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O bioma da Mata Atlântica foi intensamente devastado ao longo de sé-
culos e sua recomposição florestal é urgente, principalmente diante dos 
benefícios ambientais prestados.

A Mata Atlântica, por exemplo, é essencial para o abastecimento urbano, 
a partir de seus mananciais, para a regulação do clima e para atividades 
de turismo. São benefícios econômicos que justificam sua conservação e 
recomposição e, por isto, devem ser considerados nas políticas públicas 
socioambientais.

O primeiro passo para esta recomposição florestal é a produção de mudas 
de espécies nativas do bioma. O trabalho de produção de mudas é pouco 
compreendido pela população, em geral e, até mesmo, por ambientalis-
tas. Pode parecer algo simples, mas não é.

A produção de mudas é um trabalho técnico, com base em ciência, que, 
naturalmente, exige recursos e dedicação. Na cidade do Rio de Janeiro, 
este trabalho é realizado por cinco hortos, entre eles o Horto Carlos Tole-
do Rizzini, que acumula mais de 20 anos de experiência inestimável.

Palavra do Secretário
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Exatamente em razão desta experiência, consolidada ao longo do tempo, 
que preparamos o ‘Manual de produção de mudas — espécies nativas do 
bioma Mata Atlântica — Horto Municipal Carlos Toledo Rizzini’.

O Manual pretende cumprir dois objetivos principais, quais sejam: 1) do-
cumentar e consolidar a experiência, orientando e aperfeiçoando os pro-
cessos atuais e 2) disponibilizar este conhecimento para o público interes-
sado na produção de mudas da mata nativa, quer sejam pessoas físicas, 
ONGs, empresas de reflorestamento ou órgãos públicos.

Ampliar e democratizar o acesso ao conhecimento é uma importante 
meta de sustentabilidade e o Manual procura cumprir este objetivo. E isto 
só foi possível graças ao empenho dos funcionários do Horto Municipal 
Carlos Toledo Rizzini que, ao longo de mais de duas décadas, dedicam-se 
a este importante ‘‘berçário’’ da recuperação da Mata Atlântica, inclusive, 
com inúmeras espécies em extinção, que exigem ainda maior cuidado.

Agradecemos a todos os envolvidos neste esforço de conservação e es-
peramos que a ampliação do acesso ao conhecimento na produção de 
mudas seja útil nos projetos de restauração ambiental por todo Brasil.

Bernardo Egas Lima Fonseca
Secretário Municipal de Meio Ambiente
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A intensa e frequente devastação do Bioma Mata Atlântica gerou a neces-
sidade de intervenção antrópica para a recuperação das áreas florestais. 
No entanto, para se realizar uma restauração com qualidade é fundamen-
tal o uso de espécies nativas dos diferentes ecossistemas da Mata Atlânti-
ca. O saber sobre a produção de mudas das espécies deste bioma é muito 
pequeno e consequentemente, há uma baixa diversidade delas dispo-
níveis para projetos de reflorestamento nos viveiros. Este manual tem o 
objetivo de gerar conhecimento inédito sobre as técnicas de produção 
de mudas de espécies nativas que ocorrem em diferentes ecossistemas 
da Mata Atlântica: afloramento rochoso; floresta alagada; floresta ciliar; 
floresta ombrófila e restinga. Foi escrito com uma linguagem simples com 
base na experiência dos longos anos de produção de mudas do Horto 
Carlos Toledo Rizzini da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Este ma-
nual está sendo publicado com o intuito de comemorar os 22 anos de 
atuação do Horto C.T. Rizzini, principalmente, na produção de mudas de 
restinga, espécies raras e ameaçadas de extinção da Mata Atlântica. Pos-
sui um público alvo bem amplo de pessoas interessadas em produção 
de mudas nativas, como por exemplo: pequenos e grandes viveiristas, 
estudantes e técnicos de projetos de restauração florestal. O manual des-
creve as etapas produtivas de 70 espécies de diferentes hábitos de vida 
e papéis funcionais nos ecossistemas da Mata Atlântica. Estas espécies 
poderão ser produzidas com facilidade a baixo custo, gerando um impor-
tante ganho na diversidade de mudas a serem utilizadas em projetos de 
restauração florestal.

Apresentação
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Bioma Mata Atlântica
O bioma Mata Atlântica está presente entre o mar e as montanhas ao lon-
go da costa brasileira; do sudeste do Rio Grande do Norte ao de Santa Ca-
tarina. Abrange 17 estados sendo que 14 deles são costeiros; abriga sete 
das nove grandes bacias hidrográficas do Brasil e é a maior reserva da 
biosfera mundial de áreas com floresta (35 milhões de hectares; Funda-
ção SOS Mata Atlântica, 2019). Cerca de 72% da população brasileira, vive 
nos domínios deste bioma (IBGE, 2014). Sendo assim, a conservação da 
Mata Atlântica é de extrema importância para a qualidade de vida destas 
populações. 

Este bioma, distribui-se ao longo de um elevado gradiente de altitude 
(nível do mar até 2000 m), bem como de condições climáticas e edáfi-
cas (Ab`Sáber, 2003). Junto com estas variações ambientais e climáticas, 
ocorrem mosaicos de diferentes formações vegetais compostos pelas flo-
restas (ex: ombrófilas, alagadas, semidecíduas e manguezais) e pelas ve-
getações abertas associadas (brejos, restingas e campo de altitude) (Rizzi-
ni 1997). Na cidade do Rio de Janeiro, as cadeias montanhosas são menos 
elevadas, o pico mais alto (pico da Pedra Branca) atinge 1025 m (IPP, 2017) 
e, ao invés de campos de altitudes, ocorrem os afloramentos rochosos no 
cume dos morros. 

Introdução

Figura 1: Perfil do bioma Mata Atlântica para a cidade do Rio de Janeiro. A altitude 
máxima foi baseada no pico mais alto, o Pico da Pedra Branca.
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É um dos mais ricos em termos de diversidade biológica e de endemis-
mo da fauna e flora. Em relação às plantas, por exemplo, cerca de 50% 
delas são endêmicas deste bioma (53% das árvores; 64% das palmeiras e 
74% das bromélias), isto é, só estão presentes nas formações vegetais da 
Mata Atlântica (Dossiê Mata Atlântica, 2001). Hoje em dia, a Mata Atlântica 
abriga um elevado número de espécies da fauna e flora ameaçadas de 
extinção como consequência da intensiva destruição das suas florestas. 
É considerado um dos 25 hotspot mundial para a conservação devido ao 
seu elevado índice de biodiversidade e de espécies ameaçadas de extin-
ção (Fundação SOS Mata Atlântica, 2019).

Desde a época da colonização, há uma relação extremamente predatória 
na exploração dos recursos da Mata Atlântica, como por exemplo: madei-
reiros; ouro; pedras preciosas; expansão para lavoura e assentamentos ur-
banos (Dossiê Mata Atlântica, 2001). Atualmente, existe apenas 7-15% da 
vegetação original; a maioria dos remanescentes são fragmentos florestais 
que se encontram em unidades de conservação públicas ou particulares. 
No caso específico da Cidade do Rio de Janeiro, o capítulo Rio Capital 
Verde do Plano Estratégico da Prefeitura (2009-2012 e 2013-2016) descre-
ve que, no breve período entre 1984 e 2001, houve uma redução signifi-
cativa de 17% da cobertura vegetal nativa. Frente a esta intensa histórica 
degradação, começou-se a ter urgência na implementação de projetos de 
reflorestamento ao longo de toda a extensão do Bioma Mata Atlântica.

Ações voltadas para a recuperação ambiental no município do Rio de Ja-
neiro vêm sendo executadas pela Coordenadoria de Áreas Verdes (CAV) 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC). A SMAC tem como um 
dos principais objetivos a conservação e recuperação das formações flo-
restais da Mata Atlântica e, consequentemente, a melhoria da qualidade 
ambiental da Cidade. Como exemplos de projetos de recuperação am-
biental da SMAC, podemos citar o Mutirão Reflorestamento que vem há 33 
anos recuperando principalmente as vegetações de florestas de encosta 
em áreas de comunidades e de manguezais. Este projeto também atuou 
na restauração de áreas degradadas da restinga de Grumari e da Prainha 
com mudas produzidas pelo Horto C.T. Rizzini e Viveiro de Grumari, no 
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período de 2005 a 2016, através do projeto Grumari Orla. Em relação as 
restingas, a SMAC também realizou um grande projeto de recuperação 
da orla do Município chamado Eco-Orla, iniciado em 2002 que incluía 
principalmente áreas de restinga da Zona Oeste. Desde o início de 2019, 
a recuperação de restingas vem sendo realizada por projetos da APA Orla 
Marítima utilizando mudas produzidas nos dois viveiros citados acima.

Para a execução destas atividades, a SMAC/CAV mantém viveiros dedica-
dos à produção de aproximadamente 300 espécies vegetais nativas dos 
ecossistemas da Mata Atlântica. Estima-se que juntos esses viveiros pos-
suam uma capacidade de produção de um milhão de mudas por ano. O 
horto Carlos Toledo Rizzini é um dos viveiros gerenciados pela CAV, sendo 
responsável pela produção de várias espécies vegetais nativas com di-
ferentes hábitos de vida (ex: bromélias, cactos, arbustos, árvores, trepa-
deiras entre outras) de distintos ecossistemas da Mata Atlântica. O nome 
deste horto é uma homenagem a um conceituado botânico que muito 
contribuiu para o conhecimento da flora deste bioma e era morador da 
Barra da Tijuca; bairro aonde se encontra este horto. 

Carlos Toledo Rizzini (1921-1992)
Nascido em Monteiro Lobato no Estado de São Paulo e formado no curso 
de medicina em 1947. Exerceu esta profissão durante um período, mas 
depois se dedicou às ciências naturais, em especial à botânica. Foi natu-
ralista do Jardim Botânico do Rio de Janeiro; professor Titular da Univer-
sidade Santa Úrsula e membro da Academia Brasileira de Ciências. Além 
disso, Carlos T. Rizzini foi um excelente taxonomista e um grande estudio-
so das plantas de restinga, ecossistema dominante das planícies costeiras 
do Rio de Janeiro. Autor de mais de 150 trabalhos científicos e diversos 
livros, dentre eles o famoso “Tratado de Fitogeografia do Brasil”, onde de 
acordo com o mesmo era uma “visão geral, imperfeita e parcial, em am-
plos setores da Fitogeografia Nacional”. 
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Horto Carlos Toledo Rizzini
O horto foi inaugurado em maio de 1997 através do Decreto Municipal 
no 15.727. Criado dentro do Parque Natural Municipal do Bosque da Bar-
ra pela Fundação Parques e Jardins com o intuito de produzir mudas de 
restinga, espécies raras e ameaçadas de extinção para o Projeto Flora do 
Litoral coordenado pelo biólogo Luiz Roberto Zamith. Foi construído com 
as estruturas fundamentais para a produção de mudas: sementeiras, casa 
de sombra e estufa. Ao longo do tempo, foi sendo montado um laborató-
rio equipado com estufas, câmara de germinação entre outros itens que 
permitiu a geração de conhecimento inédito de produção de mudas de 
restinga.  

Posteriormente, passou a ser administrado pelo setor de reflorestamento 
da SMAC e continuou produzindo espécies de restinga para a recupera-
ção de áreas degradadas. Em 2016, além de espécies de restinga, o horto 
voltou a investir na produção de espécies ameaçadas de extinção, raras 
e de difícil produção. Atualmente, produz em torno de 150 espécies pre-
sentes em diferentes ecossistemas do bioma Mata Atlântica: afloramen-
to rochoso; floresta alagada; floresta ciliar; floresta ombrófila e restinga. 
Destas espécies, 25 são consideradas ameaçadas de extinção na cidade 
do Rio de Janeiro pelo Decreto Municipal 19.149/2000: Abarema brachys-
tachya; Andira legalis; Aristolochia trilobata; Aspidosperma parvifolium; 
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Clusia fluminensis; Dalbergia nigra; 
Esenbeckia grandiflora; Eugenia 
copacabanensis; Eugenia selloi; Eu-
terpe edulis; Ficus cyclophylla; Ficus 
hirsuta; Inga maritima; Kielmeyera 
membranacea; Manilkara subse-
ricea; Melocactus violaceus; Myr-
rhinium atropurpureum; Neoregelia 
cruenta; Ormosia arborea; Paubra-
silia echinata; Scaevola plumieri; 
Schwartzia brasiliensis; Sideroxylon 
obtusifolium; Tabebuia cassinoides 
e Zollernia glabra. Considerando a 
lista de espécies ameaçadas do Li-
vro Vermelho de 2013 do CNCFLORA (Centro Nacional de Conservação da 
Flora), podemos citar mais quatro espécies produzidas: Alcantarea gla-
ziouana; Hippeastrum striatum; Protium icicariba e Syagrus picrophylla.

O horto tem 7.000m2 e apresenta as seguintes estruturas para a produção 
de mudas: 13 sementeiras grandes; uma estufa com cinco canteiros; 43 
canteiros sombreados em duas casas de sombra e 48 expostos ao sol no 
pátio externo. Além disso, tal como na sua origem, voltou a ser um local de 

produção conhecimento 
sobre diversos aspectos 
relacionado aos proces-
sos de produção de mu-
das como, por exemplo: 
georreferenciamento das 
matrizes florestais; arma-
zenamento de sementes; 
estudo de produtividade 
e um manual para a pro-
dução de diferentes espé-
cies vegetais onde parte 
será apresentado nesta 
publicação. 
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Etapas Produtivas do Horto Carlos Toledo 
Rizzini
A formação de uma muda sadia e pronta para ser plantada é resultado de 
várias etapas produtivas mapeadas no fluxograma abaixo:

Etapas Produtivas

Em cada uma destas etapas produtivas, são executadas várias atividades 
que serão detalhadas a seguir. 

1. Coleta
Pode ser de estacas, frutos ou sementes dependendo da forma que a 
muda de uma determinada espécie é produzida. A coleta de estacas con-
siste na retirada de pedaços vegetativos da planta matriz que irão gerar 
indivíduos novos com o mesmo código genético. Na produção de espé-
cies reptantes (aquelas que crescem emitindo brotos de forma rastejante 

Figura 2: Fluxograma das etapas produtivas do Horto Carlos Toledo Rizzini. 

Coleta de sementes, frutos e estacas

Beneficiamento
Armazenamento 

de sementes
Semeadura

Repicagem / Estaquia

Desenvolvimento Rustificação Saída de mudas

14



Horto Municipal carlos toledo rizzini

junto ao solo), por exemplo, são coletados pedaços de estolões (tipo de 
caule que cresce rente ao chão apresentando gemas ao longo dele). En-
quanto que para mudas de algumas espécies arbustivas e/ou arbóreas, 
pedaços de galhos coletados que contém gemas são utilizados para a  
produção de estacas.

A coleta de frutos e/ou sementes é realizada ao longo de todo ano e, de-
pende da época de frutificação das espécies produzidas. Algumas plantas 
produzem frutos carnosos que devem ser coletados maduros, enquanto 
outras, fornecem frutos secos que podem abrir e expor as suas sementes. 

Os frutos e/ou sementes são retirados das matrizes (plantas adultas sau-
dáveis) de diversas maneiras: através do uso do podão em indivíduos 
muito altos, de tesoura de poda ou até mesmo da coleta manual. Tam-
bém pode ser esticada uma lona embaixo da matriz e sacudir os galhos 
da planta para os frutos e/ou sementes caírem no chão. O ideal é coletar 
frutos e /ou sementes de um maior número possível de matrizes para ga-
rantir uma alta diversidade genética das mudas produzidas. 

Pedaços de galhos de Lantana camaraEstolão de Ipomea pes-caprae

Frutos secos de Aspidosperma parvifoliumFrutos carnosos de Eugenia uniflora
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O georreferenciamento das matri-
zes também é importante porque 
garante a coleta novamente em 
uma planta sadia com produção de 
sementes viáveis.

É necessário que a coleta seja rea-
lizada de forma sustentável, isto é, 
que não se retire uma quantidade 
muito grande de pedaços vegeta-
tivos das matrizes e nem todos os 
frutos e/ou sementes produzidas. O 
recomendado é coletar no máximo 
a metade dos frutos e/ou sementes 
presentes em uma matriz. Sendo 
assim, a regeneração natural e a 
alimentação da fauna nas florestas 
das áreas de coleta serão garanti-
das. 

2. Beneficiamento
Etapa que envolve o corte do material vegetativo coletado para a obten-
ção das estacas bem como a retirada da polpa dos frutos carnosos, indi-
vidualização e higienização das sementes. Os estolões são cortados em 
pedaços entre as gemas, originando brotos que poderão dar origem a um 
novo indivíduo.

A extração da polpa do fruto pode ser realizada de diferentes maneiras: 

Coleta manual

Coleta com podão
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pela fricção em uma peneira utilizando água corrente; expulsão da semen-
te apertando o fruto ou pela raspagem com um objeto cortante. Todas as 
sementes oriundas de frutos carnosos são lavadas com água corrente e 
colocadas para secar em um local sombreado e arejado. Os frutos secos 
fechados levados para o horto são alojados em uma bandeja coberta com 
filó e as sementes são retiradas conforme os frutos vão abrindo ou em al-
guns casos, os frutos são abertos manualmente e as sementes extraídas. 

3. Armazenamento das sementes
As sementes podem ser utilizadas diretamente para a semeadura ou 
armazenadas em câmaras frias após a higienização, secagem e indivi-
dualização. Só devem ser armazenadas aquelas que não são sensíveis à 
desidratação, isto é, que não perdem a sua viabilidade com a desseca-
ção durante o período de armazenamento. Sementes com alto grau de 
sensibilidade à desidratação devem ser semeadas imediatamente após 
a coleta. O tempo de armazenamento varia bastante entre as espécies; 
algumas só podem ser estocadas por um curto período de quatro me-
ses, enquanto outras ficam armazenadas por mais de três anos e ainda 
mantêm uma alta viabilidade quando semeadas. O ideal é realizar testes 
germinativos periódicos para avaliar o grau de viabilidade das sementes 
estocadas. No horto, algumas sementes são armazenadas na sala de con-
servação por lotes de coleta identificados com o nome da espécie, local 
e data de coleta.  

Confecção de estacas de Ipomea pes-caprae Beneficiamento Eugenia copacabanensis
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4. Semeadura
Nesta etapa, as sementes são pre-
paradas para semeadura. São con-
tadas e selecionadas aquelas sau-
dáveis sem registro de predação ou 
infecção de fungos. A quantidade 
de sementes a ser semeada depen-
de das características germinativas 
das espécies. Algumas possuem 
sementes com germinação rápida, 
alta e homogênea; enquanto ou-
tras germinam bem, mas de forma 
lenta e gradual. Ainda existem es-
pécies com porcentagem de germi-
nação bastante baixa.  Um número 
maior de sementes deve ser utiliza-
do para estas com taxa germinativa 
baixa e/ou não homogenia. Além 
disso, sementes de algumas espé-
cies possuem dormência, isto é, 
apresentam alguma restrição inter-
na à germinação; as sementes não 
germinam mesmo quando as con-
dições ambientais estão favoráveis 
(Baskin & Baskin, 1998).

A dormência pode ser de vários tipos como por exemplo: mecânica, física, 
química, fisiológica, morfológica ou morfofisiológica (Baskin & Baskin, 
1998). A quebra da dormência antes da semeadura é importante para ho-
mogeneizar e acelerar o processo de germinação e consequentemente, o 
de produção de mudas. No entanto, nem sempre há informação disponí-
vel sobre o método mais eficaz para a quebra de dormência de espécies 
vegetais nativas. E por vezes, o método mais eficiente exige condições ou 
recursos para a execução que não estão disponíveis nos viveiros.  No caso 
do Horto C. T. Rizzini, só é realizada quebra de dormência com o méto-

Semente escarificada de Andira legalis

Semente escarificada de Ormosia arborea

18



Horto Municipal carlos toledo rizzini

do de escarificação da semente. 
Sabe-se que dormências causadas 
pela impermeabilidade do tegu-
mento da semente à água, podem 
ser quebradas através de aberturas 
feitas neste com alicate, facão, mar-
telo ou esmeril.

Após estes procedimentos acima 
de pré-semeadura, as sementes 
selecionadas são imersas em água 
por 24 horas para agilizar o pro-
cesso de absorção e, futuramente, 
de velocidade de germinação. A 
semeadura pode ser realizada de 
maneira direta ou indireta. Na pri-
meira, a semente é enterrada logo 
no recipiente aonde a muda irá se 
desenvolver. Normalmente, são co-
locadas duas a três sementes em 
cada recipiente para garantir a ger-
minação. No caso da germinação 
de mais de uma semente, deve-se 
deixar apenas a plântula mais de-
senvolvida, as demais devem ser 
retiradas do recipiente. Na indireta, 
as sementes são colocadas nas sementeiras para germinar e depois, as 
plântulas são transferidas para os recipientes utilizados na produção.

No Horto C. T. Rizzini, a semeadura é realizada de forma indireta, as se-
mentes são colocadas nas sementeiras preenchidas com areia. São 
realizados sulcos (pequenas valas paralelas na areia) onde as sementes 
são acomodadas e enterradas. Cada lote de semeadura recebe um núme-
ro e uma plaqueta contendo o nome da espécie e a data da semeadura. É 
muito importante realizar regas periódicas no local aonde a semente foi 
semeada. No horto, as sementeiras são regadas duas vezes ao dia. 

Semeadura sendo realizada

Sementes acomodadas no sulco na 
sementeira

Sementeiras cobertas com tela de 
sombreamento
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5. Estaquia e repicagem
Estaquia é o método de reprodução assexuada que consiste no plantio 
de estacas dentro do recipiente preenchido com substrato. É importan-
te que durante a estaquia, o pedaço em que estava direcionado para as 
raízes seja enterrado no substrato para promover o enraizamento e o que 
continha a folha fique voltado para cima. O ideal é que a estaquia seja 
realizada o mais rápido possível após a coleta. 

A repicagem consiste na transferência das plântulas saudáveis das se-
menteiras para os recipientes definitivos aonde elas irão crescer. De ma-
neira geral, as plântulas são retiradas da sementeira quando apresentam 
o primeiro par de folhas cotiledonares (folhas embrionárias que servem 
de reserva nutricional para o desenvolvimento da plântula) ou o par ver-
dadeiro expandido. Antes da realização da estaquia ou da transferência 
das plântulas, é necessário que ocorra a escolha do substrato e do reci-
piente; o preparo do substrato; o enchimento do recipiente e o transporte 
e posicionamento dos recipientes preenchidos com substrato dentro dos 
canteiros no local de desenvolvimento da muda.

A escolha do substrato deve ser baseada nas exigências nutricionais da 
plântula e no local de distribuição geográfica das espécies (Oliveira et al., 
2016). Por exemplo, aquelas que ocorrem nas zonas de praia de restin-
ga podem ser produzidas apenas com areia, enquanto as espécies com 
distribuição nas florestas ombrófilas necessitam de terra e adubo orgâ-
nico para crescer. Para as de floresta alagada, pode ser adicionada uma 
fração de argila no substrato para 
maior retenção de água. Antes de 
ser misturado, cada composto do 
substrato precisa ser peneirado in-
dividualmente para a retirada de 
pedras, galhos e folhas, permitindo 
uma melhor homogeneização das 
partículas. Após serem peneirados, 
os componentes do substrato são 
misturados manualmente com o 
auxílio de uma pá ou de uma beto-
neira quando o volume é grande.

Retirada das plântulas das sementeiras 
para repicagem
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O recipiente deve ser escolhido le-
vando em consideração o custo, 
durabilidade, facilidade de manu-
seio e armazenamento bem como 
o tamanho inicial e final da muda 
(Oliveira et al., 2016). No Horto C. T. 
Rizzini, são usados sacos plásticos 
de diferentes tamanhos que visam 
proporcionar um maior volume de 
solos às raízes, menor peso possí-
vel e facilidade no transporte. O en-
chimento dos sacos é manual utili-
zando um pedaço de cano de PVC 
com um corte transversal em uma 
das extremidades. É recomendável, 
deixar uns 2 cm vazios no início dos 
sacos plásticos para maximizar a re-
tenção de água durante a irrigação. 
Após o preenchimento, os sacos 
são encanteirados, colocados en-
fileirados em pé dentro das casas 
de sombra. Posteriormente, é rea-
lizado um buraco no meio do saco 
plástico com um pedaço de madei-
ra com ponta cônica com profundi-
dade suficiente para acomodar as 
estacas ou raízes das plântulas. É importante que após a transferência, o 
substrato seja apertado manualmente na altura das raízes para fixar bem 
a plântula e aumentar a superfície de contato do substrato com as raízes 
bem como regar. No Horto C. T. Rizzini, as estacas e plântulas em fase de 
crescimento são regadas duas vezes por dia.

6. Crescimento
Etapa de desenvolvimento das mudas em local sombreado e com boa 
disponibilidade de água. Durante esta fase, são necessários vários cuida-
dos, entre eles: rega; adubação; monda (arranquio manual de ervas dani-

Repicagem de plântulas na casa de sombra

Estaquia de Tibouchina urceolaris  na casa 
de sombra
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nhas e capim que crescem dentro dos sacos com mudas); troca de sacos 
(rasgados ou pequenos para o desenvolvimento das raízes) e controle de 
pragas. No Horto C. T. Rizzini, são realizadas vistorias periódicas para de-
tectar possíveis sinais de infestação por pragas nas mudas, tais como: fo-
lhas murchas; amarelas ou cortadas bem como a visualização de agentes 
herbívoros (ex: lagartas, pulgões e cochonilhas). Na eliminação da praga, 
só são utilizados produtos naturais como óleo de Neem e a borra de café, 
além da catação manual no caso de lagartas e cochonilhas. Quando a in-
festação intensa por praga não consegue ser controlada, o lote de mudas 
infectado é retirado dos canteiros e eliminado para evitar que outras mu-
das sejam atacadas. 

Associada aos fatores ambientais (luz, disponibilidade de água e nutrien-
te), a genética oriunda de diferentes matrizes, pode gerar taxas de cresci-
mento distintas em mudas de um mesmo lote. Uma boa prática é a troca 
delas dentro ou entre os canteiros, o que maximiza o crescimento porque 
diminui a competição por luz e evita que as raízes se fixem no solo exter-
nos aos sacos plásticos.  Para o acesso igual a luz do sol, as mudas devem 
ser organizadas de duas maneiras: da maior para a menor ou as maiores 
ao redor das menores no meio do canteiro. O tempo de crescimento varia 
entre as espécies e também com as condições climáticas e ambientais 
que são diferentes entre os anos. Os critérios do Horto C. T. Rizzini para a 
retirada da muda das casas de sombra são baseados em tamanho e tipo 
de crescimento. As espécies arbustivas são transferidas para os canteiros 
externos quando atingem altura de no mínimo 20 cm e, as arbóreas de 
30 cm. Enquanto, as espécies com crescimento reptante, são transferidas 
quando emitem folhas novas e começam a crescer rente aos sacos.

7. Rustificação
Período de exposição da muda por 30 dias ao sol pleno com irrigação para 
prepará-la para as condições mais adversas que podem ser encontradas 
nos locais do plantio. É a etapa em que ocorrem ajustes morfo-fisiológi-
cos na muda e a seleção daquelas capazes de suportar uma alta exposi-
ção solar. Para a rustificação no Horto C. T. Rizzini, são transportadas as 
mudas saudáveis e sem raízes enoveladas nos sacos plásticos das casas 
de sombra para os canteiros externos. Durante esta etapa, é necessário 
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Mudas rustificadas no canteiro de expedição do Horto C. T. Rizzini

fazer a monda e o controle de pragas. No entanto, espécies que ocorrem 
apenas em áreas sombreadas, não são rustificadas em canteiros expos-
tos ao sol pleno. Estas são acomodadas em canteiros sombreados no 
pátio externo. Após a rustificação, as mudas vigorosas estão disponíveis 
no estoque do Horto C. T. Rizzini para o uso em projetos de recuperação 
ambiental e paisagismo. Enquanto a muda estiver no viveiro no pátio de 
expedição, é necessário fazer a limpeza e troca de sacos assim como a 
vistoria para o controle de pragas.

8. Saída de mudas
É a etapa de seleção e contagem das mudas para a expedição com desti-
no aos plantios. As espécies escolhidas pelos técnicos são contadas, co-
locadas em carrinhos de mão, transportadas e acomodadas no veículo 
que irá realizar o transporte. É importante que tanto no viveiro quanto no 
reflorestamento, as mudas sejam transportadas pelos recipientes e não 
pela parte aérea da planta para não danificar as raízes e desestabilizar os 
torrões. Devem também ser amarradas com cordas ou outro material de 
forma que não caiam durante o transporte. O transporte para áreas dis-
tantes em veículos sem proteção ao vento e sol também não é recomen-
dado. 
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Produção de mudas de 70 espécies do Bio-
ma Mata Atlântica
Foram realizados manuais para produção de espécies com diferentes há-
bitos de vida que ocorrem em ecossistemas diversos da Mata Atlântica 
com base no conhecimento de anos gerado no Horto C. T. Rizzini. A no-
menclatura de nomes científicos e seus respectivos autores e a descrição 
das espécies foram extraídos do REFLORA- Flora do Brasil 2020 (http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/). Para os locais de ocorrência, foram utilizados 
registros de coleta do Horto C. T. Rizzini, do REFLORA e do trabalho desen-
volvido por Carvalho et al. (2006). 

Produção de mudas

 Nome Científico Família Nome Comum Ecossistema 
de Ocorrência

1 Acicarpha bonariensis (Pers.) Herter Calyceraceae Carrapicho-da-praia AA, RE

2 Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. Euphorbiaceae Tapiá-mirim FC, FO, RE

3 Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze Arecaceae Guriri RE

4 Alternanthera littoralis P. Beauv. Amaranthaceae Perpétua AA, RE

5 Andira legalis (Vell.) Toledo Fabaceae Angelim-coco FA, FO, RE

6 Annona glabra L. Annonaceae Araticum-do-brejo FA, FO, MA

7 Aristolochia trilobata L. Aristolachiaceae Jarrinha-da-praia AA, FC, RE

8 Aspidosperma parvifolium A. DC. Apocynaceae Peroba-da-praia FO, RE

9 Blutaparon portulacoides (A.St.-Hil.) Mears Amaranthaceae Capotiraguá RE

10 Byrsonima sericea DC. Malpighiaceae Murici FC, FO, RE

11 Calophyllum brasiliense Cambess. Calophyllaceae Guanandi FA, FC, FO, RE

12 Calyptranthes brasiliensis Spreng. Myrtaceae Guamirim-da-
restinga FO, RE

13 Canavalia rosea (SW.) DC.   Fabaceae Feijão-da-praia RE

14 Chamaecrista ensiformis (Vell.) H.S.Irwin & 
Barneby Fabaceae Jaúna FC, FO, RE
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 Nome Científico Família Nome Comum Ecossistema 
de Ocorrência

15 Clusia fluminensis  Planch. & Triana Clusiaceae Abaneiro FO, RE

16 Clusia lanceolata Cambess. Clusiaceae Cebola-da-praia FO, RE

17 Coccoloba arborescens (Vell.) R.A.Howard Polygonaceae  FC, FO, RE

18 Connarus nodosus Baker  Connaraceae Pastelzinho RE

19 Cupania emarginata Cambess. Sapindaceae Camboatá-da-
restinga FO, RE

20 Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl Capparaceae Feijão-bravo RE

21 Dichorisandra thyrsiflora  J.C.Mikan Commelinaceae Trapoeira-azul AF, FC, FO, RE

22 Erythroxylum ovalifolium  Peyr. Erythroxylaceae Fruta-de-pomba RE

23 Esenbeckia grandiflora Mart. Rutaceae Grumari AA, FC, FO, RE

24 Eugenia brasiliensis Lam. Myrtaceae Grumixama FO, RE

25 Eugenia copacabanensis Kiaersk. Myrtaceae Cambuí-amarelo-
grande FO, RE

26 Eugenia punicifolia (Kunth) DC. Myrtaceae Murtinha AF, RE 

27 Eugenia rotundifolia Casar. Myrtaceae Aperta-goela FO, RE

28 Eugenia selloi (O. Berg) B.D. Jacks. Myrtaceae Pitangão FO, RE

29 Eugenia sulcata  Spring ex Mart. Myrtaceae Pitanga-preta FO

30 Eugenia uniflora L. Myrtaceae Pitanga AA, FC, FO, RE

31 Fridericia conjugata (Vell.) L.G.Lohmann Bignoniaceae Cipó-rosa AA, AF, FC, 
FO, RE

32 Garcinia brasiliensis Mart. Clusiaceae Bacupari RE

33 Guapira opposita (Vell.) Reitz Nyctaginaceae Carrapeta AA, AF, FC, 
FO, RE 

34 Handroanthus chrysotrichus (Mart. Ex DC.) 
Mattos Bignoniaceae Ipê-dourado AF, FO, RE

35 Heteropterys coleoptera A.Juss. Malpighiaceae Folha-dourada-da-
praia FO

36 Hydrocotyle bonariensis Lam. Araliaceae Erva-capitão AA, RE

37 Inga laurina (Sw.) Willd. Fabaceae Inga-branco FA, FO, RE

38 Inga maritima Benth. Fabaceae  RE

39 Ipomea imperati Griseb. Convolvulaceae Ipomea-branca RE
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 Nome Científico Família Nome Comum Ecossistema 
de Ocorrência

40 Ipomea pes-caprae (L.) R. Br. Convolvulaceae Ipomea-rosa RE

41 Kielmeyera membranacea Casar. Calophyllaceae Pequiá-amarelo RE

42 Lantana camara L. Verbenaceae Camará AA, FC, FO, RE

43 Lantana fucata Lindl. Verbenaceae Arnica-da-restinga AA, FC, FO, RE

44 Manilkara subsericea (Mart.) Dubard Sapotaceae Maçaranduba-da-
praia FO, RE

45 Myrcia multiflora (Lam.) DC. Myrtaceae  AA, FO

46 Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & 
Schult. Primulaceae Capororoquinha FO, RE

47 Neomarica northiana (Schneev.) Sprague Iridaceae Íris-da-praia FO

48 Neomitranthes obscura (DC.) N.Silveira Myrtaceae Cambuí-preto FO, RE

49 Ocotea notata (Nees & Mart.) Mez Lauraceae Canela-da-restinga FO, RE

50 Opuntia monacantha Haw.  Cactaceae Cacto-palmatória AF, FO, RE 

51 Ormosia arborea (Vell.) Harms  Fabaceae Olho-de-cabra FO, RE

52 Ouratea cuspidata (A.St.-Hil.) Engl. Ochnaceae Jabotapita FO, RE 

53 Paubrasilia echinata  Lam. Fabaceae Pau-brasil FO, RE

54 Pilocarpus spicatus A.St.-Hil. Rutaceae Jaborandi FO, RE

55 Pouteria grandiflora (D.C) Baehni Sapotaceae Abiu-da-restinga AA, AF, FC, 
FO, RE

56 Psidium cattleianum Sabine Myrtaceae Araça-da-praia FO, RE

57 Pterocarpus rohrii Vahl Fabaceae Pau-sangue FC, FO, RE

58 Remirea maritima Aubl. Cyperaceae Pinheirinho-da-
praia RE

59 Schinus terebinthifolia Raddi Anacardiaceae Aroeira AA, FC, FO, RE

60 Schwartzia brasiliensis (Choisy) Bedell ex 
Gir.-Cañas Marcgraviaceae Rabo-de-arara FC, FO, RE

61 Senna appendiculata (Vogel) Wiersema  Fabaceae Fedegoso-da-
restinga FO, RE

62 Senna pendula (Humb.& Bonpl.ex.Wild.) 
H.S.Irwin & Barneby   Fabaceae Canudo-de-pito FA, FO, RE

63 Sideroxylon obtusifolium (Roem. & 
Schult.) T.D.Penn. Sapotaceae Quixabeira RE

64 Sophora tomentosa L.  Fabaceae Comandaíba MA, RE 
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Tabela 1: Nome científico, família, nome comum e local de ocorrência de 70 espécies 
nativas do bioma Mata Atlântica selecionadas para o manual de produção de mudas. 
AA- Área antrópica, AF- Afloramento rochosos, FA- Floresta alagada, FC- Floresta Ciliar, 
FO- Floresta Ombrófila, MA - Manguezal, RE- Restinga. Espécies destacadas em negrito 
estão ameaçadas de extinção (Decreto Municipal 19.149/2000).

AA, AF, FA, FC, FO, MA, RE: Local de ocorrência

Ameaçada de extinção

Potencial Paisagístico

Comestível

Medicinal

XX

AE

PP

 CO

 ME

 Nome Científico Família Nome Comum Ecossistema 
de Ocorrência

65 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman Arecaceae Baba-de-boi AA, AF, FA, 
FC, FO

66 Tabebuia cassinoides (Lam.) DC. Bignoniaceae Ipê-do-brejo FA, FO

67 Tapirira guianensis Aubl. Anacardiaceae Pau-pombo AA, FA, FC, 
FO, RE

68 Tocoyena bullata (Vell.) Mart. Rubiaceae Araçarana RE

69 Vitex polygama Cham. Lamiaceae Azeitoneira FC, FO, RE

70 Zollernia glabra (Spreng.) Yakovlev Fabaceae Pau-santo FO
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Família: Calyceraceae

Descrição: Erva. Terrícola. Pro-
dução de mudas por estaquia. 
A produção por estaca deve ser 
feita nos meses mais quentes da 
primavera e do verão (setembro a 
março).

Coleta: Retirar pedaços de esto-
lões ≥ 30 cm (Foto 1). 

Beneficiamento: não tem. 

Repicagem: Enterrar os pedaços 
dos estolões cortados em sacos 
de areia individualizados deixan-
do só as folhas para fora (Foto 2). 
Colocar um pedaço de estolão 
por saco de areia. 

Crescimento: Crescimento rá-
pido (< 4 meses). Taxa de sobre-
vivência baixa (< 50%). Retirar 
a muda após a emissão de um 
broto do pátio de produção (Foto 
3).

Rustificação: Colocar a muda no 
sol no pátio de espera por 30 dias 
(Foto 3).

Tempo estimado para a produ-
ção da muda: 150 dias.

Acicarpha bonariensis (Pers.) Herter
Carrapicho-da-praiaRE

AA
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Foto 2: Pedaços de estolão 
individualizados em sacos 
plásticos com areia.

Foto 3: Mudas no pátio de espera.

Foto 1: Estolão ≥ 30 cm.
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Família: Euphorbiaceae

Descrição: Árvore ou arbusto. Terrícola. 
Produção de mudas por semente.

Coleta: Fruto maduro na planta (Foto 1). Os 
frutos amadurecem aos poucos na planta. 
Vistoriar os indivíduos frutificando com a 
frequência de duas vezes por semana. 

Beneficiamento: Retirar as sementes dos 
frutos. Lavar as sementes com peneira e 
água corrente. Colocar as sementes para 
secarem na sombra (Foto 2). 

Semeio: Cobrir as sementes com 1 cm de 
areia na sementeira. Germinação rápida 
(< 4 meses). Taxa de germinação: alta (> 
50%). Retirar da sementeira a muda com os 
primeiros pares de folhas não cotiledonares 
abertos (Foto 3).

Repicagem: Colocar a muda no saco plás-
tico com substrato 2:1:1 (areia: terra: adubo 
orgânico). 

Crescimento: Crescimento rápido (< 4 
meses). Taxa de sobrevivência: alta (> 50%). 
Retirar a muda com 30 cm do pátio de pro-
dução (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no sol no 
pátio de espera por 30 dias.

Tempo estimado para a produção da 
muda: 280 dias.

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg.
Tapiá-mirimFO

RE

FC

CO
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Muda com tamanho mínimo de 
30 cm de altura.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 1: Fruto maduro coletado na planta.
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Família: Arecaceae

Descrição: Palmeira. Terrícola. 
Produção de mudas por semente.

Coleta: Frutos maduros na pal-
meira ou no chão (Foto 1). 

Beneficiamento: Lavar os frutos 
para retirar a polpa das sementes. 
Secar as sementes na sombra 
(Foto 2). 

Semeio: Cobrir as sementes com 
4 cm de areia na sementeira. 
Germinação muito lenta (> 90 
dias). Taxa de germinação: alta e 
irregular (> 50%). Retirar da se-
menteira a muda com a primeira 
folha aberta (Foto 3). 

Repicagem: Colocar a muda no 
saco plástico com areia.

Crescimento: Crescimento muito 
lento (> 8 meses). Taxa de sobre-
vivência: alta (> 50%). Retirar a 
muda com 1 par de folha do pátio 
de produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no 
sol no pátio de espera por 30 dias.

Tempo estimado para a produ-
ção da muda: 340 dias.

Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze
Guriri

RE

CO
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Foto 2: Semente após o beneficiamento.

Foto 4: Muda com 1 par de folha.Foto 3: Plântula com a primeira folha 
com 10 cm de altura.

Foto 1: Fruto maduro coletado na 
palmeira ou no chão.
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Família: Amaranthaceae

Descrição: Subarbusto. Terrícola. 
Produção de mudas por estaquia. 
A produção por estaca deve ser 
feita nos meses mais quentes da 
primavera e do verão (setembro a 
março).

Coleta: Retirar estolões ≥ 1 m (Foto 
1). 

Beneficiamento: Cortar pedaços 
do estolão entre as gemas que con-
tenham uma folha (Foto 2).

Repicagem: Enterrar os pedaços 
dos estolões cortados em sacos de 
areia individualizados deixando só 
a folha para fora. Colocar um pe-
daço de estolão por saco de areia 
(Foto 3).

Crescimento: Crescimento rápido 
(< 4 meses). Taxa de sobrevivência: 
baixa (< 50%). Retirar a muda após 
a emissão de um broto do pátio de 
produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no 
sol no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produção 
da muda: 150 dias.

Alternanthera littoralis P. Beauv.
PerpétuaRE

AA
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Foto 2: Pedaço de estolão cortados entre 
as gemas contendo uma folha.

Foto 4: Mudas no pátio de espera.

Foto 3: Pedaços de estolões 
individualizados em sacos de areia.

Foto 1: Estolão ≥ 1 m.
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Família: Fabaceae

Descrição: Árvore. Terrícola. Produ-
ção de mudas por semente.

Coleta: Frutos maduros no chão 
perto da planta (Foto 1). 

Beneficiamento: Retirar a casca 
com facão (Foto 2). 

Semeio: Fazer um corte na semente 
com o facão para quebrar dormên-
cia (Foto 2). Colocar as sementes 
dentro da água por um dia. Cobrir 
as sementes com 3 cm de areia na 
sementeira. Germinação muito lenta 
(> 90 dias). Taxa de germinação: 
alta (> 50%). Retirar da sementeira a 
muda com o primeiro par de folhas 
não cotiledonares aberto (Foto 3).

Repicagem: Colocar a muda no saco 
plástico com substrato 2:1:1 (areia: 
terra: adubo orgânico).

Crescimento: Crescimento lento (4 
a 8 meses). Taxa de sobrevivência: 
alta (> 50%). Retirar a muda com 30 
cm do pátio de produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no sol 
no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produção 
da muda: 360 dias.

Andira legalis (Vell.) Toledo
Angelim-coco

RE

AE

FO

CO

FA
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Foto 2: Semente sem casca e com um 
corte feito com facão.

Foto 4: Muda com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 3: Plântula com o primeiro par de 
folhas não cotiledonares aberto.

Foto 1: Fruto maduro coletado no chão.

Horto Municipal carlos toledo rizzini 37



Família: Annonaceae

Descrição: Árvore. Terrícola. Produção 
de mudas por semente.

Coleta: Fruto maduro com podão (Foto 
1).

Beneficiamento: Retirar a polpa das 
sementes com peneira e água corrente. 
Colocar as sementes para secarem na 
sombra (Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 1 cm 
de terra na sementeira. Germinação 
rápida (< 30 dias). Taxa de germinação: 
alta (> 50%). Retirar da sementeira a 
muda com os primeiros pares de folhas 
não cotiledonares aberto (Foto 3). 

Repicagem: Colocar a muda no saco 
plástico com substrato 2:1:1 (areia: ter-
ra: adubo orgânico).

Crescimento: Crescimento rápido (< 
4 meses). Taxa de sobrevivência: alta 
(> 50%). Retirar a muda com 30 cm do 
pátio de produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no sol no 
pátio de espera por 30 dias. Esta espé-
cie precisa ser bem regada no pátio de 
espera.

Tempo estimado para a produção da 
muda: 180 dias.

Annona glabra L.
Araticum-do-brejo

MA

FO

CO

FA
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Foto 2: Semente após o beneficiamento.

Foto 4: Muda com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 1: Fruto maduro coletado com 
podão.
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Família: Aristolochiaceae

Descrição: Liana ou Trepadeira. Terríco-
la. Produção de mudas por semente.

Coleta: Fruto maduro abrindo na planta 
(Foto 1).

Beneficiamento: Retirar as sementes 
com a mão (Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 1 cm 
de areia na sementeira. Germinação 
rápida (< 30 dias). Taxa de germinação: 
alta (> 50%). Retirar da sementeira a 
muda com o primeiro par de folhas não 
cotiledonares aberto (Foto 3). 

Repicagem: Colocar a muda no saco 
plástico com substrato 2:1:1 (areia: terra: 
adubo orgânico).

Crescimento: Crescimento rápido (< 4 
meses). Taxa de sobrevivência: alta (> 
50%). Retirar a muda quando começar 
a apresentar gavinha do pátio de pro-
dução (Foto 4). Precisa ter um manejo 
intenso de pragas durante o crescimento 
porque a muda sofre muita infestação 
por lagarta.

Rustificação: Colocar a muda na som-
bra no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produção da 
muda: 180 dias.

Aristolochia trilobata L.
Jarrinha-da-praia

 

FC

RE

AE

AA

ME
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Foto 2: Semente após o beneficiamento.

Foto 4: Muda começando a emitir 
gavinha.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 1: Fruto maduro abrindo coletado 
na planta.
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Família: Apocynaceae

Descrição: Árvore. Terrícola. Pro-
dução de mudas por semente.

Coleta: Fruto fechado maduro 
com podão (Foto 1).

Beneficiamento: Colocar o fruto 
na sombra em local arejado. 
Retirar as sementes com a mão 
quando o fruto abrir (Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 
1 cm de areia na sementeira. 
Germinação rápida (< 30 dias). 
Taxa de germinação: alta (> 50%). 
Retirar da sementeira a muda 
com o primeiro par de folhas não 
cotiledonares aberto (Foto 3). 

Repicagem: Colocar a muda no 
saco plástico com substrato 2:1:1 
(areia: terra: adubo orgânico).

Crescimento: Crescimento lento 
(4 a 8 meses). Taxa de sobrevivên-
cia: alta (> 50%). Retirar a muda 
com 30 cm do pátio de produção 
(Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no 
sol no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produ-
ção da muda: 300 dias.

Aspidosperma parvifolium A. DC.
Peroba-da-praiaRE

AE

FO
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Foto 2: Semente após o beneficiamento.

Foto 4: Muda com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 3: Plântula com o primeiro par de 
folhas não cotiledonares aberto.

Foto 1: Fruto maduro fechado coletado 
com podão.
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Família: Amaranthaceae

Descrição: Erva. Terrícola. Pro-
dução de mudas por estaquia. 
A produção por estaca deve ser 
feita nos meses mais quentes da 
primavera e do verão (setembro a 
março).

Coleta: Retirar estolões ≥ 1 m 
(Foto 1).

Beneficiamento: Cortar pedaços 
do estolão entre as gemas que 
contenham uma folha (Foto 2).

Repicagem: Enterrar os pedaços 
dos estolões cortados em sacos 
de areia individualizados deixan-
do só a folha para fora (Foto 3). 
Colocar um pedaço de estolão 
por saco de areia.

Crescimento: Crescimento 
rápido (< 4 meses). Taxa de so-
brevivência: alta (> 50%). Retirar 
a muda após a emissão de um 
broto com folha do pátio de pro-
dução (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no 
sol no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produ-
ção da muda: 150 dias.

Blutaparon portulacoides (A.St.-Hil.) Mears
Capotiraguá

RE

ME
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Foto 2: Pedaço de estolão cortado entre 
as gemas contendo uma folha.

Foto 4: Mudas no pátio de espera.

Foto 3: Pedaços de estolões 
individualizados em sacos de areia.

Foto 1: Estolão ≥ 1 m.
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Família: Malpighiaceae

Descrição: Árvore ou arbusto. 
Terrícola. Produção de mudas por 
semente.

Coleta: Fruto maduro na planta 
(Foto 1). Coletar bastante fruto.

Beneficiamento: Lavar as semen-
tes com peneira e água corrente. 
Colocar as sementes para secarem 
na sombra (Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 1 
cm de areia na sementeira. Germi-
nação muito lenta (> 90 dias). Taxa 
de germinação: alta e irregular (> 
50%). Retirar da sementeira a muda 
com os primeiros pares de folhas 
não cotiledonares abertos (Foto 3).

Repicagem: Colocar a muda no 
saco plástico com substrato 2:1:1 
(areia: terra: adubo orgânico).

Crescimento: Crescimento lento (4 
a 8 meses). Taxa de sobrevivência: 
alta (> 50%). Retirar a muda com 30 
cm do pátio de produção.

Rustificação: Colocar a muda no sol 
no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produção 
da muda: 360 dias.

Byrsonima sericea DC.
MuriciFO

RE

FC

 PP

 CO
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Mudas com tamanho mínimo de 
30 cm de altura.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 1: Fruto maduro coletado na planta.
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Família: Calophyllaceae

Descrição: Árvore. Terrícola. Produção de 
mudas por semente.

Coleta: Fruto maduro com podão (Foto 1). 

Beneficiamento: Retirar a semente do 
fruto com uma faca. Lavar as sementes 
com água corrente. Colocar as sementes 
para secarem na sombra.

Semeio: Bater com um martelo levemen-
te na casca das sementes para quebrar 
dormência (Foto 2). Colocar as sementes 
imersas na água por um dia. Cobrir as 
sementes com 1 cm de terra na sementei-
ra. Germinação lenta (36 a 90 dias). Taxa 
de germinação: alta (> 50%). Retirar da 
sementeira a muda com o primeiro par de 
folhas não cotiledonares aberto (Foto 3). 

Repicagem: Colocar a muda no saco 
plástico com substrato 2:1:1 (areia: terra: 
adubo orgânico).

Crescimento: Crescimento rápido (< 4 
meses). Taxa de sobrevivência: alta (> 
50%). Retirar a muda com 30 cm do pátio 
de produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no sol no 
pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produção da 
muda: 250 dias.

Calophyllum brasiliense Cambess.
Guanandi

FO

RE

FC

CO

FA
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Foto 2: Semente após beneficiamento 
com a abertura na casca feita com 
martelo.

Foto 4: Mudas com tamanho mínimo de 
30 cm de altura.

Foto 3: Plântula com o primeiro par de 
folhas não cotiledonares aberto.

Foto 1: Fruto maduro coletado na planta.
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Família: Myrtaceae

Descrição: Árvore. Terrícola. Produção de mudas por semente.

Coleta: Fruto maduro nas plantas com podão (Foto 1). 

Beneficiamento: Retirar a polpa das sementes com peneira e água 
corrente com cuidado. Colocar as sementes para secarem na sombra 
(Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 1 cm de areia na sementeira. Germi-
nação rápida (< 30 dias). Taxa de germinação: alta (> 50%). Retirar da 
sementeira a muda com os primeiros pares de folhas não cotiledona-
res abertos (Foto 3). 

Repicagem: Colocar a muda no saco plástico com substrato 2:1:1 
(areia: terra: adubo orgânico). 

Crescimento: Crescimento rápido (< 4 meses). Taxa de sobrevivência: 
alta (> 50%). Retirar a muda com 30 cm do pátio de produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no sol no pátio de espera por 30 dias. 
Esta muda precisa ser bem regada no pátio de espera.

Tempo estimado para a produção da muda: 180 dias.

Calyptranthes brasiliensis Spreng.
Guamirim-da-restingaFO

RE

AA
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Muda com tamanho mínimo de 
30 cm de altura.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 1: Fruto maduro coletado nas plantas com podão.
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Família: Fabaceae

Descrição: Erva. Produção de mudas por 
semente. A produção por estaca deve ser feita 
nos meses mais quentes da primavera e do 
verão (setembro a março).

Coleta: Vagem madura na planta (Foto 1). 

Beneficiamento: Retirar as sementes das 
vagens.

Semeio: Retirar um pedaço da lateral da 
casca das sementes com alicate de unha 
para quebrar dormência (Foto 2). Colocar as 
sementes imersas na água por um dia. Cobrir 
as sementes com 1 cm de areia na semen-
teira. Germinação rápida (< 30 dias). Taxa de 
germinação: baixa (< 50%). Retirar da semen-
teira a muda com o primeiro par de folhas não 
cotiledonares aberto (Foto 3). 

Repicagem: Colocar a muda no saco plás-
tico com substrato 2:1:1 (areia: terra: adubo 
orgânico).

Crescimento: Crescimento rápido (< 4 
meses). Taxa de sobrevivência: alta (> 50%). 
Retirar a muda quando começar a realizar a 
forma de crescimento reptante do pátio de 
produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no sol no pátio 
de espera por 30 dias.

Tempo estimado para a produção da muda: 
180 dias.

Canavalia rosea (SW.) DC.
Feijão-da-praia
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Foto 2: Semente após beneficiamento (A) 
e com corte na lateral feito com alicate (B).

Foto 1: Vagem madura coletada na 
planta.

Foto 4: Mudas com crescimento reptante.Foto 3: Plântula com o primeiro par de 
folhas não cotiledonares aberto.

A
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Família: Fabaceae

Descrição: Árvore ou arbusto. 
Terrícola. Produção de mudas por 
semente.

Coleta: Vagem madura na planta 
(Foto 1). 

Beneficiamento: Retirar as 
sementes das vagens com a mão 
(Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 
1 cm de areia na sementeira. Ger-
minação rápida (< 30 dias). Taxa 
de germinação: alta (> 50%). Re-
tirar da sementeira a muda com 
os primeiros pares de folhas não 
cotiledonares abertos (Foto 3). 

Repicagem: Colocar a muda no 
saco plástico com substrato 2:1:1 
(areia: terra: adubo orgânico).

Crescimento: Crescimento 
rápido (< 4 meses). Taxa de so-
brevivência: alta (> 50%). Retirar 
a muda com 30 cm do pátio de 
produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no 
sol no pátio de espera por 30 dias.

Tempo estimado para a produ-
ção da muda: 180 dias.

Chamaecrista ensiformis (Vell.) H. S. Irwin & Barneby
JaúnaFO
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Muda com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 1: Vagem madura coletada na 
planta.
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Família: Clusiaceae

Descrição: Árvore. Terrícola. Produção 
de mudas por semente.

Coleta: Sementes ou fruto fechado na 
planta com mais de 10 frutos abertos 
(Foto 1).

Beneficiamento: Colocar o fruto fecha-
do em local arejado na sombra. Retirar 
a semente dos frutos só quando esti-
verem bem abertos. Lavar a semente 
com areia para retirar o arilo amarelo. 
Colocar para secar na sombra (Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 1 cm 
de areia na sementeira. Germinação 
rápida (< 30 dias). Taxa de germinação: 
alta (> 50%). Retirar da sementeira a 
muda com os primeiros pares de folhas 
não cotiledonares abertos (Foto 3).

Repicagem: Colocar a muda no saco 
plástico com substrato 2:1:1 (areia: ter-
ra: adubo orgânico).

Crescimento: Crescimento lento (4 a 
8 meses). Taxa de sobrevivência: alta 
(> 50%). Retirar a muda com 30 cm do 
pátio de produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no sol no 
pátio de espera por 30 dias.

Tempo estimado para a produção da 
muda: 300 dias.

Clusia fluminensis Planch. &Triana
AbaneiroRE
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Mudas com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 1: Fruto fechado (A) e fruto aberto 
(B) coletado na planta.

A

B
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Família: Clusiaceae

Descrição: Árvore ou arbusto. Terrícola. 
Produção de mudas por semente.

Coleta: Sementes ou fruto fechado ma-
duro na planta com mais de 10 frutos 
abertos (Foto 1).

Beneficiamento: Colocar o fruto fecha-
do em local arejado na sombra. Retirar 
as sementes dos frutos só quando 
estiverem bem abertos. Lavar a semen-
te com areia para retirar o arilo amarelo. 
Colocar para secar na sombra (Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 1 cm 
de areia na sementeira. Germinação 
rápida (< 30 dias). Taxa de germinação: 
alta (> 50%). Retirar da sementeira a 
muda com os primeiros pares de folhas 
não cotiledonares abertos (Foto 3).

Repicagem: Colocar a muda no saco 
plástico com substrato 2:1:1 (areia: ter-
ra: adubo orgânico).

Crescimento: Crescimento lento (4 a 
8 meses). Taxa de sobrevivência: alta 
(> 50%). Retirar a muda com 30 cm do 
pátio de produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda na som-
bra no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produção da 
muda: 300 dias.

Clusia lanceolata Cambess.
Cebola-da-praiaRE
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Mudas com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 1: Fruto fechado maduro (A) e 
aberto (B) coletado na planta.

A
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Família: Polygonaceae

Descrição: Arbusto. Terrícola.Produção 
de mudas por semente.

Coleta: Fruto maduro na planta (Foto 
1). A cor do fruto maduro é verde, na 
coleta é preciso tirar a polpa e verificar 
se a semente está preta e envernizada. 

Beneficiamento: Retirar a polpa das 
sementes com peneira e água corrente. 
Colocar as sementes para secarem na 
sombra (Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 1 cm 
de areia na sementeira. Germinação 
lenta (36 a 90 dias). Taxa de germinação: 
baixa (< 50%). Retirar da sementeira a 
muda com os primeiros pares de folhas 
não cotiledonares abertos (Foto 3).

Repicagem: Colocar a muda no saco 
plástico com substrato 2:1:1 (areia: ter-
ra: adubo orgânico).

Crescimento: Crescimento rápido (< 
4 meses). Taxa de sobrevivência: alta 
(> 50%). Retirar a muda com 20 cm do 
pátio de produção (Foto 3).

Rustificação: Colocar a muda na som-
bra no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produção da 
muda: 240 dias.

Coccoloba arborescens (Vell.) R.A.Howard
FO
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Mudas com tamanho mínimo de 
20 cm na rustificação.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 1: Fruto maduro coletado na planta.
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Família: Connaraceae

Descrição: Árvore ou arbusto. Terrícola. Produção de mudas por 
semente.

Coleta: Semente ou fruto maduro fechado ou aberto na planta (Foto 1 
e 2).

Beneficiamento: Colocar os frutos maduros fechados em bandejas 
num local arejado e sombreado. Retirar as sementes dos frutos madu-
ros conforme forem abrindo. Lavar as sementes com peneira e água 
corrente. Colocar as sementes para secarem na sombra (Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 1 cm de areia na sementeira. Germi-
nação rápida (< 30 dias). Taxa de germinação: alta (> 50%). Retirar da 
sementeira a muda com o primeiro par de folhas não cotiledonares 
aberto (Foto 3). 

Repicagem: Colocar a muda no saco plástico com substrato 2:1:1 
(areia: terra: adubo orgânico). 

Crescimento: Crescimento lento (4 a 8 meses). Taxa de sobrevivência: 
alta (> 50%). Precisa ter um manejo intensivo para pragas durante o 
crescimento porque a muda tem muita infestação de lagartas. Retirar 
a muda com 30 cm do pátio de produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no sol no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produção da muda: 180 dias.

Connarus nodosus Baker
Pastelzinho
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Muda com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 1: Fruto maduro fechado (A) e 
aberto (B) coletado na planta.

A

B
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Família: Sapindaceae

Descrição: Árvore ou arbusto. 
Terrícola. Produção de mudas por 
semente.

Coleta: Fruto aberto na planta (Foto 
1). 

Beneficiamento: Retirar a casca e a 
polpa das sementes com peneira e 
água corrente. Colocar as sementes 
para secarem na sombra (Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 
1 cm de areia na sementeira. Ger-
minação rápida (< 30 dias). Taxa de 
germinação: alta (> 50%). Retirar da 
sementeira a muda com os primei-
ros pares de folhas não cotiledona-
res abertos (Foto 3).

Repicagem: Colocar a muda no 
saco plástico com substrato 2:1:1 
(areia: terra: adubo orgânico).

Crescimento: Crescimento rápido 
(< 4 meses). Taxa de sobrevivência: 
alta (> 50%). Retirar a muda com 30 
cm do pátio de produção (Foto 3).

Rustificação: Colocar a muda no sol 
no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produção 
da muda: 180 dias.

Cupania emarginata Cambess.
Camboatá-da-restingaRE
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Muda com tamanho mínimo de 
30 cm na rustificação.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 1: Fruto maduro coletado na planta.
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Família: Capparaceae

Descrição: Arbusto. Terrícola. Produ-
ção de mudas por semente.

Coleta: Vagem madura abrindo na 
planta com podão (Foto 1). 

Beneficiamento: Retirar as sementes 
das vagens (Foto 2). 

Semeio: Cobrir as sementes com 1 cm 
de areia na sementeira. Germinação 
rápida (< 30 dias). Taxa de germina-
ção: alta (> 50%). Retirar da sementei-
ra a muda com os primeiros pares de 
folhas não cotiledonares abertos (Foto 
3). 

Repicagem: Colocar a muda no saco 
plástico com substrato 2:1:1 (areia: 
terra: adubo orgânico). 

Crescimento: Crescimento lento (4 a 8 
meses). Taxa de sobrevivência: alta (> 
50%). Precisa ter um manejo intensivo 
para pragas durante o crescimento 
porque a muda tem muita infestação 
de lagarta. Retirar a muda com 20 cm 
do pátio de produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no sol 
no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produção da 
muda: 300 dias.

Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl
Feijão-bravo
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Mudas com tamanho mínimo de 
20 cm.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 1: Vagem madura coletada com 
podão.
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Família: Commelinaceae

Descrição: Erva. Terrícola. Produção 
de mudas por sementes.

Coleta: Fruto maduro na planta 
(Foto 1).  

Beneficiamento: Retirar a polpa do 
fruto com peneira e água corrente. 
Colocar as sementes para secarem 
na sombra (Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 1 
cm de terra na sementeira. Germina-
ção rápida (> 30 dias). Taxa de ger-
minação: baixa (< 50%). Retirar da 
sementeira a muda com o primeiro 
par de folhas não cotiledonares 
aberto (Foto 3). 

Repicagem: Colocar a muda no 
saco plástico com substrato 2:1:1 
(areia: terra: adubo orgânico). 

Crescimento: Crescimento rápido 
(> 4 meses). Taxa de sobrevivência: 
alta (> 50 cm). Retirar a muda com 
10 cm do pátio de produção.

Rustificação: Colocar a muda na 
sombra no pátio de espera por 30 
dias. 

Tempo estimado para a produção 
da muda: 200 dias.

Dichorisandra thyrsiflora J.C.Mikan
Trapoeira-azulFC
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Muda com tamanho de 10 cm.Foto 3: Plântula com o primeiro par de 
folhas não cotiledonares aberto.

Foto 1: Fruto maduro aberto coletado na planta.
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Família: Erythroxylaceae

Descrição: Arbusto. Terrícola. 
Produção de mudas por semente.

Coleta: Coletar frutos maduros 
nas plantas (Foto 1).

Beneficiamento: Retirar a polpa 
das sementes com peneira e água 
corrente. Colocar as sementes 
para secarem na sombra (Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 
1 cm de areia na sementeira. 
Germinação rápida (< 30 dias). 
Taxa de germinação: alta (> 50%). 
Retirar da sementeira a muda 
com o primeiro par de folhas não 
cotiledonares aberto (Foto 3). 

Repicagem: Colocar a muda no 
saco plástico com substrato 2:1:1 
(areia: terra: adubo orgânico). 

Crescimento: Crescimento lento 
(4 a 8 meses). Taxa de sobrevivên-
cia: alta (> 50%). Retirar a muda 
com 30 cm do pátio de produção 
(Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no 
sol no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produ-
ção da muda: 300 dias.

Erythroxylum ovalifolium Peyr.
Fruta-de-pombaAE
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Muda com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 1: Fruto maduro coletado na planta.
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Família: Rutaceae

Descrição: Árvore ou arbusto. Terrícola. Pro-
dução de mudas por semente.

Coleta: Fruto fechado grande (> 2 cm) com 
casca dura na planta (Foto 1). Os frutos 
abertos na planta servem de referência para 
o tamanho daqueles que serão coletados 
fechados.

Beneficiamento: Colocar os frutos no sol 
dentro de uma bandeja coberta com filó. Co-
letar as sementes conforme os frutos forem 
abrindo. Retirar com a mão, as sementes que 
não saírem dos frutos abertos (Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 1 cm de 
areia na sementeira. Germinação rápida (< 
30 dias). Taxa de germinação: alta (> 50%). 
Retirar da sementeira a muda com os primei-
ros pares de folhas não cotiledonares abertos 
(Foto 3).

Repicagem: Colocar a muda no saco plásti-
co com substrato 2:1:1 (areia: terra: adubo 
orgânico).

Crescimento: Crescimento muito lento (> 8 
meses). Taxa de sobrevivência: alta (> 50%). 
Retirar a muda com 30 cm do pátio de produ-
ção (Foto 3).

Rustificação: Colocar a muda no sol no pátio 
de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produção da muda: 
300 dias.

Esenbeckia grandiflora Mart.
GrumariFC
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Mudas com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 1: Fruto maduro coletado na planta.
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Família: Myrtaceae

Descrição: Árvore ou arbusto. Terríco-
la. Produção de mudas por semente.

Coleta: Fruto maduro nas plantas ou 
no chão (Foto 1). 

Beneficiamento: Retirar as sementes 
do fruto com a mão. Lavar as semen-
tes com água corrente. Colocar as 
sementes para secarem na sombra 
(Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 1 cm 
de areia na sementeira. Germinação 
rápida (< 30 dias). Taxa de germina-
ção: alta (> 50%). Retirar da sementei-
ra a muda com os primeiros pares de 
folhas não cotiledonares aberto (Foto 
3).  

Repicagem: Colocar a muda no saco 
plástico com substrato 2:1:1 (areia: 
terra: adubo orgânico). 

Crescimento: Crescimento lento (4 a 
8 meses). Taxa de sobrevivência: alta 
(> 50%). Retirar a muda com 30 cm do 
pátio de produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda na som-
bra no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produção da 
muda: 300 dias.

Eugenia brasiliensis Lam.
GrumixamaRE
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Muda com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 1: Fruto maduro coletado na planta.
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Família: Myrtaceae

Descrição: Árvore. Terrícola. Produção 
de mudas por semente.

Coleta: Fruto maduro na planta ou no 
chão (Foto 1). 

Beneficiamento: Retirar a polpa das 
sementes com peneira e água corrente 
(Foto 2). 

Semeio: Colocar as sementes imersas 
na água por dois dias para quebrar 
dormência. Trocar a água diariamente. 
Cobrir as sementes com 1 cm de areia 
na sementeira. Germinação lenta (36 
a 90 dias). Taxa de germinação: baixa 
(< 50%). Retirar da sementeira a muda 
com os primeiros pares de folhas não 
cotiledonares abertos (Foto 3).

Repicagem: Colocar a muda no saco 
plástico com substrato 2:1:1 (areia: ter-
ra: adubo orgânico). 

Crescimento: Crescimento lento (4 a 
8 meses). Taxa de sobrevivência: alta 
(> 50%). Retirar a muda com 30 cm do 
pátio de produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no sol 
ou na sombra no pátio de espera por 
30 dias. A muda na sombra fica mais 
viçosa.

Tempo estimado para a produção da 
muda: 300 dias.

Eugenia copacabanensis Kiaersk.
Cambuí-amarelo-grande
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Mudas com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 1: Fruto maduro coletado na planta.
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Família: Myrtaceae

Descrição: Arbusto ou subarbusto. 
Terrícola. Produção de mudas por 
semente.

Coleta: Fruto maduro na planta ou no 
chão (Foto 1). Coletar muitos frutos 
porque tem muita ocorrência de broca 
na semente. 

Beneficiamento: Retirar a polpa das 
sementes com peneira e água corrente. 
Colocar as sementes para secarem na 
sombra (Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 1 cm 
de areia na sementeira. Germinação 
lenta (36 a 90 dias). Taxa de germinação: 
baixa (< 50%). Retirar da sementeira a 
muda com os primeiros pares de folhas 
não cotiledonares aberto (Foto 3). 

Repicagem: Colocar a muda no saco 
plástico com substrato 2:1:1 (areia: ter-
ra: adubo orgânico). 

Crescimento: Crescimento lento (4 a 
8 meses). Taxa de sobrevivência: alta 
(> 50%). Retirar a muda com 30 cm do 
pátio de produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no sol no 
pátio de espera por 30 dias.

Tempo estimado para a produção da 
muda: 300 dias.

Eugenia punicifolia (Kunth) DC.
MurtinhaRE
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Mudas com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 1: Fruto maduro coletado na planta.
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Família: Myrtaceae

Descrição: Árvore. Terrícola. Pro-
dução de mudas por semente.

Coleta: Fruto maduro na planta ou 
no chão (Foto 1).

Beneficiamento: Retirar a polpa 
das sementes com peneira e água 
corrente. Colocar as sementes para 
secarem na sombra (Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 1 
cm de areia na sementeira. Germi-
nação rápida (< 30 dias). Taxa de 
germinação: alta (> 50%). Retirar 
da sementeira a muda com os pri-
meiros pares de folhas não cotile-
donares abertos (Foto 3). 

Repicagem: Colocar a muda no 
saco plástico com substrato 2:1:1 
(areia: terra: adubo orgânico). 

Crescimento: Crescimento lento (4 
a 8 meses). Taxa de sobrevivência: 
alta (> 50%). Retirar a muda com 30 
cm do pátio de produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no 
sol no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produção 
da muda: 300 dias.

Eugenia rotundifolia Casar.
Aperta-goelaRE
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Muda com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 1: Fruto maduro coletado na planta.
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Família: Myrtaceae

Descrição: Árvore ou arbusto. Terrícola. 
Produção de mudas por semente.

Coleta: Coletar fruto maduro nas plan-
tas ou no chão (Foto 1).

Beneficiamento: Retirar a polpa das 
sementes com peneira e água corrente. 
Colocar as sementes para secarem na 
sombra (Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 1 cm 
de areia na sementeira. Germinação 
lenta (36 a 90 dias). Taxa de germinação: 
alta (> 50%). Retirar da sementeira a 
muda com os primeiros pares de folhas 
não cotiledonares aberto (Foto 3). 

Repicagem: Colocar a muda no saco 
plástico com substrato 2:1:1 (areia: ter-
ra: adubo orgânico). 

Crescimento: Crescimento lento (4 a 
8 meses). Taxa de sobrevivência: alta 
(> 50%). Retirar a muda com 30 cm do 
pátio de produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda para 
crescer no sol ou na sombra no pátio 
de espera por 30 dias. A muda fica mais 
viçosa crescendo na sombra.

Tempo estimado para a produção da 
muda: 300 dias.

Eugenia selloi (O. Berg) B. D. Jacks.
PitangãoRE
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Mudas com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 1: Fruto maduro coletado na planta.
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Família: Myrtaceae

Descrição: Árvore. Terrícola. Produ-
ção de mudas por semente.

Coleta: Fruto maduro na planta ou 
no chão (Foto 1).

Beneficiamento: Retirar a polpa 
das sementes com peneira e água 
corrente. Colocar as sementes para 
secarem na sombra (Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 
1 cm de areia na sementeira. Ger-
minação rápida (< 30 dias). Taxa de 
germinação: alta (> 50%). Retirar da 
sementeira a muda com os primei-
ros pares de folhas não cotiledona-
res abertos (Foto 3). 

Repicagem: Colocar a muda no 
saco plástico com substrato 2:1:1 
(areia: terra: adubo orgânico). 

Crescimento: Crescimento lento (4 
a 8 meses). Taxa de sobrevivência: 
alta (> 50%). Retirar a muda com 30 
cm do pátio de produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda na 
sombra no pátio de espera por 30 
dias. 

Tempo estimado para a produção 
da muda: 300 dias.

Eugenia sulcata Spring ex Mart.
Pitanga-pretaPP

FO

 CO
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Mudas com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 3: Plântulas com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 1: Fruto maduro coletado na polpa.
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Família: Myrtaceae

Descrição: Arbusto. Terrícola. Produ-
ção de mudas por semente.

Coleta: Fruto maduro na planta ou no 
chão (Foto 1).

Beneficiamento: Retirar a polpa das 
sementes com peneira e água corren-
te. Colocar as sementes para secarem 
na sombra (Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 1 cm 
de areia na sementeira. Germinação 
rápida (< 30 dias). Taxa de germinação: 
alta (> 50%). Retirar da sementeira a 
muda com os primeiros pares de fo-
lhas não cotiledonares aberto (Foto 3). 

Repicagem: Colocar a muda no saco 
plástico com substrato 2:1:1 (areia: 
terra: adubo orgânico). 

Crescimento: Crescimento lento (4 a 
8 meses). Taxa de sobrevivência: alta 
(> 50%). Retirar a muda com 30 cm do 
pátio de produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no sol 
ou na sombra no pátio de espera por 
30 dias. A muda na sombra fica mais 
viçosa.

Tempo estimado para a produção da 
muda: 300 dias.

Eugenia uniflora L.
PitangaFC
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Mudas com tamanho mínimo de 30 cm.Foto 3: Plântula com os primeiros 
pares de folhas não cotiledonares 
abertos.

Foto 1: Fruto maduro coletado na planta.
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Família: Bignoniaceae

Descrição: Arbusto. Terrícola. Produ-
ção de mudas por semente.

Coleta: Vagem madura na planta com 
podão (Foto 1). 

Beneficiamento: Retirar as sementes 
das vagens com as mãos (Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 1 cm 
de areia na sementeira. Germinação 
rápida (< 30 dias). Taxa de germinação: 
alta (> 50%). Retirar da sementeira a 
muda com os primeiros pares de folhas 
não cotiledonares abertos (Foto 3). 

Repicagem: Colocar a muda no saco 
plástico com substrato 2:1:1 (areia: 
terra: adubo orgânico). 

Crescimento: Crescimento rápido (< 4 
meses). Taxa de sobrevivência: baixa (< 
50%). Precisa ter um manejo intensivo 
para pragas durante o crescimento 
porque a muda tem muita infestação 
de ácaros. Retirar a muda com 20 cm 
do pátio de produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no sol no 
pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produção da 
muda: 180 dias.

Fridericia conjugata (Vell.) L. G. Lohmann
Cipó-rosa AF
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Mudas com tamanho mínimo de 
20 cm.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 1: Vagem madura coletada com 
podão.
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Família: Clusiaceae

Descrição: Árvore ou arbusto. Terríco-
la. Produção de mudas por semente.

Coleta: Fruto maduro na planta com o 
podão ou no chão (Foto 1).

Beneficiamento: Cortar a casca do 
fruto com a faca e retirar a semente. 
Lavar as sementes com água corrente 
sem esfregar muito. Colocar as semen-
tes para secarem na sombra (Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 1 cm 
de areia na sementeira. Germinação 
muito lenta ( > 90 dias). Taxa de germi-
nação: alta e irregular (> 50%). Retirar 
da sementeira a muda com o primeiro 
par de folhas não cotiledonares aberto 
(Foto 3). 

Repicagem: Colocar a muda no saco 
plástico com substrato 2:1:1 (areia: 
terra: adubo orgânico). 

Crescimento: Crescimento lento (4 a 
8 meses). Taxa de sobrevivência: alta 
(> 50%). Retirar a muda com 30 cm do 
pátio de produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no sol 
no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produção da 
muda: 300 dias.

Garcinia brasiliensis Mart.
Bacupari
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Muda com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 3: Plântula com o primeiro par de 
folhas não cotiledonares aberto.

Foto 1: Fruto maduro coletado na planta 
ou no chão.
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Família: Nyctaginaceae

Descrição: Árvore. Terrícola. Pro-
dução de mudas por semente.

Coleta: Fruto maduro na planta 
(Foto 1). 

Beneficiamento: Retirar a polpa 
das sementes com peneira e água 
corrente. Colocar as sementes 
para secarem na sombra (Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 
1 cm de areia na sementeira. 
Germinação rápida (< 30 dias). 
Taxa de germinação: alta (> 50%). 
Retirar da sementeira a muda 
com o primeiro par de folhas não 
cotiledonares aberto (Foto 3). 

Repicagem: Colocar a muda no 
saco plástico com substrato 2:1:1 
(areia: terra: adubo orgânico). 

Crescimento: Crescimento lento 
(4 a 8 meses). Taxa de sobrevivên-
cia: alta (> 50%). Retirar a muda 
com 30 cm do pátio de produção 
(Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no 
sol no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produ-
ção da muda: 300 dias.

Guapira opposita (Vell.) Reitz
CarrapetaAF
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Mudas com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 3: Plântula com o primeiro par de 
folhas não cotiledonares aberto.

Foto 1: Fruto maduro coletado na planta.
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Família: Bignoniaceae

Descrição: Árvore. Terrícola. Pro-
dução de mudas por semente.

Coleta: Vagem madura na planta 
com o podão ou colocar uma lona 
embaixo da planta e sacudir forte 
para as sementes caírem (Foto 1).

Beneficiamento: Retirar as semen-
tes das vagens com a mão (Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 1 
cm de areia na sementeira. Germi-
nação rápida (< 30 dias). Taxa de 
germinação: alta (> 50%). Retirar 
da sementeira a muda com os pri-
meiros pares de folhas não cotile-
donares abertos (Foto 3). 

Repicagem: Colocar a muda no 
saco plástico com substrato 2:1:1 
(areia: terra: adubo orgânico). 

Crescimento: Crescimento rápido 
(< 4 meses). Taxa de sobrevivência: 
alta (> 50%). Retirar a muda com 30 
cm do pátio de produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no 
sol no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produção 
da muda: 180 dias.

Handroanthus chrysotrichus (Mart. Ex DC.) Mattos
Ipê-douradoFO
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Mudas com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 1: Vagem madura coletada com 
podão.
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Família: Malpighiaceae

Descrição: Arbusto. Terrícola. 
Produção de mudas por semente.

Coleta: Fruto maduro na planta 
(Foto 1).

Beneficiamento: Cortar com uma 
tesoura a parte alada do fruto 
(Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 
1 cm de areia na sementeira. Ger-
minação rápida (< 30 dias). Taxa 
de germinação: alta (> 50%). Re-
tirar da sementeira a muda com 
os primeiros pares de folhas não 
cotiledonares abertos (Foto 3).

Repicagem: Colocar a muda no 
saco plástico com substrato 2:1:1 
(areia: terra: adubo orgânico).

Crescimento: Crescimento lento 
(4 a 8 meses). Taxa de sobrevivên-
cia: alta (> 50%). Retirar a muda 
com 20 cm do pátio de produção 
(Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no 
sol no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produ-
ção da muda: 300 dias.

FO Heteropterys coleoptera A. Juss.
Folha-dourada-da-praia
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Mudas com tamanho mínimo de 
20 cm.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 1: Fruto maduro coletado na planta.
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Família: Araliaceae

Descrição: Erva. Terrícola. Produ-
ção de mudas por estaquia.

Coleta: Cavar a areia para retirar 
vários pedaços da planta que con-
tenham raiz, caule e folha (Foto 
1).  

Beneficiamento: não tem. 

Repicagem: Colocar os pedaços 
da planta em sacos plásticos 
com areia. Colocar um pedaço de 
planta por saco (Foto 2). 

Crescimento: Crescimento rá-
pido (< 4 meses). Taxa de sobre-
vivência baixa (< 50%). Retirar a 
muda do pátio de produção após 
20 dias (Foto 3).

Rustificação: Colocar a muda no 
sol no canteiro de espera por 30 
dias. 

Tempo estimado para a produ-
ção da muda: 150 dias.

Hydrocotyle bonariensis Lam.
Erva-capitãoRE
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Foto 2: Pedaços da planta 
individualizados nos sacos com 
substrato.

Foto 3: Mudas no pátio de espera.

Foto 1: Pedaço da planta retirado do solo 
para a produção de muda.
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Família: Fabaceae

Descrição: Árvore. Terrícola. Produção de 
mudas por semente.

Coleta: Vagem madura com podão (Foto 1).

Beneficiamento: Abrir as vagens e retirar 
as sementes. Lavar as sementes com cuida-
do, sem esfregar muito para não destruir a 
pele superficial da semente. Colocar para 
secar na sombra bem espalhadas num local 
arejado. Tomar cuidado na secagem da 
semente porque é muito comum fungarem 
(Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 1 cm de 
areia na sementeira. Germinação rápida 
(< 30 dias). Taxa de germinação: alta (> 
50%). Retirar da sementeira a muda com os 
primeiros pares de folhas não cotiledonares 
abertos (Foto 3).

Repicagem: Colocar a muda no saco plás-
tico com substrato 2:1:1 (areia: terra: adubo 
orgânico).

Crescimento: Crescimento rápido (< 4 
meses). Taxa de sobrevivência: alta (> 50%). 
Retirar a muda com 30 cm do pátio de pro-
dução (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no sol no 
pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produção da 
muda: 180 dias.

Inga laurina (Sw.) Willd.
Inga-branco
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Mudas com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 1: Vagem madura coletada na 
planta.
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Família: Fabaceae

Descrição: Árvore ou arbusto. Terrícola. Produção de mudas por 
semente.

Coleta: Vagem madura na planta (Foto 1). Em épocas com muita infes-
tação de broca, coletar o fruto verde grande. 

Beneficiamento: Abrir as vagens e retirar as sementes. Lavar as 
sementes com cuidado, sem esfregar muito para não destruir a pele 
superficial da semente. Colocar para secar na sombra bem espalhadas 
num local arejado. Tomar cuidado na secagem da semente porque é 
muito comum fungarem (Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 1 cm de areia na sementeira. Germi-
nação rápida (< 30 dias). Taxa de germinação: alta (> 50%). Retirar da 
sementeira a muda com o primeiro par de folhas não cotiledonares 
aberto (Foto 3). 

Repicagem: Colocar a muda no saco plástico com substrato 2:1:1 
(areia: terra: adubo orgânico). 

Crescimento: Crescimento rápido (< 4 meses). Taxa de sobrevivência: 
alta (> 50%). Retirar a muda com 30 cm do pátio de produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no sol no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produção da muda: 180 dias.

Inga maritima Benth.
Inga-da-praiaAE
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Mudas com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folha não cotiledonares abertos.

Foto 1: Vagem madura coletada na planta.
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Família: Convolvulaceae

Descrição: Erva. Terrícola. Pro-
dução de mudas por estaquia. 
A produção por estaca deve ser 
feita nos meses mais quentes da 
primavera e do verão (setembro a 
março).

Coleta: Desenterrar e retirar esto-
lões ≥ 1 m (Foto 1). 

Beneficiamento: Cortar pedaços 
dos estolões entre as gemas que 
contenham uma folha (Foto 2).

Repicagem: Enterrar os pedaços 
dos estolões cortados em sacos 
de areia individualizados deixan-
do só a folha para fora. Colocar 
um pedaço de estolão por saco de 
areia (Foto 3).

Crescimento: Crescimento 
rápido (< 30 dias). Taxa de sobre-
vivência: baixa (< 50%). Retirar a 
muda quando começar a realizar 
a forma de crescimento reptante 
do pátio de produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no 
sol no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produ-
ção da muda: 80 dias.

Ipomea imperati Griseb.
Ipomea-branca
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Foto 2: Pedaço de estolão 
cortado entre as gemas 
contendo uma folha.

Foto 4: Mudas com crescimento reptante.

Foto 3: Pedaços de estolões individualizados em 
sacos de plástico com areia.

Foto 1: Estolão com ≥ 1 m.

Horto Municipal carlos toledo rizzini 105



Família: Convolvulaceae

Descrição: Erva. Terrícola. Pro-
dução de mudas por estaquia. 
A produção por estaca deve ser 
feita nos meses mais quentes da 
primavera e do verão (setembro a 
março).

Coleta: Retirar estolões ≥ 1 m 
(Foto 1). 

Beneficiamento: Cortar pedaços 
dos estolões entre as gemas que 
contenham uma folha (Foto 2).

Repicagem: Enterrar os pedaços 
dos estolões cortados em sacos 
de areia individualizados deixan-
do só a folha para fora. Colocar 
um pedaço de estolão por saco de 
areia (Foto 3).

Crescimento: Crescimento rá-
pido (< 4 meses). Taxa de sobre-
vivência: baixa (< 50%). Retirar a 
muda quando começar a realizar 
a forma de crescimento reptante 
do pátio de produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no 
sol no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produ-
ção da muda: 150 dias.

Ipomea pes-caprae (L.) R. Br.
Ipomea-rosa
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Foto 2: Pedaço de estolão cortado 
entre as gemas contendo uma folha.

Foto 4: Mudas com crescimento reptante.Foto 3: Pedaços de estolões 
individualizados em sacos de plástico 
com areia.

Foto 1: Estolão ≥ 1 m.
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Família: Convolvulaceae

Descrição: Erva. Terrícola. Produ-
ção de mudas por semente.

Coleta: Semente intacta no chão 
ou vagem madura fechada na 
planta (Foto 1).

Beneficiamento: Retirar a se-
mente da vagem com a mão (Foto 
2).

Semeio: Cobrir as sementes com 
1 cm de areia na sementeira. 
Germinação rápida (< 30 dias). 
Taxa de germinação: alta (> 50%). 
Retirar da sementeira a muda 
com o primeiro par de folhas não 
cotiledonares aberto (Foto 3). 

Repicagem: Colocar a muda no 
saco plástico com areia.

Crescimento: Crescimento rá-
pido (< 4 meses). Taxa de sobre-
vivência: alta (> 50%). Retirar a 
muda quando começar a realizar 
a forma de crescimento reptante 
do pátio de produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no 
sol no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produ-
ção da muda: 150 dias.

Ipomea pes-caprae (L.) R. Br.
Ipomea-rosa
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Mudas com o início da forma de 
crescimento reptante.

Foto 3: Plântula com o primeiro par de 
folhas não cotiledonares aberto.

Foto 1: Vagem madura fechada.
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Família: Calophyllaceae

Descrição: Árvore. Terrícola. Pro-
dução de mudas por semente.

Coleta: Fruto maduro abrindo na 
planta (Foto 1).

Beneficiamento: Colocar o fruto 
em local arejado na sombra. Reti-
rar a semente dos frutos só quando 
estiverem bem abertos (Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 1 
cm de areia na sementeira. Germi-
nação rápida (< 30 dias). Taxa de 
germinação: alta (> 50%). Retirar 
da sementeira a muda com o pri-
meiro par de folhas não cotiledo-
nares aberto (Foto 3). 

Repicagem: Colocar a muda no 
saco plástico com substrato 2:1:1 
(areia: terra: adubo orgânico). 

Crescimento: Crescimento lento (4 
a 8 meses). Taxa de sobrevivência: 
alta (> 50%). Retirar a muda com 30 
cm do pátio de produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no 
sol no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produção 
da muda: 300 dias.

Kielmeyera membranacea Casar.
Pequiá-amareloAE
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Mudas com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 1: Fruto maduro coletado na planta.
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Família: Verbenaceae

Descrição: Árvore, arbusto ou 
subarbusto. Terrícola. Produção 
de mudas por estaquia.

Coleta: Cortar galhos grandes nas 
plantas (Foto 1).  

Beneficiamento: Cortar o galho 
grande em vários pedaços meno-
res que 20 cm (Foto 2). 

Repicagem: Colocar os pedaços 
pequenos do galho em sacos 
plásticos com substrato 2:1:1 
(areia: terra: adubo orgânico). 
Colocar um pedaço de galho por 
saco. Prestar atenção para plantar 
o lado do galho que emitirá raízes 
dentro do saco. Quando possível, 
deixar uma folha no galho (Foto 
3). 

Crescimento: Crescimento lento 
(4 a 8 meses). Taxa de sobrevivên-
cia: baixa (< 50%). Retirar a muda 
com 15 cm do pátio de produção 
(Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no 
sol no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produ-
ção da muda: 270 dias.

Lantana camara L.
Camará
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Foto 2: Galho com 20 cm de comprimento.

Foto 4: Mudas com tamanho mínimo de 
15 cm.

Foto 3: Galhos individualizados nos sacos 
com substrato.

Foto 1: Galho grande coletado nas plantas.
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Família: Verbenaceae

Descrição: Arbusto ou subarbus-
to. Terrícola. Produção de mudas 
por estaquia.

Coleta: Cortar galhos grandes das 
plantas (Foto 1).  

Beneficiamento: Cortar o galho 
grande em vários pedaços meno-
res que 20 cm (Foto 2). 

Repicagem: Colocar os pedaços 
pequenos do galho em sacos 
plásticos com substrato 2:1:1 
(areia: terra: adubo orgânico). 
Colocar um pedaço de galho por 
saco. Prestar atenção para plantar 
o lado do galho que emitirá raízes 
dentro do saco. Quando possível, 
deixar uma folha no galho (Foto 
3). 

Crescimento: Crescimento lento 
(4 a 8 meses). Taxa de sobrevivên-
cia: baixa (< 50%). Retirar a muda 
com 15 cm do pátio de produção 
(Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no 
sol no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produ-
ção da muda: 270 dias.

Lantana fucata Lindl.
Arnica-da-restinga

AA
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Foto 2: Galho com 20 cm de 
comprimento.

Foto 4: Mudas com tamanho mínimo de 
15 cm.

Foto 3: Galhos individualizados nos sacos 
com substrato.

Foto 1: Galho grande coletado na planta.
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Família: Sapotaceae

Descrição: Árvore ou arbusto. Terríco-
la. Produção de mudas por semente.

Coleta: Fruto maduro na planta (Foto 
1). 

Beneficiamento: Retirar a casca do 
fruto apertando com a mão. Lavar as 
sementes com peneira e água corren-
te. Colocar as sementes para secarem 
na sombra (Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 1 cm 
de areia na sementeira. Germinação 
lenta (30 a 90 dias). Taxa de germina-
ção: baixa e irregular (< 50%). Retirar 
da sementeira a muda com os primei-
ros pares de folhas não cotiledonares 
abertos (Foto 3). 

Repicagem: Colocar a muda no saco 
plástico com substrato 2:1:1 (areia: 
terra: adubo orgânico).

Crescimento: Crescimento lento (4 a 
8 meses). Taxa de sobrevivência: alta 
(> 50%). Retirar a muda com 30 cm do 
pátio de produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no sol 
no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produção da 
muda: 360 dias.

Manilkara subsericea (Mart.) Dubard
Maçaranduba-da-praiaRE

FO

AE

CO
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Mudas com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 1: Fruto maduro coletado na planta.
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Família: Myrtaceae

Descrição: Árvore. Terrícola. Pro-
dução de mudas por semente.

Coleta: Fruto maduro na planta 
ou no chão (Foto 1).

Beneficiamento: Retirar a polpa 
das sementes com peneira e água 
corrente. Colocar as sementes 
para secarem na sombra (Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 
1 cm de areia na sementeira. Ger-
minação rápida (< 30 dias). Taxa 
de germinação: alta (> 50%). Re-
tirar da sementeira a muda com 
os primeiros pares de folhas não 
cotiledonares abertos (Foto 3). 

Repicagem: Colocar a muda no 
saco plástico com substrato 2:1:1 
(areia: terra: adubo orgânico). 

Crescimento: Crescimento lento 
(4 a 8 meses). Taxa de sobrevivên-
cia: alta (> 50%). Retirar a muda 
com 30 cm do pátio de produção 
(Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no 
sol no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produ-
ção da muda: 300 dias.

Myrcia multiflora (Lam.) DC.
FO

AA

ME
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Foto 4: Mudas com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 1: Fruto maduro coletado na planta.
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Família: Primulaceae

Descrição: Árvore. Terrícola. Pro-
dução de mudas por semente.

Coleta: Fruto maduro com podão 
(Foto 1).

Beneficiamento: Retirar a polpa 
das sementes com peneira e água 
corrente. Colocar as sementes 
para secarem na sombra (Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 
1 cm de areia na sementeira. Ger-
minação lenta (36 a 90 dias). Taxa 
de germinação: alta (> 50%). Re-
tirar da sementeira a muda com 
os primeiros pares de folhas não 
cotiledonares abertos (Foto 3).

Repicagem: Colocar a muda no 
saco plástico com substrato 2:1:1 
(areia: terra: adubo orgânico).

Crescimento: Crescimento 
rápido (< 4 meses). Taxa de so-
brevivência: alta (> 50%). Retirar 
a muda com 30 cm do pátio de 
produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no 
sol no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produ-
ção da muda: 240 dias.

RE

FO Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.
Capororoquinha
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Foto 4: Mudas com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 1: Fruto maduro coletado na planta.
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Família: Iridaceae

Descrição: Erva. Terrícola. Produ-
ção de mudas por estaquia.

Coleta: Coletar o broto com emis-
são de raízes na ponta da folha da 
planta (Fotos 1 e 2).  

Beneficiamento: não tem. 

Repicagem: Colocar os brotos 
em sacos plásticos com substrato 
2:1:1 (areia: terra: adubo orgâni-
co). Colocar um broto de planta 
por saco (Foto 3). 

Crescimento: Crescimento 
rápido (< 4 meses). Taxa de so-
brevivência: alta (> 50%). Retirar 
as mudas do pátio de produção 
após 60 dias para o enraizamento 
(Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda na 
sombra no pátio de espera por 30 
dias.

Tempo estimado para a produ-
ção da muda: 90 dias.

PP

FO Neomarica northiana (Schneev.) Sprague
Íris-da-praia
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Foto 2: Brotos com emissão de raízes 
individualizados.

Foto 4: Mudas no pátio de espera.Foto 3: Brotos individualizados plantados 
em sacos com substrato.

Foto 1: Broto com emissão de raízes na 
ponta da folha da planta.
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Família: Myrtaceae

Descrição: Árvore. Terrícola. Produ-
ção de mudas por semente.

Coleta: Fruto maduro na planta 
(Foto 1). 

Beneficiamento: Retirar as se-
mentes do fruto com a mão. Lavar 
as sementes com água corrente. 
Colocar as sementes para secarem 
na sombra (Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 
1 cm de areia na sementeira. Ger-
minação rápida (< 30 dias). Taxa de 
germinação: alta (> 50%). Retirar da 
sementeira a muda com os primei-
ros pares de folhas não cotiledona-
res abertos (Foto 3). 

Repicagem: Colocar a muda no 
saco plástico com substrato 2:1:1 
(areia: terra: adubo orgânico).

Crescimento: Crescimento lento (4 
a 8 meses). Taxa de sobrevivência: 
alta (> 50%). Retirar a muda com 30 
cm do pátio de produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no sol 
no pátio de espera por 30 dias.

Tempo estimado para a produção 
da muda: 300 dias.

RE

FO Neomitranthes obscura (DC.) N. Silveira
Cambuí-preto

CO
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Muda com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 1: Fruto maduro coletado na planta.
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Família: Lauraceae

Descrição: Árvore ou arbusto. 
Terrícola. Produção de mudas por 
semente.

Coleta: Fruto maduro ou quase 
maduro (cor: verde-amarelo) sain-
do com facilidade da planta (Foto 
1).

Beneficiamento: não tem. 

Semeio: Cobrir as sementes com 1 
cm de areia na sementeira. Germi-
nação lenta (36 a 90 dias). Taxa de 
germinação: baixa (< 50%). Retirar 
da sementeira a muda com os pri-
meiros pares de folhas não cotile-
donares abertos (Foto 2). 

Repicagem: Colocar a muda no 
saco plástico com substrato 2:1:1 
(areia: terra: adubo orgânico).

Crescimento: Crescimento lento (4 
a 8 meses). Taxa de sobrevivência: 
alta (> 50%). Retirar a muda com 30 
cm do pátio de produção (Foto 3).

Rustificação: Colocar a muda na 
sombra no pátio de espera por 30 
dias.

Tempo estimado para a produção 
da muda: 300 dias.

RE

FO Ocotea notata (Nees& Mart.) Mez
Canela-da-restinga
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Foto 2: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 3: Muda com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 1: Fruto quase maduro (cor: verde-amarelo) e maduro 
(cor: preta) coletado na planta.
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Família: Cactaceae

Descrição: Arbusto. Suculenta. 
Terrícola ou rupícola. Produção 
de mudas por estaquia.

Coleta: Retirar pedaços de pal-
mas pequenos (≤ 15 cm) do cacto 
adulto (Foto 1). Torcer o pedaço 
de palma com a mão no cacto até 
quebrar.

Beneficiamento: não tem.

Repicagem: Enterrar os pedaços 
de palmas em sacos de areia. 
Colocar uma palma por saco de 
areia. Enterrar na areia a parte da 
palma que estava presa no cacto 
(Foto 2). Colocar no sol.

Crescimento: Crescimento rá-
pido (< 4 meses). Taxa de sobre-
vivência: alta (> 50%). Retirar a 
palma quando emitir raiz do pátio 
de produção (após 30 dias). 

Tempo estimado para a produ-
ção da muda: 30 dias.

FO

AF Opuntia monacantha Haw.
Cacto-palmatória

RE

PP

ME
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Foto 2: Pedaços de palmas 
individualizados em sacos de areia.

Foto 1: Palmas coletadas no cacto.
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Família: Fabaceae

Descrição: Árvore. Terrícola. Produ-
ção de mudas por semente.

Coleta: Vagem madura aberta com 
podão (Foto 1). 

Beneficiamento: Retirar as sementes 
das vagens com a mão.

Semeio: Retirar um pedaço da lateral 
da casca das sementes com alicate de 
unha para quebrar dormência (Foto 
2). Colocar as sementes imersas na 
água por um dia. Cobrir as sementes 
com 1 cm de areia na sementeira. 
Germinação rápida (< 30 dias). Taxa 
de germinação: baixa (< 50%). Retirar 
da sementeira a muda com os primei-
ros pares de folhas não cotiledonares 
abertos (Foto 3). 

Repicagem: Colocar a muda no saco 
plástico com substrato 2:1:1 (areia: 
terra: adubo orgânico).

Crescimento: Crescimento lento (4 a 
8 meses). Taxa de sobrevivência: alta 
(> 50%). Retirar a muda com 20 cm do 
pátio de produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no sol 
no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produção da 
muda: 300 dias.

RE

FO Ormosia arborea (Vell.) Harms
Olho-de-cabra

AE
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Foto 2: Semente após beneficiamento (A) 
e com o corte lateral feito com alicate (B).

Foto 1: Vagem madura aberta coletada 
na planta.

Foto 4: Muda com tamanho mínimo de 
20 cm.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

A

B
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Família: Ochnaceae

Descrição: Árvore. Terrícola. Pro-
dução de mudas por semente.

Coleta: Fruto maduro na planta 
(Foto 1). 

Beneficiamento: Não tem.

Semeio: Cobrir as sementes com 
1 cm de terra na sementeira. 
Germinação rápida (< 30 dias). 
Taxa de germinação: alta (> 50%). 
Retirar da sementeira a muda 
com o primeiro par de folhas não 
cotiledonares aberto (Foto 2). 

Repicagem: Colocar a muda no 
saco plástico com substrato 2:1:1 
(areia: terra: adubo orgânico). 

Crescimento: Crescimento muito 
lento (> 8 meses). Taxa de sobre-
vivência: baixa (< 50%). Retirar 
a muda com 20 cm do pátio de 
produção (Foto 3).

Rustificação: Colocar a muda no 
sol no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produ-
ção da muda: 300 dias.

RE

FO Ouratea cuspidata (A.St.-Hil.) Engl.
Jabotapita

PP
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Foto 2: Plântulas com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 3: Mudas com tamanho mínimo de 
20 cm.

Foto 1: Fruto maduro coletado na planta.
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Família: Fabaceae

Descrição: Árvore. Terrícola. Produ-
ção de mudas por semente.

Coleta: Vagem madura aberta ou 
fechada com podão (Foto 1). 

Beneficiamento: Retirar as semen-
tes das vagens abertas. Colocar as 
vagens maduras fechadas em local 
arejado e retirar as sementes confor-
me forem abrindo (Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 
1 cm de areia na sementeira. Ger-
minação rápida (< 30 dias). Taxa de 
germinação: alta (> 50%). Retirar da 
sementeira a muda com o primeiro 
par de folhas não cotiledonares 
aberto (Foto 3). 

Repicagem: Colocar a muda no 
saco plástico com substrato 2:1:1 
(areia: terra: adubo orgânico).

Crescimento: Crescimento lento (4 
a 8 meses). Taxa de sobrevivência: 
alta (> 50%). Retirar a muda com 30 
cm do pátio de produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no sol 
no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produção 
da muda: 300 dias.

RE

FO Paubrasilia echinata (Lam.) Gagnon, H.C.Lima & G.P.Lewis

Jabotapita

AE
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Foto 3: Plântula com o primeiro par de 
folhas não cotiledonares aberto.

Foto 1: Vagem madura fechada coletada 
na planta.

Foto 4: Mudas com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 2: Semente após beneficiamento.

Horto Municipal carlos toledo rizzini 135



Família: Rutaceae

Descrição: Árvore ou arbusto. Terríco-
la. Produção de mudas por semente.

Coleta: Fruto maduro fechado com cor 
verde-amarronzada na planta (Foto 1).

Beneficiamento: Colocar os frutos no 
sol dentro de uma bandeja coberta 
com filó. Coletar as sementes conforme 
os frutos forem abrindo. Retirar com a 
mão as sementes que não saírem dos 
frutos abertos (Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 1 cm 
de areia na sementeira. Germinação 
rápida (< 30 dias). Taxa de germinação: 
alta (> 50%). Retirar da sementeira a 
muda com os primeiros pares de folhas 
não cotiledonares abertos (Foto 3).

Repicagem: Colocar a muda no saco 
plástico com substrato 2:1:1 (areia: 
terra: adubo orgânico).

Crescimento: Crescimento rápido (< 
4 meses). Taxa de sobrevivência: alta 
(> 50%). Retirar a muda com 30 cm do 
pátio de produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no sol no 
pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produção da 
muda: 180 dias.

Pilocarpus spicatus A.St.-Hil.
JaborandiRE

FO
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Foto 2: Semente após o beneficiamento.

Foto 4: Muda com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 1: Fruto maduro coletado na planta.
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Família: Sapotaceae

Descrição: Árvore. Terrícola. Produção de mudas por semente.

Coleta: Fruto maduro com o podão (Foto 1). 

Beneficiamento: Retirar as cascas dos frutos com uma faca e a polpa 
das sementes com peneira e água corrente. Colocar as sementes para 
secarem na sombra (Foto 2).

Semeio: Bater levemente com um martelo na semente para estalar 
a casca e quebrar a dormência. Não pode esmagar a semente. Cobrir 
as sementes com 1 cm de areia na sementeira. Germinação lenta (36 
a 90 dias). Taxa de germinação: alta e irregular (> 50%). Retirar da se-
menteira a muda com os primeiros pares de folhas não cotiledonares 
abertos (Foto 3).

Repicagem: Colocar a muda no saco plástico com substrato 2:1:1 
(areia: terra: adubo orgânico).

Crescimento: Crescimento rápido (< 4 meses). Taxa de sobrevivência: 
alta (> 50%). Retirar a muda com 30 cm do pátio de produção (Foto 3).

Rustificação: Colocar a muda no sol no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produção da muda: 240 dias.

Pouteria grandiflora (D.C) Baehni
Abiu-da-restingaAF

AA

FC

FO
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CO
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Muda com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 1: Fruto maduro coletado na planta.
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Família: Myrtaceae

Descrição: Árvore. Terrícola. Pro-
dução de mudas por semente.

Coleta: Fruto maduro na planta 
(Foto 1). 

Beneficiamento: Retirar a polpa 
das sementes com peneira e água 
corrente. Colocar as sementes 
para secarem na sombra (Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 
1 cm de areia na sementeira. 
Germinação rápida (< 30 dias). 
Taxa de germinação: alta (> 50%). 
Retirar da sementeira a muda 
com o primeiro par de folhas não 
cotiledonares aberto (Foto 3). 

Repicagem: Colocar a muda no 
saco plástico com substrato 2:1:1 
(areia: terra: adubo orgânico).

Crescimento: Crescimento lento 
(4 a 8 meses). Taxa de sobrevivên-
cia: alta (> 50%). Retirar a muda 
com 30 cm do pátio de produção 
(Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no 
sol no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produ-
ção da muda: 300 dias.

Psidium cattleianum Sabine
Araça-da-praiaRE

FO

PP
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ME
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Mudas com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 1: Fruto maduro coletado na planta.
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Família: Fabaceae

Descrição: Árvore. Terrícola. Pro-
dução de mudas por semente.

Coleta: Fruto maduro com podão 
(Foto 1).

Beneficiamento: não tem.

Semeio: Cobrir as sementes com 
1 cm de areia na sementeira. Ger-
minação rápida (< 30 dias). Taxa 
de germinação: alta (> 50%). Re-
tirar da sementeira a muda com 
os primeiros pares de folhas não 
cotiledonares abertos (Foto 2).

Repicagem: Colocar a muda no 
saco plástico com substrato 2:1:1 
(areia: terra: adubo orgânico).

Crescimento: Crescimento lento 
(4 a 8 meses). Taxa de sobrevivên-
cia: alta (> 50%). Retirar a muda 
com 30 cm do pátio de produção 
(Foto 3).

Rustificação: Colocar a muda no 
sol no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produ-
ção da muda: 300 dias.

Pterocarpus rohrii Vahl
Pau-sangueFO

FC

RE

ME
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Foto 2: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 3: Mudas com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 1: Fruto maduro coletado na planta.
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Família: Cyperaceae

Descrição: Erva. Terrícola. Produ-
ção de mudas por estaquia.

Coleta: Retirar estolões ≥ 30 cm 
(Foto1). 

Beneficiamento: Cortar peda-
ços do estolão entre os nós que 
contenham folha, caule e raiz 
(Foto 2).

Repicagem: Enterrar os pedaços 
dos estolões cortados em sacos 
de areia individualizados deixan-
do só a folha para fora. Colocar 
um pedaço de estolão por saco de 
areia (Foto 3).

Crescimento: Crescimento rápi-
do (< 4 meses). Taxa de sobrevi-
vência: baixa (<  50%). Retirar a 
muda do pátio de produção após 
20 dias.

Rustificação: Colocar a muda no 
sol no canteiro de espera por 30 
dias. 

Tempo estimado para a produ-
ção da muda: 180 dias.

Remirea maritima Aubl.
Pinheirinho-da-praia

RE
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Foto 2: Pedaço de estolão cortado entre 
os nós com folha, caule e raiz.

Foto 3: Pedaços de estolões individualizados 
em sacos plásticos com areia.

Foto 1: Estolão ≥ 30 cm.
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Família: Anacardiaceae

Descrição: Árvore ou arbusto. Terríco-
la. Produção de mudas por semente.

Coleta: Fruto maduro com podão 
(Foto 1). 

Beneficiamento: Lavar as sementes 
com água corrente. Colocar as semen-
tes para secarem na sombra (Foto 2).

Semeio: Colocar as sementes imersas 
na água por um dia. Cobrir as semen-
tes com 1 cm de terra na sementeira. 
Germinação rápida (< 30 dias). Taxa 
de germinação: alta (> 50%). Retirar 
da sementeira a muda com o primeiro 
par de folhas não cotiledonares aberto 
(Foto 3). 

Repicagem: Colocar a muda no saco 
plástico com substrato 2:1:1 (areia: 
terra: adubo orgânico).

Crescimento: Crescimento rápido (< 
4 meses). Taxa de sobrevivência: alta 
(> 50%). Retirar a muda com tamanho 
mínimo de 30 cm do pátio de produ-
ção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no sol 
no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produção da 
muda: 200 dias.

Schinus terebinthifolia Raddi.
AroeiraFC

AA

FO

RE

CO

ME

MANUAL DE PRODUÇÃO DE MUDAS146



Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Mudas com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares aberto.

Foto 1: Fruto maduro coletado na planta.
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Família: Marcgraviaceae

Descrição: Arbusto. Terrícola. Produ-
ção de mudas por semente.

Coleta: Fruto maduro na planta (Foto 
1). 

Beneficiamento: Retirar a casca do 
fruto com a mão. Colocar as sementes 
dentro de um pano, esfregar de leve 
para limpá-las. Retirar a semente do 
pano somente quando secar a gosma 
(Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 1 cm 
de areia na sementeira. Germinação 
rápida (< 30 dias). Taxa de germinação: 
alta (> 50%). Retirar da sementeira a 
muda com o primeiro par de folhas 
não cotiledonares aberto (Foto 3). 

Repicagem: Colocar a muda no saco 
plástico com substrato 2:1:1 (areia: 
terra: adubo orgânico).

Crescimento: Crescimento lento (4 a 
8 meses). Taxa de sobrevivência: alta 
(> 50%). Retirar a muda com 30 cm do 
pátio de produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no sol 
no pátio de espera por 30 dias.

Tempo estimado para a produção da 
muda: 300 dias.

Schwartzia brasiliensis (Choisy) Bedellex Gir.-Cañas
Rabo-de-araraFO
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Mudas com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 3: Plântulas com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 1: Fruto maduro coletado na planta.

Horto Municipal carlos toledo rizzini 149



Família: Fabaceae

Descrição: Arbusto. Terrícola. Produ-
ção de mudas por semente.

Coleta: Vagem madura na planta (Foto 
1). Balançar o arbusto e ouvir barulho 
tipo de um chocalho para saber se as 
vagens estão maduras para coleta.

Beneficiamento: Retirar as sementes 
cortando as vagens com uma tesoura 
(Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 1 cm 
de areia na sementeira. Germinação 
rápida (< 30 dias). Taxa de germinação: 
alta (> 50%). Retirar da sementeira 
a muda com os primeiros pares de 
folhas não cotiledonares abertos (Foto 
3). 

Repicagem: Colocar a muda no saco 
plástico com substrato 2:1:1 (areia: 
terra: adubo orgânico).

Crescimento: Crescimento lento (4 a 
8 meses). Taxa de sobrevivência: alta 
(> 50%). Retirar a muda com 30 cm do 
pátio de produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no sol 
no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produção da 
muda: 300 dias.

RE

FO

PP

Senna appendiculata (Vogel) Wiersema
Fedegoso-da-restinga
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Mudas com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 3: Plântulas com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 1: Vagem madura coletada na 
planta.
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Família: Fabaceae

Descrição: Árvore ou arbusto. Terríco-
la. Produção de mudas por semente.

Coleta: Vagem madura na planta com 
tesoura de poda (Foto 1).

Beneficiamento: Retirar as sementes 
das vagens com a mão. Lavar as se-
mentes com peneira e água corrente. 
Colocar as sementes para secarem na 
sombra (Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 1 cm 
de areia na sementeira. Germinação 
muito lenta (> 90 dias). Taxa de germi-
nação: alta (> 50%). Retirar da semen-
teira a muda com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos 
(Foto 3). 

Repicagem: Colocar a muda no saco 
plástico com substrato 2:1:1 (areia: 
terra: adubo orgânico).

Crescimento: Crescimento lento (4 a 
8 meses). Taxa de sobrevivência: alta 
(> 50%). Retirar a muda com 30 cm do 
pátio de produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no sol 
no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produção da 
muda: 300 dias.

FO
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Senna pendula (Humb. & Bonpl.ex.Wild.) H. S. Irwin & Barneby

Canudo-de-pito

PP
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Mudas com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 1: Vagem madura coletada na 
planta.
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Família: Sapotaceae

Descrição: Árvore ou arbusto. Terríco-
la. Produção de mudas por semente.

Coleta: Fruto maduro na planta com 
podão (Foto 1). 

Beneficiamento: Retirar a casca do 
fruto com a faca. Lavar as sementes 
com peneira e água corrente. Colocar 
as sementes para secarem na sombra 
(Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 1 cm 
de areia na sementeira. Germinação 
lenta (36 a 90 dias). Taxa de germina-
ção: alta e irregular (> 50%). Retirar da 
sementeira a muda com os primeiros 
pares de folhas não cotiledonares 
abertos (Foto 3). 

Repicagem: Colocar a muda no saco 
plástico com substrato 2:1:1 (areia: 
terra: adubo orgânico).

Crescimento: Crescimento lento (4 a 
8 meses). Taxa de sobrevivência: alta 
(> 50%). Retirar a muda com 30 cm do 
pátio de produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no sol 
no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produção da 
muda: 360 dias.

AE

RE Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T. D. Penn.
Quixabeira

CO
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Muda com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 1: Fruto maduro coletado com podão na planta.
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Família: Fabaceae

Descrição: Arbusto. Terrícola. Produção 
de mudas por semente.

Coleta: Vagem madura e seca na planta 
(Foto 1).

Beneficiamento: Esfregar as vagens na 
peneira para soltar a casca. Separar as 
cascas das sementes (Foto 2A). 

Semeio: Retirar um pedaço da lateral 
da casca das sementes com alicate de 
unha para quebrar dormência (Foto 2B). 
Colocar as sementes imersas na água 
por um dia. Cobrir as sementes com 1 
cm de areia na sementeira. Germinação 
rápida (< 30 dias). Taxa de germinação: 
alta (> 50%). Retirar da sementeira a 
muda com os primeiros pares de folhas 
não cotiledonares abertos (Foto 3). 

Repicagem: Colocar a muda no saco 
plástico com substrato 2:1:1 (areia: ter-
ra: adubo orgânico).

Crescimento: Crescimento lento (4 a 
8 meses). Taxa de sobrevivência: alta 
(> 50%). Retirar a muda com 30 cm do 
pátio de produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no sol no 
pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produção da 
muda: 300 dias.

Sophora tomentosa L.
ComandaíbaRE

MA

PP

ME
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Foto 2: Semente após beneficiamento (A) 
e com o corte lateral feito com alicate (B).

Foto 4: Mudas com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 1: Vagem madura e seca coletada 
na planta.

A

B
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Família: Arecaceae

Descrição: Palmeira. Terrícola. 
Produção de mudas por semente.

Coleta: Fruto maduro na palmei-
ra ou no chão (Foto 1). 

Beneficiamento: Lavar os frutos 
para retirar a polpa das sementes. 
Secar as sementes na sombra 
(Foto 2). 

Semeio: Cobrir as sementes com 
4 cm de areia na sementeira. Ger-
minação muito lenta (> 90 dias). 
Taxa de germinação: alta (> 50%). 
Retirar da sementeira a plântula 
com uma ou duas folhas (Foto 3).

Repicagem: Colocar a muda no 
saco plástico com substrato 2:1:1 
(areia: terra: adubo orgânico).

Crescimento: Crescimento lento 
(4 a 8 meses). Taxa de sobrevivên-
cia: alta (> 50%). Retirar a muda 
com 30 cm do pátio de produção 
(Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no 
sol no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produ-
ção da muda: 360 dias.

Syagrus romanzzofiana (Cham.) Glassman
Baba-de-boiAF
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Muda com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 3: Plântulas com uma (A) e 
duas (B) folhas.

Foto 1: Fruto maduro coletado na 
palmeira ou no chão.
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Família: Bignoniaceae

Descrição: Árvore. Terrícola. Produção 
de mudas por semente.

Coleta: Semente ou vagem fechada 
madura na planta com um cesto de filó 
preso no podão (Foto 1). 

Beneficiamento: Colocar as vagens 
maduras fechadas em local arejado e 
sombreado. Retirar as sementes das va-
gens conforme forem abrindo (Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 1 cm 
de areia na sementeira. Germinação 
rápida (< 30 dias). Taxa de germinação: 
alta (> 50%). Retirar da sementeira a 
muda com o primeiro par de folhas não 
cotiledonares aberto (Foto 3). 

Repicagem: Colocar a muda no saco 
plástico com substrato 2:1:1 (areia: ter-
ra: adubo orgânico).

Crescimento: Crescimento rápido (< 
4 meses). Taxa de sobrevivência: alta 
(> 50%). Retirar a muda com 30 cm do 
pátio de produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no sol em 
local alagado no pátio de espera por 30 
dias.

Tempo estimado para a produção da 
muda: 180 dias. 

Tabebuia cassinoides (Lam.) DC.
Ipê-do-brejoFO

FA

AE
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Foto 2: Sementes após beneficiamento.

Foto 4: Mudas com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 3: Plântula com o primeiro par de 
folhas não cotiledonares aberto.

Foto 1: Vagem fechada coletada na planta.
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Família: Anacardiaceae

Descrição: Árvore. Terrícola. Produ-
ção de mudas por semente.

Coleta: Fruto maduro na planta com 
podão (Foto 1).

Beneficiamento: Retirar a casca do 
fruto com peneira e água corrente. 
Lavar novamente a semente com 
água corrente. Colocar as sementes 
para secarem na sombra (Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 
1 cm de areia na sementeira. Ger-
minação rápida (< 30 dias). Taxa de 
germinação: alta (> 50%). Retirar da 
sementeira a muda com os primei-
ros pares de folhas não cotiledona-
res abertos (Foto 3). 

Repicagem: Colocar a muda no 
saco plástico com substrato 2:1:1 
(areia: terra: adubo orgânico).

Crescimento: Crescimento rápido 
(< 4 meses). Taxa de sobrevivência: 
alta (> 50%). Retirar a muda com 30 
cm do pátio de produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no sol 
no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produção 
da muda: 180 dias.

Tapirira guianensis Aubl.
Pau-pombo
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Mudas com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonaresabertos.

Foto 1: Frutos maduros coletados com 
podão.
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Família: Rubiaceae

Descrição: Arbusto. Terrícola. Produção 
de mudas por semente.

Coleta: Fruto maduro (muito difícil 
porque as sementes são muito preda-
das por formigas) ou fruto verde quase 
maduro na planta (Foto 1).

Beneficiamento: Embrulhar num jornal 
o fruto verde e deixar em local arejado. 
Retirar as sementes do fruto maduros 
com a mão. Lavar as sementes com 
água corrente. Colocar as sementes 
para secarem na sombra (Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 1 cm 
de areia na sementeira. Germinação 
rápida (< 30 dias). Taxa de germinação: 
alta (> 50%). Retirar da sementeira a 
muda com os primeiros pares de folhas 
não cotiledonares abertos (Foto 3). 

Repicagem: Colocar a muda no saco 
plástico com substrato 2:1:1 (areia: ter-
ra: adubo orgânico).

Crescimento: Crescimento lento (4 a 
8 meses). Taxa de sobrevivência: alta 
(> 50%). Retirar a muda com 15 cm do 
pátio de produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no sol no 
pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produção da 
muda: 300 dias.

Tocoyena bullata (Vell.) Mart.
Araçarana
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Muda com tamanho mínimo de 
15 cm.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 1: Fruto maduro coletado na planta.
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Família: Lamiaceae

Descrição: Árvore ou arbusto. 
Terrícola. Produção de mudas por 
semente.

Coleta: Fruto maduro na planta 
(Foto 1).

Beneficiamento: Retirar as semen-
tes dos frutos com a mão (Foto 2). 

Semeio: Cobrir as sementes com 1 
cm de areia na sementeira. Germi-
nação lenta (36 a 90 dias). Taxa de 
germinação: baixa (< 50%). Retirar 
da sementeira a muda com o pri-
meiro par de folhas não cotiledona-
res (Foto 3). 

Repicagem: Colocar a muda no 
saco plástico com substrato 2:1:1 
(areia: terra: adubo orgânico).

Crescimento: Crescimento rápido 
(< 4 meses). Taxa de sobrevivência: 
alta (> 50%). Retirar a muda com 30 
cm do pátio de produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda na 
sombra no pátio de espera por 30 
dias.

Tempo estimado para a produção 
da muda: 180 dias.

Vitex polygama Cham.
AzeitoneiraFO

FC
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Foto 4: Mudas com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 1: Fruto maduro coletado na planta.
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Família: Fabaceae

Descrição: Árvore ou arbusto. Terríco-
la. Produção de mudas por semente.

Coleta: Fruto maduro coletado na 
planta (Foto 1). 

Beneficiamento: Retirar as sementes 
das vagens com a mão. Lavar as se-
mentes com peneira e água corrente. 
Colocar as sementes para secarem na 
sombra (Foto 2).

Semeio: Cobrir as sementes com 1 cm 
de areia na sementeira. Germinação 
rápida (< 30 dias). Taxa de germina-
ção: alta (> 50%). Retirar da semen-
teira a muda com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos 
(Foto 3). 

Repicagem: Colocar a muda no saco 
plástico com substrato 2:1:1 (areia: 
terra: adubo orgânico).

Crescimento: Crescimento lento (4 a 
8 meses). Taxa de sobrevivência: alta 
(> 50%). Retirar a muda com 30 cm do 
pátio de produção (Foto 4).

Rustificação: Colocar a muda no sol 
no pátio de espera por 30 dias. 

Tempo estimado para a produção da 
muda: 300 dias.

Zollernia glabra (Spreng.) Yakovlev
Pau-santoAE
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Foto 2: Semente após beneficiamento.

Foto 4: Mudas com tamanho mínimo de 
30 cm.

Foto 3: Plântula com os primeiros pares 
de folhas não cotiledonares abertos.

Foto 1: Fruto maduro coletado na planta.
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