


Darwin Society Magazine│Série Cien  fi ca v.4 - n.4 - Setembro de 2012│Agência Ambiental Pick-upau



Darwin Society Magazine│Série Cien  fi ca v.4 - n.4 - Setembro de 2012│Agência Ambiental Pick-upau



Expediente

PRESIDÊNCIA       PARCERIA

Andrea do Nascimento      Terra Indígena Guarani Tenonde Porã

        Parque de Ciência e Tecnologia da USP/CIENTEC

DIRETORIA-EXECUTIVA        

COORDENADORIA GERAL DE PESQUISA CIENTÍFICA  FINANCIAMENTO  

J. Andrade       Fundo Nacional do Meio Ambiente – FNMA 

        Ministério do Meio Ambiente – MMA

ORGANIZAÇÃO & PESQUISA     

J. Andrade       AGRADECIMENTOS

Gabriela Picolo       Timoteo Vera Popygua da Silva Guarani   

        Giselda Pires de Lima Jera Guarani 

ASSISTÊNCIA DE PESQUISA     Paulo Henrique Bernardelli Massabki

Karina Spaolonzi dos Santos     Patrícia Silveira dos Santos 

        Jeff erson dos Santos Reinberg    

COLABORAÇÃO TÉCNICA         

Eng. Agrônomo Nelson Matheus Oliveira Junior   REALIZAÇÃO & PESQUISA 

 

REFAZENDA   PICK-UPAU
Marcilio da Silva Karai Tataendy Ana Rosa Borges dos Santos
Cris  ano da Silva   Gabriela Carvalho Rodrigues Tura   
Ronaldo Karai Mirim  Dra. Profa. Heloisa Candia Hollnagel
Marcos da Silva   Neuza Regina Oliveira Silva
Gino Vera Poty da Silva  Karine Mar  ns Tartari
Dionizio Mirim   Wilson Najar Mahana
Fabiano da Silva Macena   
Jeferson Honório dos Santos
Vanderlei Fernandes de Jesus
Celino da Silva
Agenor Tupã Mar  ns
Denílson da Silva
Maurílio Tibes
Vinicius Kuaray dos Santos
Osvanildo da Silva
Flavio Ribeiro
Isaque Karai Jegua ka Bolan  m

Agência Ambiental Pick-upau

Caixa Postal: 42098 - CEP: 04082-970 - São Paulo - SP - Brasil

E-mail: refazenda@pick-upau.org.br

www.pick-upau.org.br

www.refazenda.org.br

www.darwin.org.br

MTB: 35.491

CRBio: 56474/01-D

ISSN 2316-106X

Agência Ambiental Pick-upau - Todos os direitos reservados



Índice

04  R .............................................................................................................09

05  A .........................................................................................................10

0101    I ................................................................................................11

0202  M   M ........................................................................14

  

0303  R   D ...............................................................17

0404  C ....................................................................................................20

     

0505  R  B ....................................................22 

0606  A ..................................................................................................................24 

         

0707  Q  S ................................................................................................29 

Darwin Society Magazine│Série Cien  fi ca v.4 - n.4 - Setembro de 2012│Agência Ambiental Pick-upau



Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas em 
Território Indígena com ênfase no enriquecimento 

genético de fragmentos fl orestais com
espécies nativas de interesse tradicional Guarani Mbya.

Terra Indígena Guarani Tenonde Porã

RELATÓRIO TÉCNICO
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Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas em Território Indígena com ênfase no en-
riquecimento gené  co de fragmentos fl orestais com espécies na  vas de interesse tradi-
cional Guarani Mbya.

Agência Ambiental PICK-UPAU 1

RESUMO

Localizada em uma das úl  mas grandes reservas da Mata Atlân  ca do Município de São Paulo, na APA 

Capivari-Monos, a Terra Indígena Guarani Tenonde Porã possui cerca de 26 hectares, desses pelo menos 10 

hectares estavam em processo de degradação. Com uma população de cerca de 900 habitantes, segundo 

as lideranças da comunidade, o impacto humano é visível, mas muito em função da restrita área. Situada 

em uma região de manancial às margens da Represa Billings, a aldeia passou por um processo de recu-

peração de áreas degradadas e enriquecimento gené  co de fragmentos fl orestais. Ao longo de 12 meses 

o território recebeu milhares de mudas de 47 espécies na  vas, na maioria defi nidas pela própria comuni-

dade, entre as quais, muitas de interesse tradicional como a Euterpe edulis (Palmeira-juçara), Bixa orellana 

(Urucum), a Araucaria angus  folia (Araucária) e Gallesia integrifolia (Pau-d´alho). Durante o processo de                            

recuperação, diferentes técnicas foram aplicadas, aliando a metodologia cien  fi ca ao conhecimento tradi-

cional dos guaranis. Com isso foi possível avaliar diferentes cenários e resultados. Dentro desses aspectos 

as caracterís  cas do solo foram as principais evidências no plan  o imediato e na evolução das plantas, que 

defi niu taxas de mortandade, combate às pragas, espécies compe  doras e principalmente o desenvolvi-

mento dos espécimes nas diferentes parcelas onde o trabalho foi realizado. No geral o PRAD – Projeto de 

Recuperação de Áreas Degradadas foi bem sucedido, apresentou índices sa  sfatórios e demonstrou que 

técnicas dis  ntas u  lizadas de forma complementar pode apresentar resultados adequados, sobretudo, em 

áreas como territórios indígenas, quilombos e outras Unidades de Conservação.

Palavras chaves: Recuperação de áreas degradadas, espécies arbóreas na  vas, enriquecimento gené  co de 

fragmentos fl orestais, indígena guarani.

_____________________
1 PICK-UPAU; ANDRADE. J.; PICOLO, G. & NASCIMENTO A. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas em Território Indígena com 
ênfase no enriquecimento gené  co de fragmentos fl orestais com espécies na  vas de interesse tradicional Guarani Mbya. Relatório 
Técnico. Darwin Society Magazine. São Paulo. v.4 n.4, p 34, 2012.
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Project Recovery of Degraded Areas in Indian Territory with emphasis on gene  c enrich-
ment of forest fragments with na  ve species of interest Mbya tradi  onal Guarani.

PICK-UPAU Environmental Agency 1

ABSTRACT

Located in one of the last great reserves of the Atlan  c forest of Sao Paulo, in the APA Capivari-Monos, 

the Tenonde Porã indigenous land has about 26 hectares, of at least 10 acres were in process of degrada-

 on. With a popula  on of around 900 inhabitants, according to community leaders, the human impact is 

visible, but much due to the restricted area. Situated in shores of Billings reservoir, the village went through 

a process of recovery of degraded areas of forest fragments and gene  c improvement. Over 12 months the 

territory has received thousands of 47 na  ve species seedlings, mostly defi ned by  the  community itself, 

among which many of tradi  onal interest as Euterpe edulis (Palmeira-juçara), Bixa orellana (Urucum), a 

Araucaria angus  folia (Araucária) e Gallesia integrifolia (Pau-d´alho). During the recovery process,      dif-

ferent techniques were applied, combining scien  fi c methodology to the tradi  onal knowledge of Guaraní. 

It was possible to evaluate diff erent scenarios and outcomes. Within these aspects, the soil  characteris  cs 

were the main evidence in the immediate plan  ng and plant evolu  on that set rates of mortality,      com-

ba  ng pests, compe  ng species and especially the development of the specimens in  diff erent parcels 

where the work was done. In general the PRAD - Project of recovery of degraded areas was successful, 

presented sa  sfactory and indices demonstrated that dis  nct techniques used to complement can present 

adequate results, par  cularly in areas such as indigenous territories, quilombos and other protected areas.

Keywords: Recovery of degraded areas, na  ve species, gene  c enrichment of forest fragments, indigenous 

guarani.
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1. INTRODUÇÃO 

O aforçuramento de demarcações de terri-

tórios indígenas ainda está longe das demandas das 

comunidades tradicionais. Há casos de indefi nições 

dessas áreas espalhadas por todo país e que 

a  ngem diversas etnias. No caso dos guaranis não 

é diferente e para os indígenas da Aldeia Tenonde 

Porã, a situação parece ser ainda mais complexa. 

Com apenas 26 hectares e cerca de 900 habitantes 

(PICK-UPAU, 2009) a reserva indígena da Tenonde 

Porã já não suporta as demandas da comunidade. 

Sem opções de caça e pesca, com extrema difi cul-

dade para obter matéria-prima para confecção 

de seus artesanatos, uma das principais fontes de 

renda, provenientes do seu próprio trabalho, a co-

munidade se depara com um grande dilema. Como 

perpetuar a cultura e os costumes em uma área tão 

modesta. 

Há trabalhos em fase avançada para a am-

pliação de suas terras, mas quando se trata de de-

marcação de terra indígena o processo costuma 

ser longo e custoso. A Fundação Nacional do Índio 

– FUNAI aprovou os estudos de iden  fi cação da    

Tenonde Porã, conforme publicação no Diário Ofi -

cial da União 76 de 19/04/2012 – Seção 1, que trata 

do Processo FUNAI/BSB nº 08620.000633/2004-64 

sobre o relatório  Circunstanciado de Iden  fi cação 

de Delimitação, do antropólogo Spensy Kmi  a Pi-

mentel (FUNAI, 2012).

Contudo, a realidade do território e as       

perspec  vas de sua ampliação ainda são assuntos 

que precisarão se encontrar no futuro. Diante desta 

situação a Agência Ambiental Pick-upau, a Terra In-

dígena Guarani Tenonde Porã e o Fundo Nacional 

do Meio Ambiente – FNMA, ligado ao Ministério do 

Meio Ambiente se uniram para a recuperação de

áreas na aldeia que ainda não haviam sido ocupa-

das permanentemente e o incremento de espécies 

na  vas de interesse da comunidade. Um levanta-

mento realizado pela equipe do Refazenda, através 

de georreferenciamento, iden  fi cou e cadastrou 

seis áreas comuns, além das áreas de abrangên-

cia de cada uma das famílias. As áreas localizadas 

nas coordenadas S 23.86977 W 46.64863 (Parcela 

1); S 23.86993 W 46.64799 (Parcela 2); S 23.86800 

W 46.65166 (Parcela 3); S 23.87010 W 46.64853 

(Parcela 4); S 23.86815 W 46.65210 (Parcela 5) e S 

23.87237 W 46.64746 (Parcela 6) totalizam 100.000 

m2, cerca de 38% de toda a reserva indígena.

Dissertar sobre aspectos antrópicos para 

jus  fi car a redução da terra indígena e sua degra-

dação seria prolixidade, pois a reserva está pra  ca-

mente inserida na maior cidade do país, São Pau-

lo, a maior metrópole da América La  na, mesmo 

estando em uma Área de Proteção Ambiental, a 

Capivari-Monos, uma UC municipal. Entretanto, é 

relevante considerar que a fragmentação fl orestal, 

a exposição do solo e as condições de saneamen-

to básico, principalmente na condição da água da 

represa Billings que margeia a aldeia, são fatores 

determinantes para a qualidade de vida de seus 

habitantes.

Quando tratamos de Recuperação de Áreas 

Degradadas (RAD) ou enriquecimento gené  co de 

fragmentos fl orestais, essencialmente devemos 

considerar as caracterís  cas, formações, clima e to-

dos os aspectos ecológicos e biológicos disponíveis 

da região. Isso é determinante tanto na escolha 

das espécies u  lizadas quanto nos procedimentos 

a serem adotados. Porém, por tratar-se de uma 

Terra Indígena, onde por lei, seus habitantes têm 

autonomia sobre suas extensões (BRASIL, 1973), à 

par  cipação da comunidade seria fundamental no
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trabalho e de fato foi.

O conhecimento adquirido com o avanço 
de estudos sobre os mecanismos das fl orestas 
tropicais, que foi possível determinar novos 
e mais efi cientes protocolos de restauração 
ecológica (RODRIGUES et al., 2009) foi impor-
tante e traçou as linhas gerais do trabalho de-
senvolvido na Terra Indígena Tenonde Porã. 
Entretanto, a par  cipação da comunidade e o 
conhecimento tradicional dos guaranis foram 
determinantes e apresentaram um diferencial 
neste PRAD e sobre esse aspecto, mais impor-
tante ainda foi observar, aceitar e entender 
alguns procedimentos adotados pela etnia a 
respeito da recuperação fl orestal.

Ao determinarmos as diretrizes gerais 
do refl orestamento  vemos como parâmetro 
a visão ecológica e conservacionista dos indí-
genas, que mesmo estando pressionados pelo 
desenvolvimento sem planejamento da socie-
dade, ainda conservam na essência os anseios 
e as técnicas seculares de sua cultura.

Outro fator de suma importância que ori-
entou os trabalhos de recuperação da Terra In-
dígena foram os levantamentos fl orís  cos e fi -
tossociológicos realizados pelo Projeto Darwin, 
entre 2010 e 2012, onde foram iden  fi cadas 
cerca de 100 espécies na  vas e exó  cas entre 
as quais destaque para Jacaranda puberula 
Cham., Sapindus saponaria L., Prunus myr  fo-
lia (L.) URB., Bougainvillea glabra Choisy, Clu-
sia criuva Cambess., Andira anthelmia (Vell.) 
Benth, Phytolacca thyrsifolia Fenzl. ex J.A. 
Schmidt, Senna mul  juga (Rich.) H.S. Irwin & 
Barneby, Eugenia brasiliensis Lan., Croton fl ori-
bundus Spreng., Mimosa bimucronata (DC.) O. 
Kuntze etc. (PICK-UPAU, 2011)

Pick-upau/Divulgação
Guaranis fazem a distribuição de mudas em área próxima ao 
viveiro Refazenda.

Pick-upau/Divulgação
Indígenas trabalham no refl orestamento da Aldeia Tenonde 
Porã.

Pick-upau/Divulgação
Área próxima a Represa Billings foi refl orestada com espécies 
na  vas.
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Ao longo da história do país a Mata Atlân  ca 

foi cenário e palco de muitos fatos que mudaram o 

rumo do Brasil e junto a essas mudanças os Guaranis 

sempre  veram sua cultura e sobrevivência ligadas 

intrinsecamente com este bioma. Conhecido como 

um povo nômade, os guaranis caminharam e se 

fi xaram por todo litoral e migraram para o interior, 

chegando a outros países da América La  na, como 

Uruguai, Paraguai e Argen  na (JEKUPÉ, 2001). Com 

a redução da camada fl orestal da Mata Atlân  ca ao 

longo dos séculos, a nação guarani perdeu espaço, 

os recursos para sua sobrevivência básica foram 

fi cando escassos e a etnia foi se adaptando às no-

vas realidades, como a da Tenonde Porã que abriga 

quase 1 habitante para cada 288 metros quadra-

dos, uma realidade di  cil para um povo acostuma-

do a viver das abundantes providências da terra.

Com a redução de suas terras, os guaranis cri-

aram novas técnicas de plan  o e cul  vo, evoluíram 

outras e neste projeto aprenderam novas maneiras 

de refl orestamento.

Ante este panorama di  cil, mas propício à 

evolução, o Projeto Refazenda incorporou novas 

técnicas e observou com muito interesse as manei-

ras que a comunidade agia a cada muda plantada, a 

cada metro recuperado. Destarte, este projeto teve 

como obje  vo recuperar porções de áreas degra-

dadas e inserir na camada fl orestal espécies na  vas 

de interesse tradicional para potencializar a biodi-

versidade da reserva, observar e testar a relação de 

técnicas agrofl orestais e o conhecimento guarani 

ao longo dos 18 meses em que o projeto foi de-

senvolvido, desde a produção fl orestal até o plan  o 

das mudas.

Pick-upau/Divulgação
Vista da Aldeia Tenonde Porã para a Represa Billings, uma das 
áreas recuperadas pelo projeto.

Pick-upau/Divulgação
Muda de Sansão-do-campo plantada na Terra Indígena Gua-
rani Tenonde Porã.
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2. MATERIAL E MÉTODOS

O Projeto de Recuperação de Áreas Degrada-

das e Enriquecimento Gené  co de Fragmentos Flo-

restais foram executados na Terra Indígena Guarani 

Tenonde Porã, inserida na Área de Proteção Ambi-

ental Capivari-Monos (APA), localizada no extremo 

sul da capital paulista, às coordenadas S 23°52.085’, 

O 46°39.069’.

2.1 Materiais e Equipamentos

Equipamentos: 

Para a realização do Projeto de                                                   

Recuperação de Áreas Degradadas na Terra In-

dígena Guarani Tenonde Porã foram u  liza-

dos            ferramentas manuais e equipamentos 

mecânicos - facão, foice, enxada, enxadão, rastelo, 

ancinho, garfo an  go, cavadeira manual, pá de 

jardineiro, regadores de plás  cos (10 litros), garfo 

de jardineiro e carrinho de mão (65 litros); carro 

plataforma com assoalho de madeira e capacidade 

de 400 kg; roçadeira  modelo HBC52SB, potência 

1,9CV, capacidade 1,2 litros, com lâminas vari-

adas; perfurador  mecânico modelo ED-43, potên-

cia 1,7HP@12.000RPM, capacidade 1,1 litros, com 

broca de 150mm de diâmetro por 800mm de altura 

e GPS Garmim Etrex 10.

Mudas:

Foram u  lizadas no PRAD 46 espécies fl o-

restais na  vas - Luehea divaricata Mart. (Açoita-

cavalo); Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Bre-

nan (Angico-vermelho); Psidium ca  leianum Sabine 

(Araçá-amarelo); Araucaria angus  folia (Bertol.) 

Kuntze (Araucária); Schinus terebinthifolius Raddi 

(Aroeira-pimenteira); Myrciaria glazioviana 

Pick-upau/Divulgação
Detalhe de berço aberto em uma das parcelas de refl oresta-
mento na Aldeia Tenonde Porã.

(Kiaersk.) G.M.Barroso ex Sobral (Cabeludinha);  

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. (Cana  stu-

la); Nectandra lanceolata Nees et Mart. (Canela-

amarela); Croton fl oribundus Spreng (Capixingui); 

Rapanea ferruginea (Ruiz & Pav.) Mez. (Capororo-

ca); Rapanea Gardneriana (A.DC.) Mez (Capororo-

ca-branca); Phytolacca dioica L. (Cebolão); Cedrela 

fi ssilis Vell. (Cedro-rosa); Eugenia involucrata DC. 

(Cerejeira-do-mato); Cassia ferruginea (Schrad.) 

Schrad. ex DC. (Chuva-de-ouro); Copaifera langs-

dorffi  i Desf. (Copaíba); Poecilanthe parvifl ora 

Benth. (Coração-de-negro); Cecropia pachystachya 

Trécul. (Embaúba); Albizia hasslerii (Chod.) Burkart. 

(Farinha-seca); Psidium guajava L. (Goiabeira); Eu-

genia brasilienses Lan. (Grumixama); Esenbeckia 

leiocarpa Engl. (Guarantã); Tabebuia vellosoi Tole-

do (Ipê-amarelo); Tabebuia hepta  ylla (Vell.) Tol. 

(Ipê-roxo-sete-folhas); Jacaranda mimosaefolia 

Don. (Jacarandá-mimoso); Jacara  a spinosa (Aubl.) 

A. DC. (Jaraca  á); Hymenaea Courbaril  var. s  lbo-

carpa (Hayne) Y.T. Lee & Langenh. (Jatobá); Genipa 

americana L. (Jenipapo); Cariniana legalis (Mart.) 

Kuntze (Jequi  bá-rosa); Guazuma ulmifolia Lam. 

(Mutambo); Chorisia speciosa A. St.-Hil. (Paineira);
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Euterpe edulis Mart. (Palmeira-juçara); Bauhinia 

forfi cata Link (Pata-de-vaca); Gallesia integrifolia 

(Spreng.) Harms (Pau-d’alho); Triplaris brasiliana 

Cham. (Pau-formiga); Trema micrantha (L.) Blume 

(Pau-pólvora); Cytharexyllum myrianthum Cham. 

(Pau-viola); Aspidosperma Cylindrocarpon M. Arg. 

(Peroba-poca); Aspidosperma polyneuron Mull. 

Arg. (Peroba-rosa); Prunus sellowii Koehne (Pêsse-

go-bravo); Eugenia unifl ora L. (Pitanga);      Colu-

brina glandulosa Perkins (Saguaraji-vermelho); 

Mimosa caesalpiniifolia Benth. (Sansão-do-cam-

po);      Enterolobium contor  siliquum (Vell.) Mo-

rong              (Tamboril); Vitex montevidensis Cham. 

(Tarumã); Bixa orellana L. (Urucum).

As mudas que foram produzidas no próprio 

viveiro do Refazenda, localizado na Terra Indígena 

Tenonde Porã, sob o RENASEM n° SP-02900/2011, 

foram produzidas com substrato de terra de sub-

solo (70%), adicionado ao composto orgânico re-

sultante da compostagem do viveiro (30%) – cascas 

de árvores e materiais orgânicos decompostos – 

aplicação de adubação de base cons  tuída por NPK 

4-14-8 (4 partes de nitrogênio, 14 partes de fósforo 

e 8 partes de potássio),  mais o calcário na propor-

ção de 3% de toda mistura. O restante das mudas 

foi adquirido de viveiros fl orestais da região.

As espécies foram determinadas conforme a 

disponibilidade de estoque do viveiro e uma lista-

gem preliminar apresentada ao Fundo Nacional do 

Meio Ambiente – FNMA/MMA. A par  r desta lista-

gem a comunidade em conjunto com os técnicos 

da Agência Ambiental Pick-upau defi niram as espé-

cies.

Áreas:

A área recuperada pelo projeto corresponde 

a 100.000 metros quadrados, divida em seis

parcelas localizadas nas coordenadas S 23.86977 

W 46.64863 (Parcela 1); S 23.86993 W 46.64799 

(Parcela 2); S 23.86800 W 46.65166 (Parcela 3); S 

23.87010 W 46.64853 (Parcela 4); S 23.86815 W 

46.65210 (Parcela 5) e S 23.87237 W 46.64746 

(Parcela 6) alternadas em recuperação da área 

degradada e o enriquecimento gené  co de frag-

mentos fl orestais.

2.2 Métodos

Para o preparo das áreas des  nadas ao refl ores-
tamento, como recuperação de áreas degrada-
das, foi realizada a limpeza com a u  lização de 
procedimentos e ferramentas manuais como 
foices e facões para as áreas menores e com 
incidência de espécies arbóreas / arbus  vas e 
roçadeiras mecânicas para as grandes exten-
sões. Em duas áreas sem a presença de árvores 
ou arbustos, os guaranis u  lizaram aceiros e 
fogo controlado para a re  rada do capim com 
até 50 cen  metros de altura. Nos fragmentos 
fl orestais que receberam como procedimento 
o enriquecimento gené  co a limpeza foi re-
alizada manualmente. Parte do material re-
sultante da limpeza das áreas transformou-se 
em composto orgânico para abastecimento do 
viveiro Refazenda.

Após a limpeza foi realizada a busca e 
iden  fi cação de formigueiros, conforme o co 
nhecimento guarani aplicado. Para o combate, 
as formigas foram iden  fi cadas em seu gênero 
A  a (Saúva) e/ou Acromyrmex (Quem-quem), 
com o obje  vo de se determinar a metodolo-
gia mais adequada com a u  lização de produ-
tos (iscas) apropriados conforme a descrição 
de cada fabricante.

Darwin Society Magazine│Série Cien  fi ca v.4 - n.4 - Setembro de 2012│Agência Ambiental Pick-upau



16

O alinhamento e demarcação para a abertu-

ra dos berços (covas) nas áreas des  nadas a recu-

peração/refl orestamento foi realizado com a u  li-

zação de GPS (Sistema de Posicionamento Global) 

nas áreas determinadas e em linhas matrizes. Ao 

concluir o georreferenciamento, os indígenas, di-

vididos em grupos de marcação e perfuração, ini-

ciaram a abertura dos berços entre 2 metros entre 

as plantas e 2 metros entre as linhas ou ruas. Para a 

demarcação das áreas os indígenas u  lizaram linha 

de nylon (linha de pedreiro) e bambus na medida 

de 2 metros.

Para o enriquecimento gené  co das áre-
as de fragmentos fl orestais os berços foram 
abertos nos espaços disponíveis, u  lizado 
variavelmente a distância de 2,00; 2,50 e 3,00  
metros, conforme necessidade.

Os berços foram abertos de forma       
manual com o auxilio de cavadeiras e com a u  -
lização de um perfurador mecânico. Os berços 
foram padronizados com 0,25 m de diâmetro 
por 0,40 m de profundidade e receberam por-
ções de NPK 4-14-8 e calcário dolomi  co antes 
do plan  o, em média após sete dias deste pro-
cedimento.

Conforme já descrito, as espécies u  liza-
das foram determinadas, preferencialmente, 
pela própria comunidade da Terra Indígena 
Guarani Tenonde Porã e pelo estoque dis-
ponível do viveiro do Refazenda, entre os crité-
rios de pioneiras e não pioneiras, sendo 45% 
e 55%, respec  vamente. O padrão das mudas 
u  lizado variou de 0,30 m a 1,50 m. Como as 
mudas eram provenientes no viveiro instalado 
na própria aldeia, o trabalho de controle fi tos-
sanitário e aclimatação ao sol pleno foram re-
alizados no setor de expedição Refazenda. 

(SÃO PAULO, 2008)

A distribuição das mudas nos locais de 
plan  o foi realizada com a u  lização          de 
carrinhos de mão (65 litros) e carro-plata-
forma. Ao serem distribuídas, seguindo indi-
cação prévia da intercalação de pioneiras e 
não pioneiras, as embalagens plás  cas foram 
re  radas, preservando-se, o torrão e com o            
auxilio de pás de jardineiro e enxadas os guara-
nis fi nalizaram o plan  o. Logo após o plan  o, 
com o obje  vo de amenizar o estresse das 
plantas e eliminar o ar, que por acaso, possa 
ter se alojado no berço, foi feita a irrigação com 
a u  lização de regadores plás  cos de 10 litros.

Todas as mudas foram estaqueadas com 
bambus com comprimento de 1,50 m, com 
fi xação reta próxima ao caule sem danifi cação 
do sistema radicular e amarradas, quando 
necessário, com barbante de algodão.

A manutenção do plan  o está sendo 
realizado a par  r do controle de plantas inva-
soras de crescimento agressivo, que eventual-
mente concorrem com as mudas por luz, água 
e outros nutrientes. Este procedimento está 
sendo realizado conforme demanda registrada 
em relatórios técnicos de vistoria das áreas. O 
Controle desta vegetação é realizado de forma 
manual (facões, foices, enxadas) e com roça-
deiras mecânicas. 

A adubação de cobertura está sendo fei-
ta conforme determinação de laudos técnicos 
com a aplicação de adubo mineral. O adubo 
é colocado na parte mais longínqua do coro-
amento (borda), com obje  vo de evitar con-
tato direto com a muda.

Mudas mortas estão sendo iden  fi cadas, 
cadastradas e serão repostas pelas mesmas 
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espécies ou equivalentes, seguindo os mesmos 

procedimentos adotados para o refl orestamento.

Toda a avaliação e manutenção do refl oresta-

mento, bem como as a  vidades de enriquecimento 

gené  co são determinadas a par  r de relatórios 

técnicos. (PICK-UPAU, 2011)

Pick-upau/Divulgação
Área sendo preparada para recuperação.

Pick-upau/Divulgação
Indígenas fazem a limpeza de uma das áreas refl orestadas na 
Aldeia Tenonde Porã.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diversos setores da sociedade, entre or-
ganizações não governamentais, ins  tutos de 
pesquisa, universidades, órgãos públicos e em-
presas, têm intensifi cado esforços e pesquisas 
para o aperfeiçoamento de metodologias e 
tecnologias para a recuperação de áreas degra-
dadas das mais diversas origens. E para cada 
causa de destruição ou alteração, técnicas são 
adotadas. Levando sempre em consideração 
o  po de área a ser recuperada, par  cular, 
Unidade de Conservação e suas subcatego-
rias como as Terras Indígenas, obje  vo deste 
trabalho. O bioma e suas caracterís  cas pre-
dominantes, clima, condições do solo e quan-
do possível um levantamento fl orís  co e fi tos-
sociológico, como realizado neste projeto, são 
fundamentais para o sucesso do PRAD. Com 
embasamento nesses parâmetros o Projeto de 
Recuperação de Áreas Degradadas em  Terri-
tório Indígena com Ênfase no Enriquecimento 
Gené  co de Espécies Na  vas de Interesse 
Tradicional Guarani Mbya, obje  vou fornecer 
informações e dados complementares que 
possam auxiliar no aprimoramento das técni-
cas de refl orestamento, mas com par  culari-
dades per  nentes às comunidades indígenas 
e tradicionais, algo que fosse de acordo com a 
legislação vigente mais exequível pelos povos 
dessas terras. (RODRIGUES, R.R. & GANDOLFI, 
S. 1998)

Ponderando-se que o refl orestamento 
pode, em partes, ins  tuir condições de recu-
peração de uma determinada área, região ou 
fragmento fl orestal, levando às suas caracterís-
 cas originais com estruturas sufi cientes
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para sua manutenção, abrangendo os                               desse-

melhantes grupos sucessionais, maiores serão suas 

oportunidades de restauração de suas funções 

ecológicas. 

Neste trabalho foi possível u  lizar técnicas 

demasiadamente avaliadas, mas também, por suas 

caracterís  cas únicas, integrar o conhecimento 

tradicional da comunidade indígena guarani mbya.

Foram essas par  cularidades que fi zeram o 

diferencial do trabalho de refl orestamento e en-

riquecimento gené  co de uma área de 100.000 

metros quadrados, intensamente habitada, mas 

ainda sim, preservada e recuperável, por conta da 

parcimônia e sabedoria,  pica dos povos indígenas.

A liberdade para a aplicação de técnicas dis-

 ntas de recuperação das áreas degradadas, inclu-

sive as não convencionais, permi  u avaliar, ainda 

que preliminarmente, o resultado imediato da 

limpeza e preparação solo, a evolução do plan  o 

até o início da manutenção, com o resurgimento 

das espécies compe  doras.

A taxa de mortandade dos espécimes fi cou 

em torno de 10% e conforme a avaliação prelimi-

nar da causa da morte, a espécie foi man  da ou 

alterada no replan  o. As caracterís  cas dis  ntas 

de solo na Terra Indígena parecem ter sido um 

dos principais fatores na evolução das plantas.                       

Avaliando o solo de forma mais complexa, além de 

sua camada superfi cial, podemos defi nir as parce-

las com mais ou menos fer  lidade, contudo neste 

trabalho foi possível verifi car a ausência de nutri-

entes ou a presença deles mais superfi cialmente. A 

Aldeia Tenonde Porã está localizada em uma região 

de manancial, onde podem se encontrar dis  ntos 

 pos de solo como latossolos, neossolos, gleisso-

los, argissolos entre outros, segundo Resende et al. 

(1997), EMBRAPA (1999) e Souza & Lobato (2002).

Pick-upau/Divulgação
Equipe varia diferentes técnicas na limpeza das áreas de refl o-
restamento na Tenonde Porã.

Pick-upau/Divulgação
Área próxima ao CECI - Centro de Educação e Cultura Indígena, 
sendo preparada para plan  o de mudas.

Pick-upau/Divulgação
Área próxima à Casa de Reza, é limpa para receber mudas na-
 vas escolhidas pela própria comunidade.
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A degradação do solo pode ser interpretada 

como a redução ou perda de energia, uma vez que 

suas funções dependem desta ação. Portanto, a 

degradação do solo pode signifi car uma alteração 

no seu equilíbrio, uma alteração na energia e con-

sequentemente uma mudança nos processos bi-

ológicos (BLUM, 1998).

Nas parcelas de solo com caracterís  cas 
de alta degradação e impacto, com exposição 
total registrou-se a maior perda de mudas, uma 
reação evidente do indica  vo qualita  vo do 
solo que registra a retenção ou não de água e 
nutrientes, ou seja, a capacidade de produção 
do solo que estão relacionados aos indica  vos 
quan  ta  vos presentes na parcela, suas pro-
priedades químicas,  sicas e microbiológicas 
(CASAGRANDE, 2003).

Essas parcelas encontram-se em pontos 
mais altos e mais distantes da Represa Billings, 
e obviamente, com maior ocupação humana.

Nos setores com menor al  tude e mais 
próximas às margens dos corpos d´água, incluí-
do a represa, a capacidade de sobrevivência 
das mudas chega próximo a 95%, sobretudo, 
nas áreas totalmente expostas e que  veram 
como técnica para re  rada da vegetação ras-
teira, aceiros e fogo controlado, procedimento 
escolhido pelos próprios indígenas da Tenonde 
Porã.

Para as mudas que foram plantadas nas 
áreas de abrangência de cada família, a equipe 
não aplicou técnicas convencionais para plan-
 o e recuperação, deixando que cada família 

realizasse o plan  o conforme seu conhecimen-
to tradicional. Neste caso as perdas também 
foram baixas, em torno de 12%, contudo, nos 
locais de grande exposição do solo, e 
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aparentemente, com baixa taxa de nutrientes e re-

tenção de água o desenvolvimento das mudas fi -

cou abaixo do esperado.

Por fi m, as áreas des  nadas ao   en-
riquecimento gené  co, ou seja, áreas com pre-
sença de espécies arbóreas, arbus  vas, lianas, 
epífi tas etc., mas com pouca variabilidade de 
espécies, apresentou altas taxas de viabilidade 
e evolução das plantas, entre as quais os indí-
genas privilegiaram Euterpe edulis (Palmeira-
juçara), Araucaria angus  folia (Araucária), 
Cedrela fi ssilis (Cedro-rosa), Genipa americana 
(Jenipapo), Aspidosperma Cylindrocarpon (Per-
oba-poca), Aspidosperma polyneuron (Peroba-
rosa), Colubrina glandulosa   (Saguaraji-ver-
melho) entre outras.

Portanto, as dis  nções deparadas de 
crescimento, evolução e qualidade das mudas, 
nas diferentes parcelas do projeto de recuper-
ação de áreas degradadas na Terra Indígena 
Guarani Tenonde Porã, parecem estar direta-
mente relacionadas às condições do solo e as 
consequências que essas laias proporcionam 
ao refl orestamento das mesmas. A presença 
humana em determinadas áreas também pode 
indicar uma forte referência nesta recuperação 
e que as técnicas não convencionais relacio-
nadas ao conhecimento tradicional indígena 
apresentou resultados sa  sfatórios sendo que 
se aperfeiçoados, podem apresentar uma nova 
alterna  va para refl orestamentos em outras 
terras indígenas e seus entornos.
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 Pick-upau/Divulgação
Área limpa com o auxílio de fogo controlado, uma das técnicas 
guarani aplicada no PRAD.

Pick-upau/Divulgação
Guaranis u  lizam um perfurador mecânico para a abertura 
dos berços.

Pick-upau/Divulgação
Indígena faz o plan  o de uma muda de Ipê-amarelo em sua 
comunidade.

4. CONCLUSÃO 

1. A recuperação da camada vegetal do         

território indígena da comunidade Tenonde Porã 

alcançou índices aceitáveis e sa  sfatórios, com boa 

evolução dos espécimes; 

2. Foi iden  fi cada uma variação signifi ca  va 

da qualidade e quan  dade das mudas em função 

da classifi cação dos dis  ntos solos apresentados na 

aldeia;

3. Pode-se constatar, de forma preliminar, 

que as técnicas de refl orestamento consagradas 

trazem resultados sa  sfatórios, mas nem sempre 

podem ou são exequíveis em Unidades de Con-

servação específi cas, como Territórios Indígenas.

4. O monitoramento da evolução do refl ores-

tamento deverá apresentar dados suplementares 

para uma avaliação mais densa.
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6. Anexo

FAMÍLIA / Espécie
ANACARDIACEAE
Schinus terebinthifolius Raddi 

APOCYNACEAE
Aspidosperma cylindrocarpon M. Arg.
Aspidosperma polyneuron Mull. Arg.

ARAUCARIACEAE
Araucaria angus  folia (Bertol.) Kuntze

ARECACEAE
Euterpe edulis Mart. 

BIGNONIACEAE
Jacaranda mimosaefolia Don.
Tabebuia hepta  ylla (Vell.) Tol.
Tabebuia vellosoi Toledo

BIXACEAE
Bixa orellana L.

BOMBACACEAE
Chorisia speciosa A. St.-Hil.

CARICACEAE
Jacara  a spinosa (Aubl.) A. DC.

CECROPIACEAE
Cecropia pachystachya Trécul.

EUPHORBIACEAE
Croton fl oribundus Spreng

FABACEAE - MIMOSOIDEAE
Albizia hasslerii (Chod.) Burkart.
Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan
Enterolobium contor  siliquum (Vell.) Morong
Mimosa caesalpiniifolia Benth.

Classifi cação Ecológica

Pioneira

Não Pioneira
Não Pioneira

Pioneira

Não Pioneira

Pioneira
Não Pioneira
Não Pioneira

Pioneira

Pioneira

Pioneira

Pioneira

Pioneira

Pioneira
Pioneira
Pioneira
Pioneira

Nome Popular

(Aroeira-pimenteira)

(Peroba-poca)
(Peroba-rosa)

(Araucária)

(Palmeira-juçara)

(Jacarandá-mimoso)
(Ipê-roxo-sete-folhas)
(Ipê-amarelo)

(Urucum)

(Paineira)

(Jaraca  á)

(Embaúba)

(Capixingui)

(Farinha-seca)
(Angico-vermelho)
(Tamboril)
(Sansão-do-campo)
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FAMÍLIA / Espécie
FABACEAE - CAESALPINIOIDEAE
Cassia ferruginea (Schrad.) Schrad. ex DC.
Copaifera langsdorffi  i Desf.
Hymenaea courbaril  var. s  lbocarpa (Hayne) Y.T. Lee & Langenh.

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.

FABACEAE - CERCIDEAE
Bauhinia forfi cata Link

FABACEAE - FABOIDEAE
Poecilanthe parvifl ora Benth.

LAURACEAE
Nectandra lanceolata Nees et Mart.

LECYTHIDACEAE
Cariniana legalis (Mart.) Kuntze

MALVACEAE
Luehea divaricata Mart.

MELIACEAE
Cedrela fi ssilis Vell.

MYRSINACEAE
Rapanea ferruginea (Ruiz & Pav.) Mez.
Rapanea gardneriana (A.DC.) Mez.

MYRTACEAE
Eugenia brasilienses Lan.
Eugenia involucrata DC.
Eugenia unifl ora L.
Myrciaria glazioviana (Kiaersk.) G.M.Barroso ex Sobral

Psidium ca  leianum Sabine
Psidium guajava L.

PHYTOLACCACEAE
Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms
Phytolacca dioica L.

Classifi cação Ecológica

Pioneira
Não Pioneira
Não Pioneira
Pioneira

Pioneira

Não Pioneira

Pioneira

Não Pioneira

Pioneira

Não Pioneira

Pioneira
Pioneira

Não Pioneira
Não Pioneira
Não Pioneira
Não Pioneira
Pioneira
Pioneira

Pioneira
Pioneira

Nome Popular

(Chuva-de-ouro)
(Copaíba)
(Jatobá)
(Cana  stula)

(Pata-de-vaca)

(Coração-de-negro)

(Canela-amarela)

(Jequi  bá-rosa)

(Açoita-cavalo)

(Cedro-rosa)

(Capororoca)
(Capororoca-branca)

(Grumixama)
(Cerejeira-do-mato)
(Pitanga)
(Cabeludinha)
(Araçá-amarelo)
(Goiabeira)

(Pau-d’alho)
(Cebolão)
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FAMÍLIA / Espécie
POLYGONACEAE
Triplaris brasiliana Cham.

RHAMNACEAE
Colubrina glandulosa Perkins

ROSACEAE
Prunus sellowii Koehne

RUBIACEAE
Genipa americana L.

RUTACEAE
Esenbeckia leiocarpa Engl.

STERCULIACEAE
Guazuma ulmifolia Lam.

ULMACEAE
Trema micrantha (L.) Blume

VERBENACEAE
Cytharexyllum myrianthum Cham. 
Vitex montevidensis Cham. 

Classifi cação Ecológica

Pioneira

Não Pioneira

Pioneira

Não Pioneira

Não Pioneira

Pioneira

Pioneira

Pioneira
Não Pioneira

Nome Popular

(Pau-formiga)

(Saguaraji-vermelho) 

(Pêssego-bravo)

(Jenipapo)

(Guarantã)

(Mutambo)

(Pau-pólvora)

(Pau-viola)
(Tarumã)



27



28 Darwin Society Magazine│Série Cien  fi ca v.4 - n.4 - Setembro de 2012│Agência Ambiental Pick-upau



29

Sobre o Pick-upau

A Agência Ambiental Pick-upau é uma organi-

zação não governamental sem fi ns lucra  vos de 

caráter ambientalista 100% brasileira, fundada 

em 1999, por três ex-integrantes do Greenpeace-

Brasil. Originalmente criada no Cerrado brasileiro, 

tem sua base, próxima a uma das úl  mas e mais 

importantes reservas de Mata Atlân  ca da cidade 

São Paulo.  Por tratar-se de uma organização sobre 

Meio Ambiente, sem uma bandeira única, o Pick-

upau possui e desenvolve projetos em diversas 

áreas ambientais. Desde a educação e o jornalismo 

ambiental, através do Portal Pick-upau – Central de 

Educação e Jornalismo Ambiental, hoje com cerca 

de 50.000 páginas de conteúdo totalmente gratui-

to; passando por programas de produção fl orestal 

e refl orestamento, questão indígena, comércio 

justo, polí  cas públicas, neutralização de GEE até a 

pesquisa cien  fi ca, com ênfase na biodiversidade.

Saiba mais: www.pick-upau.org.br

Sobre o Refazenda

O Refazenda é uma inicia  va do Pick-upau, que 

conta com vários parceiros. O programa tem entre 

seus principais obje  vos a produção de mudas na-

 vas da Mata Atlân  ca e do Cerrado, como forma 

de fomento da economia de comunidades tradicio-

nais e o aumento da oferta de produtos fl orestais 

des  nados a recuperação e ampliação da cobertu-

ra vegetal. 

Saiba mais: www.refazenda.org.br

Sobre o Projeto Darwin

O Projeto Darwin tem como principais caracterís-

 cas conhecer e divulgar os atributos naturais e 

culturais dos Biomas Brasileiros, com ênfase na 

Floresta Atlân  ca Tropical, incluindo áreas    par-

 culares, Unidades de Conservação e Terras Indíge-

nas. Além dos inventários biológicos das espécies 

predominantes da fauna e da fl ora (pesquisa), há 

o compromisso de sensibilizar o maior número de 

pessoas possíveis para tornar viável o desenvolvi-

mento sócio-econômico das regiões inseridas no 

projeto e a preservação do ambiente. 

Saiba mais: www.darwin.org.br

Sobre a TI Tenonde Porã

A aldeia Tenonde Porã está situada na região sul do 

município de São Paulo (cerca de 60 km do centro), 

Distrito de Parelheiros, com grande parte da área 

indígena às margens da represa Billings. A comu-

nidade Guarani M’Bya possui  apenas 26 hectares, 

demarcados e homologados em 1987, onde vivem 

atualmente 170 famílias com cerca de 900 pessoas. 

Apesar do crescimento acelerado e desordenado 

da região e do contato com a sociedade do entor-

no, esta população vem se assegurando como um 

povo. Os conhecimentos milenares são passados 

por gerações através da oralidade dos mais velhos, 

seus rituais, artesanato e da valorização de sua 

cultura.

7. Quem Somos
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Sobre o FNMA/MMA

O Fundo Nacional do Meio Ambiente criado há 20 

anos, é hoje o principal fundo público de fomento 

ambiental do Brasil, cons  tuindo-se como um im-

portante parceiro da sociedade brasileira na busca 

pela melhoria da qualidade ambiental e de vida. O 

FNMA é uma unidade do Ministério do Meio Am-

biente (MMA), criado pela Lei nº 7.797, de 10 de 

julho de 1989, com a missão de contribuir, como 

agente fi nanciador, por meio da par  cipação social, 

para a implementação da Polí  ca Nacional do Meio 

Ambiente - PNMA. O FNMA é hoje referência pelo 

processo     transparente e democrá  co na seleção 

de projetos. Seu conselho delibera  vo, composto 

de 17 representantes de governo e da sociedade 

civil, garante a      transparência e o controle social 

na execução de recursos públicos des  nados a pro-

jetos socioambientais em todo o território nacional. 

Ao longo de sua história, foram 1.400 projetos so-

cioambientais apoiados e recursos da ordem de R$ 

230 milhões voltados às inicia  vas de conservação 

e de uso sustentável dos recursos naturais. 

Saiba mais: www.mma.gov.br
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Darwin Society Magazine é uma publicação cien  fi ca eletrônica da Agência Ambiental Pick-upau que tem o obje  vo de divulgar 
a  vidades e pesquisas realizadas pela equipe técnica da organização, através de seus projetos ins  tucionais sobre biodiversidade 
e meio ambiente em geral.
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