
MUDAS NATIVAS QUE
VIRAM FLORESTA E APOIAM

O GAMBÁ PARA MANTER
FLORA E FAUNA EM FESTA.



O Gambá é uma organização que desde 1982 atua na defesa do 
meio ambiente na Bahia e no Brasil. Somos uma das mais anti-
gas entidades ambientalistas do estado, com importância reconhe-
cida nacionalmente e reputação inquestionável.

Há mais de 20 anos o Gambá produz mudas florestais nativas 
no Recôncavo Sul Baiano, acumulando experiência não só no 
manejo de mais de 80 espécies de Mata Atlântica e Caatinga, 
mas também na execução de restaurações florestais.

SAIBA MAIS SOBRE NÓS:

www.gamba.org.br

facebook: @gamba.ong

instagram: @gambabahia

saiba mais sobre nós:
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• Estamos em Elísio Medrado, Recôncavo Sul da Bahia. Nossas 
matrizes são da Serra da Jiboia e região;

• Diversidade é o nosso forte! Manejamos cerca de 100 espécies;
• Produção orgânica e certificada pelo Renasem. Respeitamos 

o limite de coleta das matrizes para garantir a sustentabilidade; 
• Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 

reconhecimento do seu papel na conservação e educação ambiental.

• Confecção de Plano de Recuperação Ambiental (PRAs)
• Plantio e manutenção de restaurações florestais
• Compensação de carbono
• Instalação de cercas-vivas
• Planejamento e plantio de bosque energético 

NOSSO VIVEIRO

NOSSOS SERVIÇOS
Além da venda de mudas, o Gambá oferece:

nosso viveiro

nossos serviços
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ESTAMOS AQUIestamos aquiMunicípio de
Elísio Medrado



NOSSAS MUDASnossas mudas
A produção local garante maiores chances de adaptação e sucesso do 
seu plantio na Bahia. Além disso, a coleta das sementes de diver-
sas matrizes confere maior variabilidade genética, melhorando a 
saúde das mudas.

Manejamos mudas de Mata
Atlântica e Caatinga para:
• Restauração florestal
• Agrofloresta
• Arborização/paisagismo
• Cultivos comerciais

Manejamos mudas de Mata 

Atlântica e Caatinga para:
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(F) Espécies Frutíferas | (O) Espécies Ornamentais/arborização | (C) Espécies adaptadas para o bioma Caatinga (F) Espécies Frutíferas | (O) Espécies Ornamentais/arborização | (C) Espécies adaptadas para o bioma Caatinga

LISTA DE ESPÉCIES  MANEJADAS
SUJEITO A DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE. CONSULTE VIVEIRO@GAMBA.ORG.BR

LISTA DE ESPÉCIES  MANEJADAS
SUJEITO A DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE. CONSULTE VIVEIRO@GAMBA.ORG.BR
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TODAS AS ESPÉCIES SÃO ADAPTADAS AO BIOMA MATA ATLÂNTICA TODAS AS ESPÉCIES SÃO ADAPTADAS AO BIOMA MATA ATLÂNTICA



POR QUE COMPRAR MUDAS
OU SERVIÇOS DO GAMBÁ?por que comprar mudas 

ou serviços do gambá?
Ao comprar nossas mudas ou serviços sua contribuição ao planeta não 
se resume às árvores que plantará. Seu negócio terá impacto duplamen-
te positivo, já que também ajuda a manter viva uma organização que está 
sempre atenta e vigilante na defesa do meio ambiente.
Nossas mudas oferecem qualidade, preço competitivo e o diferencial de ter 
sua receita totalmente revertida para nossas atividades. Na hora de 
restaurar, escolha o Gambá. O meio ambiente agradece!

peça seu orçamento!Peça seu orçamento!
Temos preços especiais para grandes quantidades, associações e sindicatos 
de trabalhadores rurais. Consulte!

viveiro@gamba.org.br

71 3346.5965 
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Av. Juracy Magalhães Júnior, 768 - Sala 102 - Rio Vermelho, Salvador - BA, 41940-060


