
Mais do que árvores, 
vamos plantar esperança 



Antes de a guitarra soar, 
o rock and roll já terá feito 
a diferença no futuro da 
Amazônia. Para o Rock in Rio, 
a música é uma linguagem 
universal, que une pessoas 
em todo o mundo, através 

1 MILHÃO  
DE ÁRVORES  
NO CORAÇÃO  
DO BRASIL



da emoção e, também, das 
causas socioambientais. 

Por isso, vai plantar 1 milhão 
de árvores e ajudar a restaurar 
parte da floresta brasileira já 
derrubada, mobilizando seus 
artistas, parceiros e público.

Saiba como fazer parte em 
www.amazonialive.com 



Conheça quem  
topou este desafio
Os índios, agricultores 
familiares e extrativistas que 
vivem na bacia do rio Xingu 
irão coletar as toneladas de 
sementes necessárias para 
alcançarmos a nossa meta. 
Os 420 coletores fazem 
parte de uma rede de troca e 
comercialização de sementes. 



Há quase 10 anos a Rede 
de Sementes do Xingu é o 
elo entre quem conserva a 
floresta com quem precisa 
restaurar o que já desmatou. 
Ao todo, já comercializou 
aproximadamente 155 
toneladas de sementes, 
gerando R$ 2 milhões de 
renda aos coletores. As 
árvores que crescem com a 
ajuda desta Rede contribuem 
para deixar a água dos 
nossos rios mais saudáveis. 
www.sementesdoxingu.org.br



Da semente  
à floresta

O Instituto Socioambiental 
(ISA) busca há 22 anos 
soluções para uma relação 
mais equilibrada entre 
sociedade e natureza, 
sempre ao lado dos povos 



indígenas e populações 
tradicionais em diferentes 
regiões do Brasil. Além 
de defender os direitos 
das comunidades, a 
organização tem uma 
equipe técnica com 
experiência em restauração 
florestal e preparada para 
em três anos transformar 
toneladas de sementes em 
1 milhão de árvores.

www.socioambiental.org 



O Fundo Brasileiro para a 
Biodiversidade (Funbio) é 
o gestor financeiro desta 
iniciativa.  

O Funbio é uma associação 
civil sem fins lucrativos, que 
em 2016 completa 20 anos. 
É um mecanismo financeiro 



privado, parceiro estratégico 
dos setores público e privado 
e da sociedade civil. Em 
20 anos, administrou US$ 
579,3 milhões, apoiou 235 
projetos e 173 instituições. 
Integra a Rede de Fundos 
Ambientais da América Latina 
e do Caribe, que reúne 21 
organizações de 16 países. 
 
www.funbio.org.br 



Saiba mais  
sobre as sementes  
que você está  
levando para casa
Este mix de sementes é 
chamado de muvuca, uma 
técnica escolhida e aprimorada 
pelo Instituto Socioambiental 
(ISA) para reproduzir o 
processo natural da floresta.

 



Tento  
carolina 
Adenanthera pavonina  
Suas sementes  
vermelhas são usadas 
em peças de artesanato e 
biojóias. Para o plantio, a 
casca é lixada e a semente 
plantada em ambiente 
semisombreado.



Mutamba
Guazuma ulmifolia
O fruto é doce e gostoso, uma 
boa dica para preparar uma 
deliciosa sobremesa. Também 
pode ser usado para tratamento 
dos cabelos. Antes do plantio, 
é preciso submeter a semente 
a um choque térmico, 
mergulhando-a na água morna 
e depois na água fria.



Mamica  
de porca
Zanthoxylum rhoifolium Lam.
É uma das mais curiosas 
árvores da flora brasileira e 
seu tronco lembra um porco 
espinho. Para o plantio a 
semente sofre um choque 
térmico: é mergulhada em 
água morna e, depois, fria. 



Cafezinho-da-mata 
Chaetocarpus echinocarpus 
(Baill.) Ducke
As sementes dessa espécie 
possuem uma massinha 
grudada, que as formigas 
e pássaros utilizam na sua 
alimentação. Para o plantio a 
semente é colocada em água 
por 12 horas. 



Murici 
Byrsonima riparia
Possui um fruto muito 
saboroso, apreciado na pinga 
e na culinária. Antes do plantio 
a semente passa por um 
choque térmico: é colocada na 
água quente, onde fica por 10 
minutos, e depois colocada em 
água com gelo por 24 horas.




