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RESUMO

Disseminado no Bioma Cerrado o baru faz parte do grupo das espécies nativas usada pela população regional como fonte de renda familiar. A árvore do Baru trás benefícios

sócio econômicos e de recuperação, conservação da biodiversidade e o enriquecimento da diversidade florística contribuindo como fonte de renda permanente, pois os plantios

além de produtos madeireiros servem como fonte de renda de extrativismo de óleos, frutos e sementes. O objetivo é realizar ações voltadas à atenuação dos problemas de

degradação do solo e promover restauração ambiental e sustentável implantando mudas de Baru no município de Ituiutaba - MG contribuindo na melhoria do processo de

geração de renda. O projeto teve início em 1º de abril e término previsto para 15 de dezembro de 2016. Visitas técnicas as fazendas estão sendo realizadas para acompanhar e

orientar as atividades desenvolvidas na produção de mudas e aproveitamento das árvores e o processamento dos frutos. O inicio da produção das mudas começou em  junho

com a escolha das matrizes fornecedoras das sementes, foi observada árvores vigorosas, produtivas, com frutos uniformes, livres de pragas e doenças e coletados os frutos. As

sementes foram extraídas com ajuda de uma marreta, logo após ficou em embebição por 24 hrs. Foi preparado um substrato composto por: Duas partes de solo, uma de areia,

uma de esterco de gado curtido na proporção 2:1:1 e  200mg/kg de solo do adubo Yoorin (composto por fósforo  um nutriente importante para o desenvolvimento inicial das

mudas), logo após foi colocados 500gr do substrato preparado em sacos de polietileno passados as 24 hrs cada saco  recebeu uma semente. As mudas estão sendo produzidas

na casa de vegetação. Após 3 a 4 meses as mudas deverão ser transplantadas para  as fazendas cadastradas, os alunos deverão auxiliar os transplantes das mudas, ensinar e

acompanhar o seu desenvolvimento  das mesmas. Espera-se que os produtores ampliem seus conhecimentos sobre boas práticas manejo e conservação.
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