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Introdução 

  Almejando a catalogação de matrizes, produção de mudas e o 

acompanhamento no desenvolvimento de essências nativas, este projeto pretende 

desenvolver uma atividade prática, utilizando a área do campus do Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo Campus São Roque, com o intuito de 

disponibilizar dados sobre possíveis pontos de coleta de sementes, aperfeiçoar 

técnicas de produção de mudas, juntamente com a possibilidade do acompanhamento 

no desenvolvimento de algumas espécies vegetais arbóreas nativas da Mata Atlântica,  

contribuindo com a conservação dos recursos naturais da região. 

 

Objetivos 

O projeto visa explorar o entorno do campus, a procura de matrizes de 

espécies vegetais arbóreas da Mata Atlântica, conjuntamente com um levantamento 

das principais características ambientais do local, dando início à criação de um banco 

de dados. Após a identificação das espécies, sementes serão coletadas e a 

germinação será iniciada. Em seguida, as mudas produzidas em áreas do campus 

serão transplantadas e disponibilizadas. 

 

Justificativa 

É necessário conhecer os arredores do campus, por se tratar de uma área 

pouco explorada e que aparentemente disponibiliza uma grande variabilidade de 

espécies de fauna e flora, além de recursos hídricos a serem conservados. Aliado a 

isso possibilita a execução de uma atividade prática, fundamental à gestão do 

patrimônio natural.     
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Materiais e métodos  

Os recursos utilizados para sua execução estão disponíveis no campus, como 

tubetes, viveiro, laboratório, ferramentas, materiais para anotação e registro dos dados 

obtidos. O projeto será realizado pelo autor, podendo, entretanto, aceitar auxilio de 

voluntários que queiram colaborar. 

  Este projeto está dividido em duas etapas, descritas a seguir: 

1ª) Visitas para busca de matrizes e coleta de sementes    

Para o levantamento e a demarcação das matrizes será necessário visitar 

freqüentemente a região. Após catalogar um número satisfatório de espécies, 

promover a coleta de sementes. Esse período pode variar devido a fenologia de cada 

essência nativa. 

2ª) Germinação, produção de mudas e plantio  

A germinação das diferentes essências nativas deve ser de tempo variado, pois 

existem sementes que a germinação ocorre de oito a dezoito dias, como é o caso da 

Aroeira-preta (Myracrodruon urudundeuva), e outras demoram de quatro a seis meses, 

como é o caso da Palmeira-indaiá (Attalea dúbia). Após adquirir as sementes, atentar 

para a quebra de dormência de algumas espécies, assim como ao substrato a ser 

utilizado e em seguida promover a germinação. Com o desenvolvimento das mudas, 

as manter no viveiro do IFSP atentando para a irrigação e o período de transplantes. 

Disponibilizar a área e efetuar o plantio. 

Posteriormente, ocorrerão visitas para a coleta de dados e manutenção das 

mudas para que não haja infestação de ervas daninhas.  

 

Cronograma 

 

1ª Etapa Período 

Visitas para busca de 
matrizes 

3 meses 

Coleta de sementes    4 a 8 
meses 

 

2ª Etapa Período 

Germinação  8 dias a 6 
meses 

 Produção de mudas 4 meses 
Plantio 5 dias 
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Devido as diferentes variedades das espécies vegetais arbóreas a serem 

estudadas, o período total da execução do projeto pode variar de 11 a 21 meses. 
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