
 Viemos através desse relatório comprovar a produção de mudas do projeto Quintais Amazônicos no período 
de dezembro de 2013 a junho de 2017. Foram produzidas no Viveiro Municipal de Itapuã do Oeste aproximadamente 
1.195.600 mudas. Durante a elaboração deste relatório foi verificado que a contagem de mudas relativas ao segundo re-
latório não havia sido consideradas no somatório total, resultando num número inferior de mudas produzidas (1.035.000). 
 O trabalho de sistematização para contagem de mudas foi feito utilizando-se o programa Excel, (contagem dos 
indivíduos por espécie e total) e fotos, como meio de comprovar a veracidade das informações. 
 Abaixo são apresentadas, de forma subequente, as produções de mudas conforme os períodos dos Relatórios 
de Desempenho - REDs.

PRODUÇÃO REFERENTE AO PRIMEIRO RELATÓRIO DE DESEMPENHO

 No período referente ao primeiro relatório de desempenho foram produzidas mais de 250.000 mudas, conforme 
tabela abaixo e comprovações.

RELATÓRIO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MUDAS DO PROJETO QUINTAIS AMAZÔNICOS



 Tabela 1. Quantidade de mudas produzidas entre os meses de dezembro de 2013 a outubro de 2014, para utili-
zação em recuperação de áreas degradadas do projeto Quintais Amazônicos.

















PRODUÇÃO REFERENTE AO SEGUNDO RELATÓRIO DE DESEMPENHO

 No período referente ao segundo relatório de desempenho foram produzidas 130.635 mudas, conforme tabela 
abaixo e comprovações. 

Tabela 2. Quantidade de mudas produzidas entre os meses de outubro de 2014 a abril de 2015, para utilização em recu-
peração de áreas degradadas do projeto Quintais Amazônicos

















 PRODUÇÃO REFERENTE AO TERCEIRO RELATÓRIO DE DESEMPENHO

 Conforme a tabela 3 e as comprovações subsequentes, foram produzidas no período referente ao terceiro rela-
tório de desempenho aproximadamente 255 mil mudas. 

Tabela 3. Quantidade de mudas produzidas entre os meses de maio de 2015 a fevereiro de 2016, para utilização em 
recuperação de áreas degradadas do projeto Quintais Amazônicos.  















 PRODUÇÃO REFERENTE AO QUARTO RELATÓRIO DE DESEMPENHO

 Foram produzidas no período referente ao quarto relatório de desempenho do projeto Quintais Amazônicos, mais 
de 170 mil muda, conforme tabela abaixo e comprovações.  

Tabela 4. Quantidade de mudas produzidas entre os meses de março de 2016 a agosto de 2016, para utilização em 
recuperação de áreas degradadas do projeto Quintais Amazônicos.









PRODUÇÃO REFERENTE AO QUINTO RELATÓRIO DE DESEMPENHO

 No período de setembro de 2016 a fevereiro de 2017 (quinto relatório de desempenho) o viveiro de Itapuã do 
Oeste produziu para o projeto mais de 255 mil mudas. 

Tabela 5. Quantidade de mudas produzidas entre os meses de setembro de 2016 a fevereiro de 2017, para utilização em 
recuperação de áreas degradadas do projeto Quintais Amazônicos. 















 PRODUÇÃO REFERENTE AO SEXTO RELATÓRIO DE DESEMPENHO
 

 O número de mudas produzidas e declaradas no último relatório de desempenho do projeto foi de aproximada-
mente 140 mil conforme tabela e comprovações abaixo. 

Tabela 6. Quantidade de mudas produzidas entre os meses de março de 2017 a junho de 2017, para utilização em recu-
peração de áreas degradadas do projeto Quintais Amazônicos.














