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Análise da produção de dezesseis espécies arbóreas 
nativas da Mata Atlântica associando conhecimentos 

técnico-científi cos e de populações tradicionais.
Viveiro de Mudas de Espécies Arbóreas Nativas Refazenda

Terra Indígena Guarani Tenonde Porã

RELATÓRIO TÉCNICO
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Análise da produção de dezesseis espécies arbóreas na  vas da Mata Atlân  ca associan-
do conhecimentos técnico-cien  fi cos e de populações tradicionais.

Agência Ambiental PICK-UPAU 1

RESUMO
O progresso no setor fl orestal visando suprir a demanda de projetos de restauração ambiental tem 

exigido o aperfeiçoamento no cul  vo de mudas das espécies na  vas. Devido à complexidade de atuar com 

produção de mudas fl orestais, especialmente aliados aos saberes indígenas guarani, o presente estudo buscou 

obter um panorama sobre parte da produção das mudas cul  vadas no viveiro inserido na Terra Indígena Guarani 

Tenonde Porã.  Monitorou-se o incremento da altura de 16 espécies cul  vadas em tubetes no viveiro: Acacia 

polyphylla, Albizia hasslerii, Cariniana estrellensis, Cassia leptophylla, Cedrela fi ssilis, Citharexylum myrianthum, 

Cordia myxa, Croton fl oribundus, Enterolobium contor  siliquum, Gallesia integrifólia, Myracrodruon urundeuva, 

Peltophorum dubium, Pterogyne nitens, Schinus molle, Senna Mul  juga e Senna pendula. As medições foram 

realizadas mensalmente durante 12 meses. Também foram analisadas a porcentagem de germinação inicial e 

fi nal da produção das espécies em estudo. Pode-se constatar, de forma preliminar, a divergência entre algumas 

taxas de germinação, em relação à literatura convencional consultada. As espécies que apresentaram índices 

percentuais de germinação divergentes foram Gallesia integrifolia e Myracrodruon urundeuva (22,22%) e Pelto-

phorum dubium (20%) com índices abaixo do consultado. Já a espécie Albizia hasslerii na mesma comparação 

teve um alto índice (96,36%). Analisando a produção fi nal, duas espécies ob  veram perda na produção a Acacia 

polyphylla (19,87%) e Pterogyne nitens (14,81%). Houve signifi ca  va divergência de incremento em altura entre 

mudas de mesma espécie ao longo do período estudado. As espécies com os melhores índices médios de incre-

mento e os maiores valores de desenvolvimento acumulado apresentados foram Enterolobium contor  siliquum 

e Schinus molle. Em contraponto, os menores índices foram das espécies Pterogyne nitens, Acacia polyphylla 

e Senna Mul  juga. Analisando-se o incremento mensal médio da altura das mudas de toda produção, foram 

observados picos de desenvolvimento nos meses de setembro e novembro e declínio no mês de outubro e no 

período subsequente a dezembro. As diferenças encontradas nos ritmos de crescimento e na produção como um 

todo parecem ter sido determinadas por fatores outros, além do vigor da muda, período do ano e estágio de de-

senvolvimento. Na totalidade a produção a  ngiu índices sa  sfatórios de potencial de germinação e percentual 

produ  vo fi nal de mudas, porém novos estudos incluindo outros aspectos podem auxiliar na interpretação e em 

uma avaliação mais fi dedigna da produção de cada espécie e para o aprimoramento das tecnologias u  lizadas.

Palavras chaves: Produção de mudas, espécies arbóreas na  vas, germinação, incremento em altura, taxa de 

crescimento, indígena guarani.

_____________________
1 PICK-UPAU, PICOLO, G.; ANDRADE. J.; SPAOLONZI K. & NASCIMENTO, A. Análise da produção de dezesseis espécies arbóreas na  -
vas da Mata Atlân  ca associando conhecimentos técnico-cien  fi cos e de populações tradicionais. Relatório Técnico. Darwin Society 
Magazine. São Paulo. v.3 n.3, p 29, 2012.
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Analysis of produc  on of sixteen na  ve tree species of the Atlan  c forest by associa  ng 
technical-scien  fi c knowledge with tradi  onal popula  ons know-how.

PICK-UPAU Environmental Agency 1

ABSTRACT
Progress in forest sector in order to meet the demand of environmental restora  on projects, has required 

improvement in the cul  va  on of seedlings of na  ve species. Due to the complexity of working with forest 

seedling produc  on, especially ally to indigenous guarani knowledge, this study sought to obtain an overview 

of part of the produc  on of seedlings grown in nursery inserted into Indigenous Land Tenonde Porã. Monitored 

the height increment of 16 species grown in tubes in the nursery: Acacia polyphylla, Albizia hasslerii, Cariniana 

estrellensis, Cassia leptophylla, Cedrela fi ssilis, Citharexylum myrianthum, Cordia myxa, Croton fl oribundus, En-

terolobium contor  siliquum, Gallesia integrifólia, Myracrodruon urundeuva, Peltophorum dubium, Pterogyne 

nitens, Schinus molle, Senna Mul  juga e Senna pendula. Measurements were performed monthly during 12 

months. Were also analyzed the percentage of germina  on and ini  al produc  on of the species under study. It 

can be seen, preliminarily, the divergence between some rates of germina  on, in rela  on to conven  onal litera-

ture consulted. The species that have diff erent germina  on percentage rates were Gallesia integrifolia and My-

racrodruon urundeuva (22.22%) and Peltophorum dubium (20%) with indexes below the queried. However the 

specie Albizia hasslerii same comparison had a high index (96.36%). Analyzing the fi nal produc  on, two species 

presented loss in produc  on Acacia polyphylla (19.87%) and Pterogyne nitens (14.81%). There was signifi cant 

divergence of increment in height between seedlings of the same species over the period studied. The species 

with the best average scores increment and the highest values development accumulated were Enterolobium 

contor  siliquum and Schinus molle. Contrary to this, the lowest levels were of species Pterogyne nitens, Acacia 

polyphylla and Senna Mul  juga. Analyzing the average monthly height increment of all seedlings produc  on, 

were observed peaks of development in the months of September and November and a decline in the month 

of October and in the subsequent period to December. The diff erences in growth rates and in the produc  on 

as a whole seem to have been determined by other factors, in addi  on to the vigour of the seedling, period of 

the year and stage of development. The produc  on in a general way, reached sa  sfactory germina  on indexes 

of produc  ve poten  al and seedling percentage end, but new studies including other aspects may assist in the 

interpreta  on and in a more reliable assessment of produc  on of each species and to the improvement of the 

technologies used.

Keywords: Seedling produc  on, na  ve tree species, germina  on, height increment, growth rate, indigenous gua-

rani.
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1. INTRODUÇÃO 

A perda da cobertura fl orestal ocasionada 

por impacto de diversas a  vidades antrópicas tem 

gerado graves processos degrada  vos de biodi-

versidade, dos solos e dos recursos hídricos. Esses 

ambientes deteriorados muitas vezes perdem a 

capacidade de resiliência, ou seja, esses ecossis-

temas fl orestais não conseguem recuperar-se por 

seus próprios meios em um tempo plausível na    

concepção humana (CARPANEZZI, 2000; ENGEL & 

PARROTTA, 2003). Essa situação implica cada vez 

mais em ações para reverter os processos de degra-

dação e restaurar esses ecossistemas impactados 

(FERRAZ & ENGEL, 2011).

O avanço do conhecimento sobre o    fun-

cionamento das fl orestas tropicais tem resultado 

em signifi ca  vas alterações na forma de se en-

tender e pra  car a restauração fl orestal, inserindo 

novos conceitos e metodologias nos trabalhos de-

senvolvidos (RODRIGUES et al., 2009).

Dentre os métodos usuais, os que envolvem 

o plan  o de mudas na  vas é o mais aplicado, ne-

cessitando de qualidade das mudas produzidas, 

potencialidades gené  cas das sementes e diversi-

dade de espécies para que se tenha êxito na restau-

ração desses       ambientes.

Visando suprir essa demanda, o setor   fl o-

restal brasileiro vem apresentando uma crescente 

oferta de produtos e subprodutos fl orestais e de-

senvolvimento de tecnologias de produção de mu-

das.

Nos úl  mos anos os viveiros fl orestais 

evoluíram signifi ca  vamente, buscando aprimorar 

a produção, através do aperfeiçoamento da er-

gometria de trabalho, aumento dos rendimentos    

operacionais, assim como a melhora na qualidade 

fi siológica das mudas. No entanto, o desenvolvi-

mento destas técnicas é complexo devido à grande 

diversidade de fatores infl uenciáveis (FILHO et al., 

1989).

De maneira geral os trabalhos procuram 

iden  fi car, entre outras coisas, o recipiente e                

substrato mais adequado para melhor formação 

das mudas (SANTOS et al.,2000; JUNIOR et al., 

2005; BOMFIM et al., 2009; FERRAZ et al.,2011), 

sombreamento (SILVA et al.,2007),  adubação 

(PAIVA et al., 2009), desenvolvimento (MUROYA et 

al.,1997, MOREIRA, 1997; SCALON et al., 2006), e o 

método de produção de mudas (ZAMITH & SCARA-

NO, 2003; FILHO et al.,1989; FILHO et al.,2004). Se-

gundo SANTOS et al. (2000) a obtenção de padrões 

de qualidade da muda e o aprimoramento das téc-

nicas de viveiro não têm acompanhado o progresso 

de outras áreas da silvicultura. (FERRAZ & ENGEL, 

2011).

Mesmo com a expansão de pesquisas vol-

tadas a propagação de mudas arbóreas na  vas no 

Brasil, informações precisas sobre procedimentos 

para tal produção ainda são muito escassas (CAR-

VALHO, 2000; SCALON et al., 2006).

Um dos desafi os existentes dos viveiristas é o 

crescimento lento de muitas espécies fl orestais na-

 vas. A uniformização das mudas na produção com 

menor variação nos parâme- tros morfológicos fa-

cilita a mecanização, desde as operações no viveiro 

até plan  o (CARNEIRO, 1995). Em vista disso, é 

fundamental defi nir-se estratégias que promovam 

êxito na produção com mudas de qualidade, em 

reduzido intervalo de tempo e em condições aces-

síveis aos médios e pequenos produtores (CUNHA 

et al., 2005; FERRAZ & ENGEL, 2011).

Os principais parâmetros que indicam a  

qualidade de uma muda são: uniformidade de 
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altura entre as mudas, parte aérea bem formada, 

rigidez da haste, sem bifurcações e tortuosidades, 

que não sejam naturais da espécie, aspecto visual 

vigoroso, ausência de pragas e doenças, ausência 

de ervas daninhas, sistema radicular e parte aérea 

bem desenvolvida e em equilíbrio (SMA, 2006).

A avaliação do diâmetro do colo e a altura 

cons  tuem os parâmetros mais usados para avaliar 

a qualidade de mudas fl orestais, estes juntos con-

tribuem em 83,19% para a qualidade das mudas, 

além de refl e  r o acúmulo de reservas, assegura 

maior resistência e melhor fi xação no solo. Além 

de apresentar uma boa contribuição rela  va para 

a qualidade da muda a altura, é um parâmetro 

aplicável aos viveiristas tratando-se de um méto-

do de fácil medição e não destru  vo para a plan-

ta, mas ainda desprovida de uma defi nição mais                    

acertada para responder às exigências quanto à 

sobrevivência e ao crescimento, determinadas pe-

las    adversidades encontradas em campo (Gomes 

et al., 2002; REIS, 2006).

Foto 1: Pick-upau/Divulgação
Indígenas u  lizam betoneira para realizar a mistura mais uni-
forme dos ingredientes da produção fl orestal.

Foto 2: Pick-upau/Divulgação
Bandejas na área de benefi ciamento prontas para repicagem 
na área de sombreamento.

Foto 3: Pick-upau/Divulgação
Indígena trabalha na semeadura da produção fl orestal de es-
pécies na  vas.
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Projeto Refazenda

O programa tem entre seus principais          

obje  vos a produção de mudas na  vas da Mata 

Atlân  ca, como forma de fomento da economia 

da comunidade indígena benefi ciada e o aumento 

da oferta de produtos fl orestais des  nados à recu-

peração e ampliação da cobertura vegetal de um 

dos biomas mais ameaçados do país, a Mata Atlân-

 ca. O viveiro de mudas de espécies na  vas está 

inserido na Terra indígena Tenonde Porã, fruto de 

uma parceria entre a Agência Ambiental Pick-upau 

e a Aldeia Guarani Tenonde Porã, vem promovendo 

uma nova maneira de cul  var produtos fl orestais e 

refl orestamentos aliando os conhecimentos técni-

co-cien  fi cos e a sabedoria tradicional dos indíge-

nas guaranis. 

Devido à complexidade de atuar com 

produção de mudas fl orestais na  vas, especial-

mente aliados aos saberes culturais indígenas gua-

rani, vê-se a necessidade do constante aprimora-

mento técnico e evolução tecnológica.

Diante desta perspec  va o viveiro vem gra-

da  vamente incorporando novas técnicas e equi-

pamentos e proporcionando melhor produ  vidade 

de mudas e ergonomia dos trabalhadores envolvi-

dos. Junto a cada adaptação um con  nuo desa-

fi o, a recente incorporação de novos recipientes 

à produção vê-se frente à necessidade de novos 

estudos direcionados, com isso, espera-se obter 

um panorama sobre parte da produção das mudas 

em tubetes de 16 espécies cul  vadas no viveiro 

Refazenda, atuando como indicadores para o aper-

feiçoamento da produção das espécies e indireta-

mente no aprimoramento de controle de qualidade 

das mudas e o sucesso nos plan  os de refl oresta-

mento.

Portanto, este trabalho teve como obje  vos, veri-

fi car a distribuição do incremento da altura das 

mudas das espécies fl orestais na  vas em estudo 

e elencar comportamentos similares ao longo do 

prazo estudado, assim como, observar o potencial 

de germinação e o percentual fi nal produzido das 

mesmas em viveiro fl orestal.

Foto 1: Pick-upau/Divulgação
A  vistas fazem medições na produção fl orestal no viveiro Re-
fazenda.

Foto 2: Pick-upau/Divulgação
Indígenas trabalham na produção fl orestal.
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2. MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado no viveiro do 

Projeto Refazenda – inserido na Terra Indígena 

Tenonde Porã localizado no extremo Sul da capital 

paulista às coordenadas S 23°52.085’, O 46°39.069’.

2.1 Material

Recipientes: 

O recipiente u  lizado foi o tubete de plás-

 co cônico jumbo, com 190 mm de altura de fundo 

vazado, diâmetro superior com 63 mm, volume in-

terno de substrato de 280 cm³, e 8 estrias internas 

salientes no sen  do ver  cal.

Substrato:

O substrato empregado foi cons  tuído 30% 

de vermiculita expandida fi na e o restante com 

terra de subsolo (10%), junto ao composto orgâni-

co resultante da compostagem desenvolvida no 

viveiro (60%) - cascas de árvores e restos de mate-

riais orgânicos decompostos. Para produção inicial 

adiciona-se adubação de base cons  tuída por NPK 

4-14-8 (4 partes de nitrogênio, 14 partes de fósforo 

e 8 partes de potássio),  mais o calcário na propor-

ção de 2,3% de toda mistura.

Sementes:

Foram u  lizadas em estudo 16 espécies fl o-

restais na  vas - Acacia polyphylla DC. (Monjoleiro); 

Albizia hasslerii (Chod.) Burkart.   (Farinha-seca); 

Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze (Jequi  bá-

branco); Cassia leptophylla Vogel (Cassia-barba-

 mão); Cedrela fi ssilis Vell (Cedro-rosa); Citharexy-

lum myrianthum Cham. (Pau-viola); Cordia myxa L. 

(Baba-de-boi); Croton fl oribundus Spreng

Foto 1: Pick-upau/Divulgação
Engenheiro agrônomo da Agência Ambiental Pick-upau, Nel-
son Matheus Oliveira Jr., acompanha trabalho dos indígenas 
no viveiro do Refazenda.

(Capixingui); Enterolobium contor  siliquum (Vell.) 

Morong (Tamboril); Gallesia integrifolia (Spreng.) 

Harms (Pau-d’alho);       Myracrodruon urundeu-

va Allemao (Aroeira-preta); Peltophorum dubium 

(Spreng.) Taub (Cana  stula); Pterogyne nitens Tul 

(Amendoim-bravo); Schinus molle L. (Aroeira-sal-

sa); Senna Mul  juga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby 

(Pau-cigarra); Senna pendula (Humb.& Bonpl.ex 

Willd.) H.S.Irwin & Barneby (Piteira).

As sementes foram adquiridas através 
do IPEF (Ins  tuto de Pesquisas e Estudos Flo-
restais e do IF (Ins  tuto Florestal do Estado 
de São Paulo) onde são armazenadas em con-
dições adequadas de temperatura e umidade 
rela  va do ar, provenientes de dis  ntos locais 
(ANEXO 1). As espécies foram elegidas de acor-
do com a disponibilidade sazonal de ofertas 
de sementes na  vas para atender a demanda 
de programas de refl orestamento vinculados a 
produção do viveiro Refazenda.
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Canteiros:

A área des  nada para a produção em análise 

tem capacidade de 493m2, toda telada com som-

brite a 50%, com 10 bancadas produzidas de 

mourões de eucaliptos com dimensões de 12,00m 

x 1,30m e base de caibros de Cedrinho 5x6cm, com 

área ú  l de 15,78m2, suspensas do solo à aproxi-

madamente 1m de altura com pequena variação 

conforme a declividade do terreno. Cada bancada 

comporta 54 bandejas plás  cas perfi ladas com ca-

pacidade para 54 tubetes jumbo cada uma.

2.2 Métodos

Foi realizada semeadura direta de 1 a 2 se-

mentes por tubete dependendo do tamanho das 

sementes com posterior raleio quando necessário. 

Com o obje  vo de avaliar a etapa de desen-

volvimento e potencial de germinação em parte da 

produção de mudas em tubetes do viveiro Refazen-

da Tenonde Porã, foram realizadas avaliações sob o 

ponto de vista morfológico.

As observações de porcentagem de ger-

minação inicial foram executadas após a estabili-

zação da emergência das mudas (em torno de 60 

dias após a emergência). Também se observou a 

porcentagem da produção fi nal, após 12 meses de 

avaliações das mudas em estudo.

A variável morfológica adotada como índice 

de desenvolvimento foi o crescimento em altura. A 

avaliação do desempenho das mudas constou da 

mensuração da altura da parte aérea u  lizando-

se uma trena milimetrada, da seção superior do 

tubete até a gema apical mais alta da planta. As 

medições se iniciaram com a estabilização da ger-

minação e foram aferidas mensalmente 

durante 12 meses. As médias mensais foram deter-

minadas através das medições aleatórias da altura 

de 10 mudas por espécie em estágios dis  ntos de 

desenvolvimento, de mesma data de semeadura.

Para a manutenção da produção foram man-

 das as técnicas usuais do Refazenda com irrigação 

e controle fi tossanitário manual, com técnicas sem-

pre aliadas às dinâmicas e ao conhecimento indí-

gena guarani.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na TABELA 1 estão demonstrados os valores 

de germinação inicial e de produção fi nal em por-

centagem, bem como as datas de plan  o das 16 

espécies estudadas.

Foto 1: Pick-upau/Divulgação
Guarani trabalha no controle fi tossanitário da produção         
fl orestal.

Darwin Society Magazine│Série Cien  fi ca v.3 - n.3 - Setembro de 2012│Agência Ambiental Pick-upau



15Darwin Society Magazine│Série Cien  fi ca v.3 - n.3 - Setembro de 2012│Agência Ambiental Pick-upau

As espécies que apresentaram os melhores 

percentuais iniciais de germinação foram Cordia 

myxa (Baba-de-boi) com 80,56%; Acacia polyphylla 

(Monjoleiro), com 92,59% e Albizia hasslerii (Farin-

ha-seca), com 96,36%, esta superando a taxa de 

30% sugerida por LORENZI (2008).

Metade das espécies apresentou percentual 

de germinação inicial abaixo dos 26% Enterolo-

bium contor  siliquum (Tamboril); Senna mul  juga 

(Pau-cigarra); Senna pendula (Piteira); Cassia lep-

tophylla (Cassia-barba  mão); Peltophorum dubium 

(Cana  stula); Gallesia integrifolia (Pau-d’alho); My-

racrodruon urundeuva (Aroeira-preta); Pterogyne 

nitens (Amendoim-bravo). Algumas delas divergin-

do dos percentuais sugeridos por LORENZI (2008) 

como Aroeira-preta e Pau-d’alho com taxas em tor-

no de 80%, Amendoim-bravo com 60%, e a Cana  s-

tula também com bom índice de germinação. Sa-

lientando o caso do Pau-cigarra e da Piteira que 

alcançaram percentuais   sa  sfatórios na produção 

fi nal 65,22% e 54,35% respec  vamente. 

Outras espécies também apresentaram 

acréscimo na produção fi nal comparado-as ao 

percentual de germinação inicial a Citharexylum 

myrianthum (Pau-viola) com aumento de 11,43%, 

a Cassia leptophylla (Cassia-barba  mão) 5,26% e a 

Gallesia integrifolia (Pau-d’alho) e Cariniana    es-

trellensis (Jequi  bá-branco) ambas com 3,70%. 

Esse percentual de acréscimo ocorre provavel-

mente ao fato da con  nua emergência de novos 

indivíduos não contabilizados na contagem inicial.

Algumas espécies ob  veram perda na 

produção destacando-se Acacia polyphylla (Mon-

joleiro) com perda de 19,87% e Pterogyne nitens 

(Amendoim-bravo) com 14,81%, ambas também 

apresentaram difi culdade de desenvolvimento.

As mudas quando comparadas entre si, sob o 

mesmo sistema de produção, ou seja, em um mes-

mo tamanho de tubete, apresentaram os valores 

médios do incremento mensal (FIGURA 1), e incre-

mento acumulado (FIGURA 2, TABELA 2), diferentes 

entre si.
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Figura 1 – Gráfi co apresentando valores médios de incremento a da altura do porte aéreo das 16 espécies 

estudadas durante 12 meses.

Figura 2 - Gráfi co apresentando valores médios de incremento mensais acumulado da altura do porte 

aéreo das 16 espécies estudadas durante 12 meses.
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As espécies com os melhores índices mé-

dios de incremento foram Enterolobium contor-

 siliquum (Tamboril) com 3,01cm e Schinus molle 

(Aroeira-salsa) com 2,05cm, logo, as mesmas que 

ob  veram os maiores valores de incremento acu-

mulado da altura após 12 meses de observação, 

com respec  vamente 36,05cm e 24,02cm.

Em contraponto, os menores índices médios 

de incremento e os menores valores de desen-

volvimento acumulado apresentados, foram das 

espécies Pterogyne nitens (Amendoim-bravo), e 

Acacia polyphylla (Monjoleiro) e Senna Mul  juga 

(Pau-cigarra). O Monjoleiro possui uma tortuosi-

dade natural na qual se difi culta muito as medições 

de seu desenvolvimento em altura, consequente-

mente uma avaliação fi dedigna.

Analisando-se o incremento mensal médio 

da altura das mudas de toda produção, com as 16 

espécies em estudo (FIGURA 3) observam-se picos 

de desenvolvimento nos meses de setembro e no-

vembro e declínio no mês de outubro e no período 

subsequente a dezembro.

Foto 1: Pick-upau/Divulgação
Mudas de Baba-de-boi produzidas no Refazenda com o apoio 
do FNMA/MMA.

Foto 2: Indígena faz a quebra de dormência de sementes antes 
do plan  o.
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Figura 3 – Incremento mensal médio da altura do porte aéreo de toda produção das 16 espécies em estudo.

As diferenças encontradas nos ritmos de 

crescimento e na produção como um todo parecem 

ter sido determinadas por fatores outros, além do 

vigor da muda, período do ano e estágio de de-

senvolvimento. Outros fatores podem estar rela-

cionados como a disponibilidade de recursos para 

cada indivíduo, como luz, umidade, composição do    

substrato e adubação. Novos estudos incluindo 

outros aspectos podem auxiliar na interpretação e 

em uma avaliação mais fi dedigna da produção de 

cada espécie.

Foto 1: Pick-upau/Divulgação
Dados foram coletados durante 12 meses. A  vistas fazem 
medição de mudas de Jequi  bá-branco.
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 Foto 1: Pick-upau/Divulgação
Bióloga faz anotações da produção fl orestal no viveiro do Re-
fazenda.

Foto 2: Pick-upau/Divulgação
Detalhe de mudas de Baba-de-boi.

Foto 3: Pick-upau/Divulgação
Guarani da Tenonde Porã trabalha na produção fl orestal.
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4. CONCLUSÃO 

1. A produção a  ngiu índices sa  sfatórios de 

potencial de germinação e percentual produ  vo fi -

nal de mudas; 

2. Houve signifi ca  va divergência de incre-

mento em altura entre mudas de mesma espécie 

ao longo do período estudado;

3. Pode-se constatar, de forma preliminar, 

a divergência entre algumas taxas de germinação, 

em relação à literatura convencional consultada;

4. São necessários novos estudos incluindo 

outros aspectos para o aprimoramento das tecno-

logias u  lizadas.
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Foto 1: Pick-upau/Divulgação
Plântulas de Amendoim-bravo.

Foto 2: Pick-upau/Divulgação
Plaquetas de iden  fi cação das mudas, além dos nomes popu-
lares e cien  fi cos, traz data de semeadura e origem das se-
mentes.
 
Foto 3: Pick-upau/Divulgação
Detalhe de mudas produzidas com apoio do FNMA/MMA no 
viveiro Refazenda.

 
Foto 1: Pick-upau/Divulgação
Bióloga do Pick-upau faz coleta de dados no Refazenda.

Foto 2: Pick-upau/Divulgação
Mudas de Aroeira-preta.
 
Foto 3: Pick-upau/Divulgação
Vista geral da área de produção fl orestal fi nanciada pelo Fun-
do Nacional do Meio Ambiente - FNMA/MMA.
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ANEXO 1



24 Darwin Society Magazine│Série Cien  fi ca v.3 - n.3 - Setembro de 2012│Agência Ambiental Pick-upau



25

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. Desde a educação e o jornalismo 

ambiental, através do Portal Pick-upau – Central de 

Educação e Jornalismo Ambiental, hoje com cerca 

de 50.000 páginas de conteúdo totalmente gratui-

to; passando por programas de produção fl orestal 

e refl orestamento, questão indígena, comércio 

justo, polí  cas públicas, neutralização de GEE até a 

pesquisa cien  fi ca, com ênfase na biodiversidade.

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

Sobre o Refazenda

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

conta com vários parceiros. O programa tem entre 

seus principais obje  vos a produção de mudas na-

 vas da Mata Atlân  ca e do Cerrado, como forma 

de fomento da economia de comunidades tradicio-

nais e o aumento da oferta de produtos fl orestais 

des  nados a recuperação e ampliação da cobertu-

ra 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 Indíge-

nas. Além dos inventários biológicos das espécies 

predominantes da fauna e da fl ora (pesquisa), há 

o compromisso de sensibilizar o maior número de 

pessoas possíveis para tornar viável o desenvolvi-

mento sócio-econômico das regiões inseridas 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 comu-

nidade 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 entor-

no, esta população vem se assegurando como um 

povo. Os conhecimentos milenares são passados 

por gerações através da oralidade dos mais velhos, 

seus rituais, artesanato 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 social, 

para a implementação da Polí  ca Nacional do Meio 

Ambiente - PNMA. O FNMA é hoje referência 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 pro-

jetos socioambientais em todo o território nacional. 

Ao longo de sua história, foram 1.400 projetos so-

cioambientais 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
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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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