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Viveiro de mudas

Viveiro de mudas
O Viveiro Jundu foi montado no Parque Estadual da Ilha do Cardoso (PEIC) no município de Cananéia,
Litoral Sul do estado de São Paulo. Foi estruturado especiﬁcamente para produzir mudas de espécies
vegetais nativas dos ecossistemas de restinga: dunas, escrube, restinga arbustiva, restinga de
ﬂoresta baixa e alta.
Coordenador Técnico:

Selmo Bernardo (Técnico Agricola)

Gerência de Produção :

Marcia Pannuti (Mestre em ciências)

Objetivos do Viveiro Jundu
A produção inicial de mudas no Viveiro Jundu foi principalmente
destinada a atender a demanda dos projetos de pesquisa com
experimentação em campo (Programa Ecologia), sendo que, no
primeiro ano de funcionamento, priorizamos a semeadura e repicagem
de grande número de indivíduos de um número reduzido de espécies.
Com a demanda dos testes dos modelos de restauração (Programa
Restauração), passamos a focar no aumento da diversidade de espécies
produzidas, com o planejamento de campanhas intensivas de coleta e
semeadura.
Além disso, investimos na sistematização da produção de mudas (Programa Restauração), gerando
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conhecimento sobre o próprio processo de produção, em suas diversas etapas.
Cabe ressaltar ainda a importância do viveiro como ponto de parceria entre o Projeto Conserva
Restinga e a gestão, moradores, funcionários e frequentadores do PEIC, além de se apresentar como
um espaço não-formal de educação para atividades de ensino de ciência e educação ambiental
(Programa Divulgação).

A construção
A construção do Viveiro Jundu foi fruto de uma parceria entre o Projeto Litoral Sul e a gestão do PEIC,
tendo início em Outubro de 2008 e contando com o apoio técnico dos funcionários do PEIC. O viveiro
foi gerenciado pelo Labtrop até o início de 2013 quando a coordenação do viveiro passou para a
administração do PEIC. As informações aqui apresentadas são relativas ao período de gerência do
viveiro pelo Labtrop.

No início de 2009 começaram as atividades de produção de mudas propriamente ditas, com a
identiﬁcação botânica, marcação das matrizes e coleta de sementes; semeadura, beneﬁciamento e
armazenamento de sementes e repicagem e manejo das espécies de mudas nativas.

Irrigação das mudas e enchimento tubetes
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Resultados
No total, semeamos cerca de 300 mil sementes nos
canteiros ou tubetes e produzidas mudas de 83
espécies diferentes.

Foram repicadas para saquinhos de plástico cerca de 5 mil mudas e foram repicadas ou produzidas
diretamente em tubetes mais de 35 mil mudas, totalizando por volta de 40 de mil mudas produzidas
1)
durante a administração do Labtrop entre os anos de 2008 a 2012.

Images do Viveiro em produção
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Espécies produzidas
Espécies produzidas no viveiro Jundu da Ilha do Cardoso (PEIC), Cananéia, SP, com seus respectivos
tempos iniciais, porcentagem média e porcentagem máxima de germinação. Temp germ = tempo
inicial de germinação 2); % med = porcentagem média de germinação; % max = porcentagem
máxima de germinação 3)
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Situação Atual
O gerenciamento do viveiro Jundú passou a ser de responsabilidade da administração do Parque
Estadual da Ilha do Cardoso, desde o início de 2013.

Atualmente o viveiro encontra-se desativado

1)

desconsiderando as mortes pós-repicagem e os indivíduos transplantados nas áreas ao redor do
viveiro
2)

calculado apenas para as 60 espécies que apresentavam dois ou mais lotes produzidos. Corresponde
à média entre os valores obtidos para cada lote, aproximado, em dias
3)

calculados para 58 espécies, com dois ou mais lotes contabilizados
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