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Contextualizando 



Viveiros florestais permanentes  

• Tem por finalidade a produção por muitos anos e requerem um planejamento 
cuidadoso; 

•  Geralmente próximo aos centros consumidores de mudas; 
• Área dividida em benfeitorias, área de produção de mudas e área de crescimento. 



Viveiro municipal da prefeitura da cidade do Rio 
de Janeiro (SEA, 2010) 

 



Viveiros temporários 

• Produzem mudas durante um tempo e depois são 
desativados;  

• Dimensões reduzidas e instalações simples; 

• Pode ser feito próximo a área de plantio; 



Escolha do local 

• Disponibilidade de água; 

• Facilidade de acesso; 

• Proximidade da área de plantio ou comercialização;  

• Ausência de ventos fortes; 

• Disponibilidade de mão de obra; 

• Local bem arejado, ensolarado com boa drenagem, 
meia encosta; 

• Plana ou com 3% declividade; 

• Área livre de ervas daninhas e/ou sombreadas;  



Dinâmica operacional de um viveiro 



Quebra vento 

• Fonte:  



Estufas, casa de sombra e aclimatação 



Canteiros e sementeiras 

Fonte: Scremin-Dias et al., 2006;  



Recipientes 
Tubetes x saquinhos x raiz nua 



Seleção de matrizes 

• As mudas disponíveis no mercado nem sempre 
provém de matrizes diversificadas; 

• Sementes de baixa germinação, mudas com 
desenvolvimento inferior no campo, maior 
susceptibilidade ao ataque de pragas e doenças, 
ramificação excessiva e má distribuição da copa;  

Fonte: Wendling et al., 2001; Paiva & Gonçalves, 2001; Pinã-Rodrigues et al., 2007;  . 



Qualidade da semente 

• Depende da boa amostragem da diversidade genética 
da população, coletando em vários indivíduos com 
baixo grau de parentesco e em áreas de ocorrência 
natural das espécies; 

• Essencial para garantir o sucesso da restauração 



seleção de matrizes (Piña-Rodrigues, 2002) 

• Árvores agregadas – 3 a 5 matrizes por grupo, distância de 100m 
entre grupos; 

• Árvores dispersas- no mínimo de 100m distância; 

• Praças públicas- tantas quanto necessárias (compor lote); 

• Árvores isoladas- de 100 a 200 m de distância. 

25% sementes por matriz 



Locais de coleta para os viveiros do RJ 
(SEA,2010) 

Local de coleta das sementes para 
produção de mudas florestais no RJ 



Informações sobre a Matriz 

• Correta identificação 
com nome científico; 

• Localização geográfica; 
• Plantada ou nativa; 
• Tipo de dispersão, 

polinização e 
reprodução; 

• Estágio sucessional; 
 



Princípios básicos para a coleta de sementes 

• Respeito aos animais (alimentação) e plantas (reprodução)  
colher até 70 % spp. Dispersão abiótica e 50% spp. Zoocóricas; 

• Sustentabilidade – colher as sementes de maneira a não 
impedir os processos ecológicos naturais; 

• Equilíbrio – coletar poucas sementes de muitas árvores, 
aumentando a diversidade e reduzindo o impacto;  

 

Fonte: Pinã-Rodrigues et al., 2007 



Coleta de sementes com segurança 

(Medeiros & Nogueira, 2006; SEA, 2010) 

 Formas de obtenção de sementes 
nos viveiros do RJ. 

Capacitação técnica 
dos coletores de 

sementes 



Marcação de matrizes para coleta de 
sementes no RJ (SEA,2010) 

 



UC’s como fonte de sementes 
 A atividade de coleta deve estar prevista no  Plano de 

Manejo da UC; 

 Apresentação de projeto técnico ao órgão gestor; 

 O IBAMA concede licença para pesquisa e fins didáticos 
(Medeiros e Nogueira, 2006). 

 Em São Paulo SMA 68/2008 estabelece normas para coletas 
em UC’s do Estado; 

 



Beneficiamento de sementes 

Cooperativas de 
beneficiamento como renda 
para as comunidades locais 





Projeto Viveiro Familiar- Incentivo a produção, plantio 

e comercialização de mudas 

 
 Eremanthus erythropappus 

(madeira)  
e  

Eremanthus incanus (óleo) 

Mais de 2.000.000 de mudas plantadas 



Projeto Viveiro Familiar- Incentivo a produção, plantio e 

comercialização de mudas 

• Fornecem a estrutura do viveiro, incluindo as sementes; 

• Compram a produção de mudas para reflorestamentos na 
região; 

• Fornecem apoio técnico para manejo das candeias; 

• Fazem o intermédio entre produtor e comprador 
(madeira/óleo/alfabisabolol) 

 produtor 

consumidor 

Apoio técnico Apoio: 
IEF, TNC, 

BNDES, UFLA, 
FunBio  



Projeto Mutirão Reflorestamento 
Objetivos 

 Restauração de ecossistema; 

 Redução de Riscos Ambientais; 

 Melhoria da qualidade de vida; 

 Ampliação da oferta de trabalho nas área favelizadas. 

(Fujiwara, 1998; Santos, 2008).  
 



Morro do Sumaré 

Antes  Depois 



Morro do Urubu 

Antes  Depois 



Morro Dois Irmãos 

Antes  Depois 


