
RESTAURADORES 
DE PAISAGENS
Coletando sementes e produzindo 
mudas na Paisagem Modelo Pantanal



Redação| Gustavo Menezes 

Revisão| André Nunes, 
Nathalia Ziolkowski, 
Raquel Alves

Ilustrações| Rafaella Moura 
• Pagar o Pato Estúdio

Diagramação| Raquel Alves

Sementes
Coleta
Beneficiamento
Armazenamento

Embalagem e local 
de produção
Preparo do solo
Quebra de dormência 
Semeadura
Irrigação
Adubação
Rustificação 

Preparo da área
Abertura dos berços
Fertilizante
Adubo e hidrogel
Inserir muda no berço 

Umidade do solo
Adubação
Coroamento das mudas

Produção de muda

Plantio

Manutenção



A degradação de áreas naturais pro-
vocadas pelo homem pode ocor-

rer por diversos fatores como a expan-
são agrícola, mineração, fogo, corte de 
lenha e madeira, aberturas de estradas, 
expansão urbana e outros.  A degrada-
ção do meio ambiente provoca prejuízos 
ambientais, financeiros e sociais. Para re-
verter este cenário é necessário o desen-
volvimento e utilização de técnicas de 
restauração de ambientes degradados. 

Esta cartilha apresenta alguns conceitos 
e orientações técnicas das práticas reali-
zadas para alcançar a restauração de um 
ambiente degradado. Após a leitura e 
entendimento deste material, espera-se 
que o (a) restaurador (a) conheça algu-
mas variáveis e técnicas a se considerar 
nas fases de coleta de sementes, produ-
ção, plantio e manutenção de mudas. 
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01. Coleta de sementes
02. Beneficiamento

03. Armazenamento
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A coleta de sementes é a primeira etapa 
para a restauração. Nesta fase é importan-
te conhecer as espécies que terão mudas 
plantadas, para isso deve-se observar as 
espécies de ocorrência natural no entorno 
da área que será restaurada. Outro fator 
importante é a época em que as sementes 
estarão prontas para a coleta, ela varia de 
acordo com cada espécie. 

Por exemplo: as sementes da piúva-roxa 
costumam estar maduras para a coleta nos 
meses de setembro/outubro, já as semen-
tes do tarumã costumam estar maduras no 
mês de janeiro.  

Depois de acertado o ponto para a cole-
ta, deve-se escolher as árvores matrizes, 
aquelas que serão as fornecedoras das 
nossas sementes. Elas devem apresentar 

K
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01. Coleta
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um bom estado sanitário, sem 
presença de doenças e com bom 
porte e desenvolvimento.  
 
Depois de acertar o momento da 
coleta é hora de escolher o méto-
do para coletar as sementes, que 
pode ser feita com podão, tesoura 
de poda, catação manual e outras. 

Neste momento, a criatividade 
do coletor deve ser explorada, 
escolhendo e adaptando o méto-
do mais eficiente para a semente 
que se quer coletar. 

Por exemplo: as sementes do pa-
ratudo soltam-se dos frutos com 
facilidade, uma dica para esse caso 
é coletar a sementes um pouco an-
tes da sua maturidade total, quan-
do os frutos ainda estão fechados 
ou começando a abrir. Um fator importante para se obter 

bons resultados na restauração de 
uma área é diversificar as árvores 
de onde são coletadas as sementes, 
buscando obter sementes do maior 
número de árvores possíveis e que 
estejam geograficamente distantes 
umas das outras. Além de garantir 
a dispersão sementes para o meio 
ambiente, este cuidado irá aumentar 
a variabilidade genética das mudas 
e, consequentemente, a resistências 
a pragas e modificações climáticas 
(chuvas, e secas prolongadas). 



02. Benefi-
ciamento 
É o momento em que se retira das se-
mentes as partes restantes dos frutos 
ou flores que não são necessárias ao 
armazenamento e germinação das se-
mentes.  

Estas partes podem ser prejudiciais 
para a produção de mudas, reduzindo 
o tempo de armazenamento e dificul-
tando a germinação das sementes. 

Essa remoção pode ser realizada de di-
ferentes formas: esfregando os frutos 
contra uma tela, com as próprias mãos 
(no caso de frutos menos resistentes) 
ou quebrando os frutos com algum 
objeto resistente. Nesta fase, a criativi-
dade do coletor também deve ser utili-
zada até encontrar a melhor forma de 
realizar essa remoção. 

7



8

K

Para o beneficiamento de semen-
tes de frutos carnosos, pode-se 
utilizar a água para auxiliar na se-
paração das sementes e a “carne” 
do fruto. Neste caso, após fina-
lizado o beneficiamento, as se-
mentes devem ser colocadas para 
secar na sombra.  

É importante que a técnica esco-
lhida para o beneficiamento não 
danifique a semente, para não 
impossibilitar sua germinação.  
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Frutos carnosos:
são aqueles que pos-
suem parte suculenta, 
por exemplo, a goiaba, 
abacate e outros. 

Frutos secos:
são aqueles não 
suculentos, que 
geralmente utiliza-
mos suas semen-
tes, por exemplo as 
vagens do feijão, 
soja e outros.



03. Armaze-
namento 
Para obtermos um melhor resulta-
do no número de germinação das 
sementes e na qualidade das mu-
das, o ideal é semeá-las em pou-
co tempo após sua coleta. Porém, 
nem sempre é possível e nessas 
situações deve-se realizar o arma-
zenamento das sementes. 

O armazenamento correto propor-
ciona condições que prolongam 
sua viabilidade quando não é pos-
sível a produção das mudas logo 
após a coleta.  

As sementes podem ser divididas 
em dois grandes grupos quanto à 
tolerância ao armazenamento: se-
mentes ortodoxas e recalcitrantes. 

Ortodoxas: são aquelas semen-
tes que toleram baixos níveis  de 
umidade interna sem perder sua 
viabilidade, por isso essas  se-
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Para se obter maior “prazo de 
validade” das sementes, deve-se 
mantê-las em ambientes com 
baixa temperatura e umidade, 
se possível em um quarto com 
ar-condicionado por exemplo. 
As sementes são seres vivos e 
respiram, por isso devem ser 
armazenadas em embalagens 
que permitam a troca de ar, por 
exemplo, em sacos de papel. 

Uma dica para prolongar a 
vida útil das sementes que 
não toleram armazenamen-
to é coletar os ramos e man-
tê-las o máximo de tempo 
possível dentro dos frutos, 
deixando que terminem sua 
maturação e dispersão natu-
ralmente em ambiente som-
breado.  

mentes toleram longos tempos 
de armazenamento, podendo ser 
viáveis mesmo armazenadas por 
alguns anos, dependendo da es-
pécie. São exemplos as sementes 
de aroeira, gonçalo e jatobá.   

Recalcitrantes: são aquelas semen-
tes que não toleram baixos níveis 
de umidade interna e perdem ra-
pidamente sua viabilidade ao lon-
go do tempo, podemos durar até 
alguns meses. Pode-se citas como 
exemplo as sementes dos ipês, pa-
ratudo e loro-preto. 

As sementes de frutos carnosos 
e as de alguns frutos secos como 
das piúvas não resistem a longos 
períodos armazenadas, perdendo 
seu poder de germinação em al-
guns meses. 
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01. Embalagem e local de produção
02. Preparo do solo
03. Quebra de dormência 
04. Semeadura
05. Irrigação
06. Adubação
07. Rustificação 
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Chegou a hora de 
produzirmos as mudas 
com as sementes que 
coletamos. Por onde 
começamos? 
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01. Emba-
lagem e 
local de 
produção 
O primeiro passo é saber quando 
será o plantio e por quanto tempo 
as mudas ficarão no viveiro, para 
que assim possamos  escolher o 
tamanho da embalagem. Para mu-
das produzidas de 6 a 9 meses, 
quando utilizado saquinhos, de-
vem ter dimensões aproximadas 
de uma latinha de refrigerante. Se 
for optado por tubetes, deve-se 
escolher um com volume aproxi-
mado de 300cm³, (300ml). Se as 
mudas forem ficar mais tempo no 
viveiro, deve-se escolher emba-
lagens ainda maiores. Lembre-se, 
está dica é geral, outros fatores 

também influenciam nesta 
escolha, como a espécie. O 
ideal é que a muda vá para 
o plantio na mesma embala-
gem onde iniciou seu desen-
volvimento.  

As mudas podem ser pro-
duzidas de duas formas: a 
primeira é semeando as se-
mentes diretamente na em-
balagem. Fazemos isso com 
as sementes de espécies que 
apresentam uma alta taxa de 
germinação, “pareia”.  

Outra forma é utilizar uma 
cama sementeira, um local 
destinado apenas à germi-
nação das sementes. Depois 
que as sementes germina-
rem, as plântulas são trans-
plantadas para as embala-
gens onde terminarão seu 
desenvolvimento até o dia 
do plantio. Esta técnica é 
mais utilizada para produção 
de mudas de sementes que 
germinam de forma desigual 
ao longo do tempo. 

Plântula: é a 
muda recém 
germinada, quanto 
ainda depende dos 
nutrientes vindos 
das sementes para 
realizar seu desen-
volvimento inicial
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Para a produção das mudas 
deve-se escolher um solo fér-
til, com boa drenagem, sem a 
presença de espécies de capins 
exóticos (como a braquiária ou 
colonião) e de cupins ou outros 
insetos. Quando possível, é in-
teressante realizar a mistura do 
solo com algum condicionador 
de solo (proporção 1 para 1). 03. Quebra 

da dor-
mência 

Nesse caso, para quebrar 
a dormência é necessário 
esfregar a semente contra 
uma superfície áspera, como 
o próprio chão de cimento 
ou uma lixa, para assim rom-
per a “casca grossa” e permi-
tir a entrada da água.

As sementes de algumas espé-
cies apresentam mecanismos de 
proteção contra a germinação em 
condições desfavoráveis ao desen-
volvimento das mudas. Este me-
canismo é chamado de dormência 
da semente e para que possamos 
germiná-la é necessário quebrá-la.  

Existem vários tipos de dormência 
e a mais comum é a mecânica. Esse 
tipo de dormência ocorre quando a 
semente apresenta uma barreira fí-
sica (“casca grossa”) que impede a 
entrada da água impossibilitando o 
início da germinação.

Um exemplo de semente que 
apresenta este tipo de dormência 
é a do jatobá. 

02. Preparo 
do solo 
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04. Semeadura
Quando se optar em semear a se-
mente diretamente na embala-
gem, deve-se colocar mais de uma 
semente por embalagem e, pas-
sados alguns dias da germinação, 
realizar a repicagem (remoção) das 
plântulas de menor porte. 

Para definir a quantidade de 
sementes a se colocar por em-
balagem recomenda-se realizar 
um teste de germinação ante-
riormente. 

As sementes devem ser posicio-
nadas ao centro da embalagem, 
deve-se cobri-la com uma camada 
de solo ou substrato equivalente a 
duas vezes a sua altura, e apertar 
levemente o solo com a semente 

(não ao ponto de compactá-lo, 
mas apenas para aumentar o 
contato do solo com a semente). 

Uma dica para se encontrar o 
lado correto da semente que 
deve ficar para baixo é jogá-las 
e observar como caem no chão. 

Agora é só regar e aguardar que 
a germinação ocorra natural-
mente, o que pode levar alguns 
dias, variando de acordo com a 
espécie. É importante lembrar 
que espécies do Cerrado, por 
exemplo, o vinhático e a sucupira 
não gostam de água em exces-
so, podendo até mesmo matar 
as mudas dessas espécies caso a 
irrigação seja exagerada. 
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Teste de Germinação: Por 
exemplo semeando 10 semen-
tes e anotar quantas irão ger-
minar, se as dez germinarem, 
deve-se colocar ao menos duas 
sementes por embalagem, 
quanto menor a proporção de 
sementes germinadas, maior 
deve ser o número de sementes 
por embalagem.



Plantio na 
cama semen
teira e trans-
plantio 
Para a semeadura em cama se-
menteira, as sementes são colo-
cadas em grande quantidade no 
mesmo recipiente, também vale 
a mesma regra para a semeadura 
na embalagem final, porém aqui 
será necessário realizar o trans-
plantio da plântula para a em-
balagem final. Este transplantio 
pode ser realizado quando obser-
vado que a plântula já apresenta 
alguma resistência, pois trata-se 
de uma operação de certa forma 
agressiva. 

Para realizar o transplantio de-
ve-se escavar ao redor da raiz da 
plântula, de forma delicada para 
não causar danos severos às raí-
zes, sempre evitando arrancá-la 
de forma brusca. É importante re-
alizar o encharcamento do subs-
trato antes dessa operação, para 
aumentar a umidade nas raízes e 
facilitar sua remoção.

Depois de remover a plântula da 
cama sementeira, ela deve ser 
transplantada para a embalagem 
final, que já deve estar com um 
“furo” no substrato com tamanho 
suficiente para receber as raízes 
da muda. Nesta fase, é importante 
fazer com que o solo ou substrato 

entre o máximo possível em 
contato com as raízes, sem 
que haja forte compactação. 

Por fim, temos a plântula 
transplantada para a embala-
gem final. Nos próximos dias é 
importante manter essa muda 
em ambiente sombreado e 
com boa umidade no substra-
to, até que ela retome o de-
senvolvimento de suas raízes. 
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06. Irri-
gação
Não existe receita para a quantida-
de de água a ser aplicadas nas mu-
das, porém alguns detalhes devem 
ser observados: 

    Mudas de cerrado não toleram 
alta umidade, portanto deve-se re-
dobrar a atenção com essas espé-
cies; 

    Na fase inicial as mudas neces-
sitam de menor volume de água. 
Conforme crescem, passam a ne-
cessitar de mais água; 

      De forma geral, o ideal é realizar 
a irrigação o suficiente para manter 
o substrato úmido; 

    O excesso de água favorece o 
aparecimento de algumas doenças 
nas folhas e raízes 

        Algumas espécies como o man-
duvi apresentam folhas em forma 
de um “guarda-chuvas”, por isso 
é preciso se atentar ao substrato 
dessas mudas, se estão recebendo 
água o suficiente para o desenvol-
vimento das mudas; 

     Em espécies com folhas “ave-
ludadas”, como o tarumã, a possi-
bilidade do surgimento de fungos 
é maior. Portanto, deve-se regar 
apenas o substrato. Na maioria 
dos casos, esses fungos são trata-
dos com a calda bordalesa (cal vir-
gem + sulfato de cobre).



07. Adubação
No preparo do solo para preencher 
as embalagens deve ser realizada a 
adubação de base e também pe-
riodicamente adubação de cober-
tura via irrigação. 

Para a adubação de base, pode-se 
utilizar 750 g de sulfato de amônio, 
750 g de super triplo, 170 g de clo-
reto de potássio, 150 g de FTE e 500 
gramas de calcário dolomítico por 
metro cúbico de solo. 

Já a adubação de cobertura 
pode se utilizar 75 g de clo-
reto de potássio e 250 g de 
sulfato de amônio diluídos 
em 100 litros de água, ...este 
volume deve ser racionado 
para regar 10 mil mudas. Na 
adubação de cobertura, é 
importante realizar a irri-
gação com o adubo apenas 
no substrato, evitando con-
tato com as folhas.
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Como saber
se a muda
está pronta
para o plantio?
Depois de alguns meses, chegou a 
hora de preparar as mudas para o 
plantio em campo. O tempo para 
que a muda esteja “pronta” varia 
de acordo com a espécie e a em-
balagem escolhida. O ideal é que 
a muda já apresente pares de fo-
lhas verdadeiras, que são aquelas 
que permanecem na muda após 
a queda dos cotilédones (aquele 
primeiro par de folhinhas que sur-
gem logo após a germinação da 
semente).  

Outro fator a observar é a quanti-
dade e qualidade das raízes, elas 
devem estar desenvolvidas o su-
ficiente para envolver todo o solo 
ou substrato e devem ser resis-
tentes o suficiente para aguentar 
o peso do solo quando a muda for 
levantada por seu caule. 



09. Rus-
tificação 

Agora suas 
mudas estão 
prontas para 
serem plan-
tadas! 

Por fim, antes das mudas serem li-
beradas para o plantio em campo, 
elas devem passar por uma fase de 
preparo para as novas condições 
climáticas as quais serão submeti-
das. Chama-se fase de rustificação. 

Nesta fase as mudas são colocadas 
em área a pleno sol, sua irrigação 
será reduzida ao máximo, realizan-
do irrigação apenas o suficiente 
para mantê-las vivas. 

Se possível, é interessante reali-
zar uma adubação de cobertura 
apenas com cloreto de potás-
sio, na proporção 70 g de ferti-
lizante por 100 litros de água. O 
potássio absorvido pela muda 
irá aumentar sua capacidade de 
resistência a perda de água, au-
mentando assim sua taxa de so-
brevivência em campo. 
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01. Preparo da área
02. Abertura dos 

berços
03. Fertilizante

04. Adubo e hidrogel
06. Inserir muda

no berço



01. Preparo 
da área 
Deve-se conhecer previamente a área que 
será recuperada. É importante observar de-
talhes como a presença de outras espécies 
que poderão “sufocar” as mudas nas fases ini-
ciais de desenvolvimento; o relevo do terreno, 
atentando para canais de drenagem da água 
das chuvas e declividade e também a presen-
ça de formigueiros. 

Para o preparo da área é preciso realizar a ro-
çada do local, após essa etapa os ninhos de 
formigas ficarão mais visíveis, o relevo do ter-
reno também se tornará mais evidente e isso 
possibilitará a demarcação dos espaçamentos 
entre mudas.

Em terrenos que apresentem alguma declivi-
dade, as linhas das mudas deverão ser dispos-
tas no sentido perpendicular ao fluxo das águas 
das chuvas, neste caso também o menor es-
paçamento das mudas deve estar dentro das 
linhas de plantio. Por exemplo: se optar pelo 
espaçamento 3x2, as mudas deverão estar es-
paçadas 2 metros umas das outras no sentido 
das linhas, e as linhas espaçadas 3 metros umas 
das outras.

Os espaçamentos podem ser demarcados 
com o auxílio de um barbante com marcações 
dos espaçamento em tinta ou ainda com uso 
de gabaritos feitos com pedaços de madeira 
cortados nas medidas. 
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Controle 
de formigas 
O controle de formigas deve ser 
realizado em área total do plan-
tio e na área de entorno em uma 
faixa de 100 metros. Na varredu-
ra deve- se observar a presença 
de formigueiros (montes de terra 
solta) ou outras formas de formi-
gueiros. 

O controle deve ser realizado 
conforme recomendação do fa-
bricante do produto utilizado. Ge-
ralmente as iscas a base de fipro-
nil são utilizadas na proporção de 

10 gramas por m² de terra solta para 
formigas saúva. 

As iscas devem ser colocadas pró-
ximas ao olho do formigueiro, po-
rém não podem ser colocas nos 
montes de terra solta e nem sobre 
os trilheiros, podendo ser coloca-
das em suas laterais. 

As formigas cortadeiras não con-
troladas antes do plantio podem 
causar danos significativos ao 
plantio. 
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03. Fertili-
zante 
Logo após a abertura, deve-se voltar par-
te do solo ao berço, adicionar o fertilizante 
mineral n-p-k 4-14-8 na proporção de 100 
gramas por berço de plantio. Em seguida 
completar com solo em quantidade sufi-
ciente para que após colocar a muda no 
berço, ela fique no mesmo nível do solo da 
área do plantio. Neste ponto deve mistu-
rar o fertilizante com o solo adicionado ao 
berço para que não fique concentrado e 
provoque a queima da muda. 

02. Abertura 
do berço de 
plantio 
Pode ser realizado com uso de uma cavadei-
ra manual ou mecânica. O importante é abrir 
um berço com tamanho maior ao da embala-
gem, na profundidade com pelo menos o do-
bro do tamanho, para assim descompactar o 
solo no entorno da muda.
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04. Adubo 
e hidrogel 
Após adicionado o solo e fertili-
zante no fundo do berço, deve-se 
completar o berço, com adubo or-
gânico (esterco) na proporção de 1 
litro por muda, caso seja utilizado. 

O hidrogel deve ser acrescentado 
na proporção recomendada pelo 
fabricante do produto utilizado. 
Agora é só mexer estes componen-
tes para que se misturem, evitando 
assim a formação de um bolsão de 
ar entre a muda e o solo. 

05. Inserir 
muda no 
berço 
Por fim a muda deve ser coloca-
da no berço de plantio, no mesmo 
nível do solo do terreno, e leve-
mente apertada contra do berço 
para melhorar o contato das raízes 
com o solo, o hidrogel e fertilizan-
te, e evitar a formação de bolsões 
de ar entre as raízes e o solo. 
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01. Umidade do solo
02. Adubação
03. Coroamento 
das mudas

K
Após plantadas, as mu-
das ainda irão requerer 
alguns cuidados até 
que tenham capacida-
de de se desenvolve-
rem sozinhas. 
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01. Observar 
umidade do 
solo 

02. Adu
bação  

O primeiro e muito importante cuidado 
é observar periodicamente a umidade 
do solo e observar nas mudas aspectos 
de estresse hídrico (falta de água). O es-
tresse hídrico pode ocorrer nas janelas 
entre as chuvas, portanto, quando ne-
cessário, deve ser realizada a irrigação 
de salvamento.  

Via de regra, se no máximo em duas se-
manas após o plantio não ocorrem chu-
vas em volumes consideráveis, deve-se 
realizar esse tipo de irrigação. 

Se mesmo com a irrigação de salvamen-
to algumas mudas morrerem, deve-se 
realizar o replantio de mudas mortas 30 
dias após o plantio. Este replantio bus-
ca ocupar a área da muda que morreu, 
proporcionando a cobertura do solo de 
forma igual. 

Aos 30 e 60 dias após o 
plantio é importante rea-
lizar as adubações de co-
bertura, utilizando fertili-
zante n-p-k 04-14-08 na 
proporção de 100 gramas 
por muda. Este adubo 
deve ser jogado ao redor 
da muda, abaixo de sua 
copa.  
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03. Coro-
amento 
Por fim, até que as mudas plan-
tadas consigam transpor a altura 
do mato encontrado no local do 
plantio, deve-se realizar o coroa-
mento das mudas e a roçada do 
mato ao seu redor ou nas linhas 
de plantio. Nesta fase não é preci-
so realizar a roçada em área total, 
pois a cobertura do solo é benéfi-
ca para o controle da temperatura 
e umidade do solo. 
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