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O VIVEIRO
Um viveiro é como um berçário,
uma maternidade de plantas, onde
as plantas ficam enquanto são
pequenas. Lá elas podem ser
molhadas todos os dias, e estão
protegidas do sol e chuva forte,
do pisoteio, e do ataque de bichos.
As mudas ficam no viveiro por
alguns meses, recebendo proteção
e cuidado para crescerem
saudáveis, produzindo folhas e
também raízes.
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INSTRUÇÕES GERAIS
1- Com uma faca
ou terçado, corte
o fundo do saco.

2- Cave um buraco
da mesma altura
do saco, deixando
sobrar espaço dos
2 lados.

As mudas que você está
recebendo cresceram no viveiro
“Nossas Plantas” da T.I. Araçá.
Todas produzem frutos
comestíveis, com exceção do
pau-rainha, que é madeireira.
Para plantar a muda no chão,
leia as instruções deste manual.
Siga as INSTRUÇÕES
GERAIS, e olhe também as
informações sobre cada
espécie.
Bom plantio!
Feliz dia das mães!
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4- Retire o saco,
puxando para
cima pela ponta.
(ele vai sair com
facilidade, pois o
fundo já está
cortado).
5- Cubra ao redor da
muda com muitas folhas
ou capim.

3 – Devolva a terra
para o buraco.
Pode misturar com
um pouco de
esterco, se tiver.

Adaptado de: ISA, 2009- “Plante as
árvores do Xingu e Araguaia”

Açaí-do-Pará (Euterpe oleracea):
Palmeira encontrada em locais
úmidos. Deve ser plantada em
local com boa disponibilidade de
água, como próximo de uma
torneira ou local de lavar pratos
ou roupa.

Cupuaçu (Theobroma
grandiflorum):
Árvore de porte médio, do subbosque da floresta. É
recomendável o plantio em local
meio sombreado, como debaixo de
outra árvore, ou que tenha acesso
à água, para sobreviver no verão.
É uma espécie adaptada a solos
pobres, portanto a adubação com
esterco pode causar a queima ou
morte da muda.
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Graviola (Annona muricata):

Jaca (Artocarpus heterophyllus):

Árvore pequena, de produção
rápida. Recomenda-se colocar uma
boa quantidade de adubo
(esterco) bem curtido.

Árvore de porte grande,
originário da floresta tropical da
Ásia.
É recomendável o plantio em local
meio sombreado, ou que tenha
acesso à água, para garantir a
sobrevivência no verão.
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Pau rainha (Centrolobium
paraense)

Manga (Mangifera indica):
Árvore de grande porte das
regiões secas da Ásia.
É bastante tolerante ‘as condições
climáticas de Roraima. Como tem
uma copa muito densa,
recomenda-se o plantio mais
afastado de outras fruteiras,
para que no futuro elas não sejam
sombreadas.

Árvore madeireira de crescimento
rápido.
Inicialmente tem uma copa estreita.
Perde as folhas no verão.

9

Pitanga (Eugenia uniflora)

Pupunha (Bactris gasipaes)

Árvore pequena, bastante
resistente. Produz frutos
apreciados pelas crianças e que
podem ser usados para sucos e
geléias.

Palmeira nativa das regiões
úmidas da Amazônia. Gosta de
bastante adubo, especialmente
com cinzas.
Forma uma touceira com vários
troncos, produzindo frutos
comestíveis (após cozinhar com
sal). Também produz palmito.
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ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

