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Avaliação da germinação e superação de dormência de 
sementes de Olho-de-cabra (Ormosia arborea (Vell.) 

Harms) em condições de viveiro aliado à cultura 
indígena Guarani.

Viveiro de Mudas de Espécies Arbóreas Nativas Refazenda
Terra Indígena Guarani Tenonde Porã
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Avaliação da germinação e superação de dormência de sementes de Olho-de-cabra 
(Ormosia arborea (Vell.) Harms) em condições de viveiro aliado à cultura indígena 
Guarani.

Agência Ambiental PICK-UPAU*

RESUMO

A espécie Ormosia arborea (Vell.) Harms árvore na  va do Brasil, também conhecida como Olho-de-cabra, 

possui uma ampla aplicabilidade, alto potencial de u  lização e riqueza de interações com o seu habitat, 

todavia apresenta difi culdades de propagação e baixa produ  vidade de mudas da espécie devido a dureza 

de seu tegumento. O presente estudo teve como obje  vo determinar tratamentos para superação de dor-

mência tegumentar e o substrato mais adequado para promover um índice sa  sfatório de germinação das 

sementes em condições de viveiro aliado à cultura indígena guarani. As sementes foram avaliadas em sete 

tratamentos dis  ntos (material testemunha; escarifi cação mecânica por lixamento; escarifi cação mecâni-

ca por punção; imersão em água a temperatura ambiente por 48h; escarifi cação mecânica por punção e 

posterior imersão em água a temperatura ambiente por 48h; imersão em água quente por 15 minutos;             

escarifi cação mecânica por punção com posterior imersão em água quente por 15 minutos em processo de 

esfriamento) e em dois substratos dis  ntos (areia e vermiculita). As sementes que sofreram imersão por 

48h em temperatura ambiente, as que fi caram em água quente por 15 minutos e o material testemunho 

que não recebeu nenhum tratamento, não germinaram em ambos os substratos avaliados. As sementes 

que foram lixadas, não germinaram apenas na areia. Os melhores resultados de germinação foram ob  dos 

no tratamento de perfuração seguido de imersão em água a temperatura ambiente por 48h com 100% de 

germinação aos 68 dias após a semeadura e IVG (Índice de Velocidade de Germinação) de 3,91, no lixa-

mento com 90% aos 55 dias e 3,44 de IVG e no tratamento de punção com 70% de germinação aos 61 dias 

com 1,81 de IVG tendo a vermiculita como substrato. 

Palavras chaves: Ormosia arborea; germinação, dormência, indígena guarani.
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Evalua  on of germina  on and dormancy of seeds of Olho-de-cabra (Ormosia ar-
borea (Vell.) Harms) in nursery condi  ons allied to Guarani indigenous culture.

PICK-UPAU Environmental Agency*

ABSTRACT

The Brazilian na  ve tree species Ormosia arborea (Vell.) Harms, also known as Olho-de-cabra, has a wide 

applicability, high poten  al for use and richness of interac  ons with your habitat, however presents diffi  cul-

 es of seedling propaga  ng and low produc  vity of the species due to the hardness of their seed coa  ng. 

The present study aimed to determine treatments to overcome seeds dormancy and the most appropri-

ate substrate to promote a sa  sfactory index of seed germina  on in nursery condi  ons combined with 

the Guarani indigenous culture. The seeds were assessed in seven dis  nct treatments (tes  mony mate-

rial; mechanical scarifi ca  on with fi le tool; mechanical scarifi ca  on puncture; immersion in water at room 

temperature for 48 hours; mechanical scarifi ca  on puncture with subsequent immersion in water at room 

temperature for 48 hours; immersion in hot water for 15 minutes;  mechanical scarifi ca  on puncture with 

subsequent immersion in hot water for 15 minutes in cooling process) and in two dis  nct substrates (sand 

and vermiculite). The seeds that have been soaking for 48 hours at room temperature, those that were in 

hot water for 15 minutes, and the material tes  mony which has received no treatment, not germinated in 

both substrates assessed. The seeds that were sanded, not germinated only in the sand. The best germina-

 on results were obtained in the treatment of drilling followed by immersion in water at room temperature 

for 48 hours with 100% germina  on to 68 days a  er sowing and IVG (Index of Germina  on Speed) from 

3.91, in sanding with 90% to 55 days and 3.44 of IVG and puncture treatment only with 70% germina  on to 

61 days with 1.81 of IVG taking the vermiculite as substrate.

Keywords: Ormosia arborea; germina  on, dormancy, Guarani indigenous.
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1. INTRODUÇÃO 

A espécie Ormosia arborea (Vell.) Harms 

é uma árvore na  va do Brasil, também conhe-

cida como Olho-de-cabra, Olho-de-boi, Pau-ripa, 

Coronha, Angelim-ripa e Pau-de-santo-inácio. 

Pertencente à família Fabaceae, caracterís  ca da 

Floresta Pluvial Atlân  ca, e Floresta La  foliada 

Semidecídua, bem adaptada a solos enxutos situ-

ados em topos de morros ou encostas íngremes. 

Há registros de sua ocorrência desde a Bahia, 

passando por Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, 

até Santa Catarina. (LORENZI, 2008) PIO-CORREA 

(1978) registra também ocorrência da espécie na 

Amazônia.

Apresenta altura entre 15 e 20 m, diâmetro 

do tronco entre 50 e 70 cm e copa arredondada 

com diâmetro médio de 6 a 8 m proporcionando 

ó  ma sombra e aplicabilidade ornamental, po-

dendo ser usada na arborização urbana (LORENZI, 

2008). Sua madeira é moderadamente pesada, 

com densidade de 0,7 g/cm3, durável, resistente, 

material aplicável às obras de construção civil e 

muito apreciado pela indústria moveleira (REIS & 

FREITAS, 1985).

Planta heliófi ta, perenifólia ou               
semidecídua, apresenta ampla e descon  nua 
dispersão e apesar de produzir, anualmente, 
grande quan  dade de sementes viáveis geral-
mente apresenta baixa frequência, podendo 
ser considerada uma espécie rara. Pode ser 
empregada para plan  os mistos des  na-
dos à recuperação de áreas degradadas de 
preservação permanente (LORENZI, 2008). 
Segundo REITZ et al. (1979) o restrito forneci-
mento de sementes, em vista de sua raridade, 
tenderia a limitar o uso da espécie para os fi ns

de refl orestamento.
Exibe fl oração arroxeada abundantemente, 

no estado de São Paulo ocorre entre os meses de 

outubro e novembro, e fru  fi cação deiscente que 

tem maturação entre setembro e outubro, no en-

tanto permanece nas árvores por muitos meses. 

Os frutos quando maduros exibem as sementes 

em formato ovado-arredondado, com tegumento 

de textura lisa, testa bicolor, laranja-avermelhada 

e preta, classifi cado como mimé  co por Van Der 

Pijl (1982). A manifestação de mime  smo nessas 

espécies, onde sementes de testa dura assumem 

coloração chama  va como se fossem bagas ou 

possuíssem arilo comes  vel, um mecanismo para 

atrair o dispersor (FIGLIOLIA & CRESTANA, 1995, 

BASQUEIRA, et al 2011).

As sementes vivamente coloridas muito 

u  lizadas na produção de peças artesanais são     

consideradas sementes de “poder” e usadas em 

adornos e amuletos na cultura popular e em comu-

nidades tradicionais.

Muito apreciada pelos indígenas Guaranis 

M’bya habitantes da Terra Indígena Tenonde Porã, 

as sementes de Olho-de-cabra são u  lizadas tanto 

nos adornos pessoais como na confecção de arte-

sanato para venda, a  vidade esta principal fonte 

de renda da comunidade em geral e implica em 

várias etapas de trabalho. Culturalmente todo o              

processo de realização desde a coleta e corte de 

matéria prima na época certa e qualidade do mate-

rial, até a confecção e venda, são tarefas divididas 

entre os membros das famílias artesãs.

Os adornos perpetuaram-se como veícu-
lo de comunicação e expressão de sua cultura, 
no entanto a raridade de disponibilidade da   es-
pécie e consequentemente de suas sementes, 
no entorno de suas aldeias tem difi cultado a
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manutenção do seu uso em seus artefatos.
Devido a essa escassez em seu habitat     

natural, frequentemente as sementes são ad-

quiridas pelos indígenas de forma comercial, ou 

através de intercâmbio de sementes com outras 

comunidades, e muitas vezes subs  tuídas por se-

mentes de outras espécies e até por materiais ar-

 fi ciais. Essa indisponibilidade de matéria-prima 

e interrupção no processo de coleta tradicional 

pode descaracterizar a produção em seu costume 

habitual, sendo de fundamental importância a 

restauração ecológica das espécies de interesse 

da comunidade em suas terras para a manuten-

ção de suas tradições.

Com uma ampla aplicabilidade, alto poten-

cial de u  lização e riqueza de interações com o 

seu habitat, Ormosia arborea é uma espécie ar-

bórea brasileira de grande importância, todavia 

apresenta difi culdades de propagação e baixa 

produ  vidade de mudas da espécie podendo 

se atribuir a baixa porcentagem de germinação 

de suas sementes, em torno de 50%, e lenta 

emergência que ocorre entre 20 e 50 dias após 

semeadura (LORENZI, 2008).

A alta resistência mecânica do tegumento, 

comum em diversas leguminosas, confere imper-

meabilidade ao oxigênio, dióxido de carbono e 

a água, difi cultando os processos de respiração 

e embebição (DEVLIN, 1966) e induzindo a um 

estado latente denominado dormência, que se     

caracteriza pela incapacidade de germinar se-

mentes viáveis, mesmo em condições favoráveis 

(CARVALHO & NAKAGAWA, 1988).

Visando aprimorar a produção de mu-
das é comum u  lizar-se de técnicas para su-
peração da dormência de sementes, a fi m de 
proporcionar melhores condições para a 

absorção de água, permeabilidade a gases, sen-

sibilidade à luz e a temperatura, remoção de                  

inibidores ou de promotores de germinação, afe-

tando no processo metabólico da semente. En-

tre os processos mais usuais estão a escarifi cação 

química, escarifi cação mecânica, estra  fi cação fria 

e quente-fria, choque térmico, exposição à luz in-

tensa, imersão em água quente e embebição em 

água fria    (KRAMER & KOZLOWSKI, 1972; FOWLER 

& BINCHETTI, 2000; FLORIANO, 2004).

Foto 1: Pick-upau/Divulgação
Sementes de Olho-de-cabra (Ormosia arborea) registrada em 
trilha no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, em São Pau-
lo.

Foto 2: Pick-upau/Divulgação
Indígenas da Aldeia Guarani Tenonde Porã iniciam processo de 
preparação do experimento, peneirando a areia média.

Darwin Society Magazine│Série Cien  fi ca v.2 - n.2 - Agosto de 2012│Agência Ambiental Pick-upau
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Em sementes que apresentam dormência 

imposta pela impermeabilidade do tegumento, 

como Ormosia arborea, dentre as técnicas em-

pregadas, a escarifi cação mecânica tem propor-

cionado bons resultados como foi constatado por 

FIGLIOLIA, & CRESTANA, 1995; MARQUES, et al 

2004; LOPES, et al 2006; BASQUEIRA, et al 2011. 

Outros fatores que afetam o processo 

germina  vo também devem ser inves  gados, o 

substrato u  lizado na produção das mudas, por 

exemplo, desempenha papel fundamental, pois 

além do contato e da sustentação da plântula, 

afeta a disponibilidade de água para a semente. 

A maioria dos estudos expressa resultados 

ob  dos em condições controladas em laboratório, 

que por vezes a aplicação do método não é      

viável em condições de viveiro, seja por questões 

climá  cas, econômicas, logís  ca da aplicação em 

larga escala, ou até mesmo cultural como no caso 

do viveiro do Projeto Refazenda.  Inicia  va da 

Agência Ambiental Pick-upau em parceria com Al-

deia Guarani Tenonde Porã, o viveiro inserido na 

Terra Indígena Tenonde Porã com mão-de-obra 

composta por indígenas guaranis, apresenta uma 

nova maneira de refl orestar e o desafi o de aliar 

os conhecimentos tecnológicos e as dinâmicas e 

sabedoria dos povos tradicionais. A avaliação da 

aplicação de métodos cien  fi cos na produção de 

mudas em condições de viveiro respeitando a di-

versidade cultural indígena torna-se              im-

prescindível. 

Nessa perspec  va o presente trabalho tem 

como obje  vo determinar o método de      su-

peração de dormência tegumentar das sementes 

de Ormosia arborea e o substrato mais adequado 

para promover um índice sa  sfatório de germi-

nação das sementes de maneira mais rápida e 

uniforme em condições de viveiro aliado à cultura 

indígena guarani.

Foto 3: Pick-upau/Divulgação
A  vistas do Pick-upau preparam grids para controle do experi-
mento nas bandejas de germinação.

Foto 4: Pick-upau/Divulgação
Bandejas com areia média lavada e peneirada e vermiculita 
são preparadas para realização do experimento com sementes 
de Olho-de-cabra (Ormosea arborea).

Darwin Society Magazine│Série Cien  fi ca v.2 - n.2 - Agosto de 2012│Agência Ambiental Pick-upau
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2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Material

U  lizou-se sementes de árvores de Ormosia ar-

borea adquiridas através do Ins  tuto Florestal, 

provenientes da Floresta Estadual de Assis, co-

letadas em abril de 2011 no município de Assis, 

SP.

2.2 Métodos

O experimento foi realizado no viveiro do Projeto 

Refazenda – inserido na Terra Indígena Tenonde 

Porã localizado no extremo Sul da capital paulista 

á S 23°52.085’ de la  tude e O 46°39.069’ de lon-

gitude.

Foto 5: Pick-upau/Divulgação
Sementes de Olho-de-cabra (Ormosea arborea) são separadas 
em grupos para realização do experimento.

Os tratamentos para superação de dormência tegumentar das sementes de Ormosia arborea cons  tuíram-

se de:

• T1 = Material testemunha, semeadas sem nenhum tratamento; 

• T2 = Escarifi cação mecânica por lixamento (lado laranja-avermelhado das sementes); 

• T3 = Escarifi cação mecânica por punção (perfuração do tegumento com alfi nete à alta temperatura); 

• T4 = Imersão em água a temperatura ambiente por 48h; 

• T5 = Escarifi cação mecânica por punção (perfuração do tegumento com alfi nete à alta temperatura) + 

Imersão em água a temperatura ambiente por 48h; 

• T6 = Imersão em água quente em ebulição por 15 minutos em processo de esfriamento; 

• T7 = Escarifi cação mecânica por punção (perfuração do tegumento com alfi nete à alta temperatura) + 

Imersão em água quente em ebulição por 15 minutos em processo de esfriamento.

Todo o procedimento foi adaptado às con-

dições do viveiro no contexto indígena guarani, 

u  lizando-se da estrutura já instalada e ferramen-

tas e utensílios usuais dos viveiristas indígenas. 

Para preparo das sementes foi u  lizado o 

escritório de pau a pique, onde o lixamento das 

sementes realizou-se manualmente com lima 

chata e as perfurações do tegumento foram 

realizadas superfi cialmente (em torno de 2 mm) 

com alfi nete aquecido com isqueiro sempre   

próximo a região laranja-avermelhada do lado 

oposto ao hilo (“olho da semente”). As imersões 

foram feitas em recipientes plás  cos com a água 

de abastecimento u  lizada também na irrigação 

do viveiro e o aquecimento da água em fogão do-

més  co dos indígenas da comunidade.

Darwin Society Magazine│Série Cien  fi ca v.2 - n.2 - Agosto de 2012│Agência Ambiental Pick-upau
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Para germinação das sementes o ex-

perimento foi instalado em condições naturais 

(viveiro), no setor “Bandejão” com luminosi-

dade controlada por proteção superior de sapê 

e        laterais com sombrite 50%. Foram realizadas 

duas repe  ções em substratos dis  ntos, sendo 

que uma repe  ção instalada entre vermiculita 

fi na e outra entre areia média lavada e peneirada 

ambas em bandejas plás  cas com perfuração de 

escoamento da água, sendo irrigadas diariamente 

com pulverizadores de maneira usualmente de 

acordo com a necessidade climá  ca. Para cada 

tratamento u  lizou-se 10 sementes consideran-

do a economicidade, pra  cidade operacional e a 

redução do período de avaliação do teste. 

A avaliação foi feita através da análise ger-

mina  va, instalada imediatamente após os trata-

mentos. Foi realizada diariamente a contagem e 

o critério adotado foi a emergência da plântula, 

considerando sementes germinadas aquelas cujo 

hipocó  lo estava presente sobre o substrato. 

Foram calculados a porcentagem de germinação 

e o Índice de Velocidade de Germinação (IVG) se-

gundo MAGUIRE (1962). 

É importante salientar a par  cipação dos 

indígenas viveiristas durante todo o experimen-

to inclusive nas anotações técnicas, fazendo as       

observações diárias e sugestões. 

O teste teve um período total de 70 dias 

com contagem iniciadas 34 dias após a instalação 

do experimento. O ensaio foi efetuado entre 

dezembro de 2011 e março de 2012.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O material testemunho que não recebeu 

nenhum tratamento, as sementes que sofreram 

imersão por 48h em temperatura ambiente e as 

que fi caram em água quente por 15 minutos inde-

pendente do substrato não germinaram (TABELA 

1). Já as sementes que foram lixadas apesar de não 

germinarem na areia ob  veram boa germinação 

tendo a vermiculita como substrato.

Segundo FERREIRA E BORGHETTI, (2004) o 

método do choque térmico ajuda no processo de 

superação de dormência, porém salientam a    pos-

sibilidade de morte do embrião em algumas es-

pécies quando imersas em água aquecida a 100°, 

nesse estudo houve uma signifi ca  va germinação 

das sementes perfuradas subme  das a esse méto-

do, na vermiculita apresentando estabilização aos 

68 dias com 80% de germinação.

O índice de velocidade de germinação (IVG) 

das sementes que sofreram escarifi cação mecânica 

apresentaram grande dis  nção entre os substratos 

e valores superiores aos tratamentos de imersão já 

que não houve germinação (TABELA 1).

Foto 6: Pick-upau/Divulgação
Sementes de Ormosea arborea são perfuradas com o auxilio de 
alfi netes aquecidos.

Darwin Society Magazine│Série Cien  fi ca v.2 - n.2 - Agosto de 2012│Agência Ambiental Pick-upau
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TABELA 1 – Valores percentuais e índice de velocidade de germinação de sementes germinadas de Ormo-

sia arborea (Vell.) Harms subme  das a 7 tratamentos dis  ntos e  dois  pos de substratos.

FIGURA 1 – Germinação de sementes germinadas de Ormosia arborea (Vell.) Harms subme  das a 7 trata-

mentos dis  ntos no substrato vermiculita. 

Darwin Society Magazine│Série Cien  fi ca v.2 - n.2 - Agosto de 2012│Agência Ambiental Pick-upau
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FIGURA 2 – Germinação de sementes germinadas de Ormosia arborea (Vell.) Harms subme  das a 7 trata-

mentos dis  ntos no substrato areia.

O percentual de germinação de sementes 

na vermiculita foi superior ao de areia, apre-

sentando relevância no tratamento de perfuração 

seguido de imersão em água a temperatura      

ambiente por 48h com 100% de germinação aos 

68 dias e IVG de 3,91 no lixamento com 90% aos 

55 dias e 3,44 de IVG e no tratamento apenas de 

punção com 70% de germinação aos 61 dias com 

1,81 de IVG. (FIGURA 1; TABELA 1).

Em estudos realizados em condições con-

troladas em laboratório FIGLIOLIA & CRESTANA 

(1995) constataram que as técnicas de escarifi -

cação mecânica por lixamento e punção foram 

as mais efi cientes na superação de dormência de 

sementes de Ormosia arborea. MARQUES et al 

(2004) também apontou a escarifi cação mecânica 

como efi ciente na superação de dormência, no 

entanto indicou o esfagno como melhor substrato 

para germinação.

Foto 7: Pick-upau/Divulgação
Sementes são lixadas como forma de quebra de dormência.

Darwin Society Magazine│Série Cien  fi ca v.2 - n.2 - Agosto de 2012│Agência Ambiental Pick-upau
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O presente estudo realizado em condições 

naturais de viveiro no contexto indígena guarani, 

ainda que com amostra reduzida de sementes, 

aponta resultados condizentes com estudos apli-

cados em condições de laboratório, apresentando 

melhores resultados com a escarifi cação mecânica 

em vermiculita, com a ressalva de um prazo maior 

de emergência de plântulas quando comparados 

aos experimentos laboratoriais em ambiente con-

trolado.

Os resultados possibilitam aumento na 

produção de mudas de Ormosia arborea, disponi-

bilizando melhor oferta da espécie para os projetos 

de restauração de áreas degradadas realizadas pelo 

Projeto Refazenda e principalmente para comuni-

dade indígena guarani, potencialmente suprindo a 

necessidade das sementes de Olho-de-cabra como 

matéria prima na u  lização em seus artesanatos.

 Foto 8: Pick-upau/Divulgação
Sementes de Ormosia arborea são imersas em água aque-
cida.

Foto 9: Pick-upau/Divulgação
Sementes são separadas em grupos conforme as técnicas u  -
lizadas na quebra de sua dormência.

Foto 10: Pick-upau/Divulgação
Bandejas u  lizadas em experimento são organizadas em em 
dos setores de germinação do viveiro Refazenda, na Terra In-
dígena Guarani Tenonde Porã.
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4. CONCLUSÃO 

Com os resultados, conclui-se:

 

I.          Os métodos de escarifi cação por 

lixamento e por punção com posterior embebição 

em água a temperatura ambiente por 48h foram 

os mais efi cientes para superação da dormência 

das sementes de Ormosia arborea, propiciando 

bons índices de porcentagem de germinação;

II. As técnicas apenas de embe-

bição, assim como o material testemunha não 

foram efi cientes, não apresentando germinação 

no estudo;

III. Os maiores índices de velocidade 

de germinação foram ob  dos para as sementes 

dos tratamentos de escarifi cação por lixamento 

(3,44) e por punção com posterior embebição em 

água a temperatura ambiente por 48h (3,91);

IV. O substrato vermiculita é o mais 

indicado para promover a germinação das se-

mentes de Ormosia arborea apresentando os 

melhores valores de porcentagem e índices de 

velocidade de germinação;

V. As adaptações das técnicas às ne-

cessidades da forma de cul  vo do viveiro do Pro-

jeto Refazenda no contexto indígena guarani para 

determinar o método de superação de dormência 

tegumentar das sementes de Ormosia arborea e 

o substrato mais adequado foram sa  sfatórias e 

são aplicáveis.

 
Foto 11: Pick-upau/Divulgação
Bandejas recebem iden  fi cações conforme a técnica u  liza-
da para cada grupo de sementes.

Foto 12: Pick-upau/Divulgação
Indígenas se familiarizam com a planilha de dados que foi 
atualizada diariamente pelos próprios guaranis.

Foto 13: Pick-upau/Divulgação
Após separação das sementes, indígenas completam a se-
meadura.
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Foto 14: Pick-upau/Divulgação
Bióloga faz úl  mas considerações com a equipe de guaranis 
envolvida com o experimento.

Foto 15: Pick-upau/Divulgação
Após semeadura, bandejas são irrigadas.

Foto 16: Pick-upau/Divulgação
Bióloga Gabriela Picolo e o engenheiro agrônomo, Nelson 
Matheus Oliveira Junior, analisam germinação da Ormosia 
arborea.

 
Foto 17: Pick-upau/Divulgação
Experimento com sementes de Olho-de-cabra (Ormosia arbo-
rea) chega ao seu ápice e plântulas são liberadas para      re-
picagem, após fi nalização da coleta de dados.

Foto 18: Pick-upau/Divulgação
Indígena da Aldeia Guarani Tenonde Porã faz a repicagem 
das plântulas em tubetes.
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Sobre o Pick-upau

A Agência Ambiental Pick-upau é uma organi-

zação não-governamental sem fi ns lucra  vos de 

caráter ambientalista 100% brasileira, fundada 

em 1999, por três ex-integrantes do Greenpeace-

Brasil. Originalmente criada no Cerrado brasileiro, 

tem sua base, próxima a uma das úl  mas e mais 

importantes reservas de mata atlân  ca da cidade 

São Paulo. Por tratar-se de uma organização sobre 

Meio Ambiente, sem uma bandeira única, o Pick-

upau possui e desenvolve projetos em diversas 

áreas ambientais.

Saiba mais: www.pick-upau.org.br

Sobre o Refazenda

O Projeto Refazenda é uma inicia  va do Pick-upau, 

que conta com vários parceiros. O programa tem 

entre seus principais obje  vos a produção de mu-

das na  vas da Mata Atlân  ca e do Cerrado, como 

forma de fomento da economia de comunidades 

tradicionais e o aumento da oferta de produtos 

fl orestais des  nados a recuperação e ampliação 

da cobertura vegetal.

Saiba mais: www.refazenda.org.br

Sobre o Projeto Darwin

O Projeto Darwin tem como principais caracterís-

 cas conhecer e divulgar os atributos naturais e 

culturais dos Biomas Brasileiros, com ênfase na 

Floresta Atlân  ca Tropical, incluindo áreas    par-

 culares, Unidades de Conservação e Terras In-

dígenas. Além dos inventários biológicos das 

espécies predominantes da fauna e da fl ora (pes-

quisa), há o compromisso de sensibilizar o maior 

número de pessoas possíveis para tornar viável o 

desenvolvimento sócio-econômico das regiões in-

seridas no projeto e a preservação do ambiente. 

Saiba mais: www.darwin.org.br

Sobre a TI Tenonde Porã

A aldeia Tenonde Porã está situada na região sul 

do município de São Paulo (cerca de 60 km do 

centro), Distrito de Parelheiros, com grande parte 

da área indígena às margens da represa Billings. 

A comunidade Guarani M’Bya possui  apenas 

26 hectares, demarcados e homologados em 

1987, onde vivem atualmente 170 famílias com 

cerca de 900 pessoas. Apesar do crescimento                               

acelerado e desordenado da região e do contato 

com a sociedade do entorno, esta população vem 

se assegurando como um povo. Os conhecimen-

tos milenares são passados por gerações através 

da oralidade dos mais velhos, seus rituais, arte-

sanato e da valorização de sua cultura.

6. Quem Somos
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Sobre o FNMA/MMA

O Fundo Nacional do Meio Ambiente criado há 20 

anos, é hoje o principal fundo público de fomento 

ambiental do Brasil, cons  tuindo-se como um im-

portante parceiro da sociedade brasileira na busca 

pela melhoria da qualidade ambiental e de vida. O 

FNMA é uma unidade do Ministério do Meio Am-

biente (MMA), criado pela Lei nº 7.797, de 10 de 

julho de 1989, com a missão de contribuir, como 

agente fi nanciador, por meio da par  cipação so-

cial, para a implementação da Polí  ca Nacional do 

Meio Ambiente - PNMA. O FNMA é hoje referên-

cia pelo processo     transparente e democrá  co 

na seleção de projetos. Seu conselho delibera  vo, 

composto de 17 representantes de governo e da 

sociedade civil, garante a      transparência e o 

controle social na execução de recursos públicos 

des  nados a projetos socioambientais em todo 

o território nacional. Ao longo de sua história, 

foram 1.400 projetos socioambientais apoiados 

e recursos da ordem de R$ 230 milhões voltados 

às inicia  vas de conservação e de uso sustentável 

dos recursos naturais. 

Saiba mais: www.mma.gov.br

Sobre a Alemanha
A Alemanha pertence à União Europeia (UE), seu 

território estende-se desde o Mar do Norte e do 

Mar Bál  co a norte até os Alpes ao sul. É atraves-

sado pelo Rio Reno, Rio Danúbio e o Rio Elba. É o 

país da UE com o maior número de habitantes e o 

alemão é a língua com maior número de falantes 

na Europa. A Alemanha é uma República Federal, 

o Bundestag (Assembleia Federal) o órgão legisla-

 vo nacional, tem seus membros eleitos por 

votação universal e os mandatos duram quatro 

anos. O Bundesrat (Conselho Federal) é composto 

por 69 representantes de 16 Estados Federados 

(Bundesländer). A Alemanha fi cou dividida após a 

Segunda Guerra Mundial e o Muro de Berlin foi o 

símbolo dessa divisão. A parte ocidental, Repúbli-

ca Federal da Alemanha,  nha regime democrá  -

co e a parte oriental República Democrá  -

ca da Alemanha, com regime comunista. 

A Alemanha foi reunifi cada depois da queda de do 

Muro em 1989. O país destaca-se na produção de 

automóveis, fato que o leva a ser a terceira eco-

nomia mundial. Além disso, a indústria mecânica 

de precisão de equipamentos eletrônicos, de co-

municações e os setores químicos e farmacêu  -

cos se sobressaem. Empresas alemãs inves  ram 

em países da Europa Central e Oriental que en-

traram para a UE em 2004. Compositores como 

Johann Sebas  an Bach, Ludwig van Beethoven, 

Johannes Brahms e Richard Wagner são alemães, 

fato que fez com que o país contribuísse muito 

com a música clássica europeia. Já no campo das 

letras e ideias, pode-se citar Lutero, Goethe, Schil-

ler, Nietzsche, Kant, Brecht e Thomas Mann. A 

Alemanha, segundo produtor mundial de lúpulo, 

tem a qualidade da sua cerveja mundialmente 

conhecida, além de fabricar vinhos nos vales dos 

rios Mosela e Reno.

Saiba mais: www.brasil.diplo.de/
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Darwin Society Magazine é uma publicação cien  fi ca eletrônica da Agência Ambiental Pick-upau que tem o obje  vo de divulgar 
a  vidades e pesquisas realizadas pela equipe técnica da organização, através de seus projetos ins  tucionais sobre biodiversidade 
e meio ambiente em geral.
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