


Darwin Society Magazine│Série Cien  fi ca v.9 - n.9 - Agosto de 2014│Agência Ambiental Pick-upau



Expediente

PRESIDÊNCIA       

Andrea do Nascimento             

 

CEO         

Julio Andrade        

ORGANIZAÇÃO & PESQUISA     

Julio Andrade

Viviane Rodrigues Reis           

          

COLABORAÇÃO TÉCNICA      

Profa. Dra. Heloisa Candia Hollnagel

Eng. Agrônomo Nelson de Oliveira Matheus Júnior   

PICK-UPAU   

Neuza Regina Oliveira Silva

Pedro Isal

Wilson Najar Mahana

REFAZENDA  

Marcílio da Silva Karai Tataendy  

Vinicius Kuray dos Santos  

Marcos da Silva    

Maurílio Tibes

Dionísio Mirim

Renato Mar  ns dos Santos

Cris  ano da Silva

Ronaldo Karai Mirim

Ambrósio Mar  ns dos Santos

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

www.atmosfera.org.br

Agência Ambiental Pick-upau - Todos os direitos reservados

INSTITUCIONAL

PESQUISA



Expediente

APOIO       

Programa Ecomudança

Itaú-Unibanco 

PARCERIA

Carteira Indígena

Ministério do Meio Ambiente – MMA

Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas – PNUD/ONU       

INSTITUCIONAL

Terra Indígena Guarani Tenonde Porã

      

AGRADECIMENTOS     

(Banco Itaú-Unibanco / Programa Ecomudança)   (PNUD)

Jonathan B. Colombo     Larisa Ho Bech Gaivizzo

Joelma Gomes Pereira

       (Tenonde Porã) 

(Ins  tuto Ekos)      Marisa Pires de Lima    

Ana Cris  na Moeri     Eliane da Silva

Gabriel Braga Martone     Priscila Poty Silva

Camila Dinat      Timoteo Vera Popygua da Silva Guarani

Ricardo Scache        

       (Pick-upau)

(Carteira Indígena / Ministério do Meio Ambiente)  Gabriela Picolo

Luis Gustavo de Oliveira Galvão    Gilmar Ogawa

Márcia Catarina David

Maria Paula de Freitas Vanucci

Rita de Cássia Correa

Jânio Oliveira Cou  nho

    

Agência Ambiental Pick-upau

MTB: 35.491

CRBio: 97710/01-P

CREA: 60.089.646-9

RENASEM: SP-14923/2014

RENASEM: SP-02900/2011

ISSN 2316-106X

Agência Ambiental Pick-upau - Todos os direitos reservados



Índice

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

  A .........................................................................................................10

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

0202  M   M ........................................................................15

  

0303  R   D ...............................................................20

0404  C ....................................................................................................23

     

0505  R  B ....................................................25 

0606  A ..................................................................................................................28

  

0707  Q  S ................................................................................................35

Darwin Society Magazine│Série Cien  fi ca v.9 - n.9 - Agosto de 2014│Agência Ambiental Pick-upau



Recuperação Vegetal de Trecho de Mata Ciliar da Represa 
Billings, na Região Metropolitana de São Paulo, SP.

Terra Indígena Guarani Tenonde Porã

RELATÓRIO TÉCNICO

Darwin Society Magazine│Série Cien  fi ca v.9 - n.9 - Agosto de 2014│Agência Ambiental Pick-upau



Darwin Society Magazine│Série Cien  fi ca v.9 - n.9 - Agosto de 2014│Agência Ambiental Pick-upau





9

Recuperação Vegetal de Trecho de Mata Ciliar da Represa Billings, na Região Metropoli-
tana de São Paulo, SP.

Agência Ambiental PICK-UPAU 1

RESUMO

A Mata Atlân  ca ocupa apenas 27% de sua área original e encontra-se dispersa em diversos fragmen-

tos. Além dos remanescentes estarem reduzidos, a sua distribuição ao longo do território não é uniforme. 

Desta forma a recuperação deste bioma se torna necessário, caso contrário o futuro da vida nas cidades 

e no campo estará comprome  do. A criação de Unidades de Conservação – UC é uma forma efi caz de 

conservar estes remanescentes. A APA Capivari-Monos é uma UC inserida em meio urbano que guarda 

signifi ca  vos remanescentes de Mata Atlân  ca, responsáveis pela proteção das cabeceiras dos principais 

cursos d’água que abastecem a Região Metropolitana de São Paulo – RMSP. Na APA encontra-se a Aldeia 

Indígena Tenonde Porã, cuja etnia Guarani Mbya vive às margens da Represa Billings. Loteamentos irregu-

lares avançam sobre as áreas de mananciais comprometendo os recursos hídricos do local. Uma maneira 

de conservar estes recursos é recuperar as Matas Ciliares, estas matas são cons  tuídas pelo conjunto de 

árvores, arbustos, capins, cipós e fl ores que crescem nas margens dos rios, lagos, nascentes e reservatórios. 

Estas matas auxiliam no controle da erosão do solo, através de suas estruturas  sicas, que atuam como 

barreiras vegetais de contenção e redução de perdas de água por evaporação e da contaminação química e 

biológica pelo solo e pelo regime hídrico. Este projeto tem como obje  vo promover a recuperação de áreas 

degradadas próximas à represa. Foram u  lizadas para esta restauração ecológica 69 espécies fl orestais, 

dentre elas Luehea divaricata, Anadenanthera macrocarpa, Psidium ca  leianum, Araucaria angus  folia, 

Nectandra lanceolata, Cedrela fi ssilis, Tabebuia Alba e Bixa orellana, esta úl  ma de interesse da etnia gua-

rani, todas produzidas no Viveiro Refazenda situado na própria Aldeia Tenonde Porã. Pretende-se com o 

projeto, que as espécies plantadas atuem como núcleos, facilitando o recrutamento de novas espécies dos 

fragmentos vizinhos e do banco de sementes local.

Palavras chaves: Mata Atlân  ca, Terra Indígena, Unidades de Conservação, Recuperação de Áreas Degra-

dadas.

_____________________
1 PICK-UPAU; ANDRADE, J.; REIS, V. R.; HOLLNAGEL, H. C. Recuperação Vegetal de Trecho de Mata Ciliar da Represa Billings, na 
Região Metropolitana de São Paulo, SP. Terra Indígena Guarani Tenonde Porã. Relatório Técnico. Edição Especial Programa Ecomu-
dança. Darwin Society Magazine. São Paulo. v.9 n.9, p 43, 2014.
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Excerpt from Plant Recovery of Riparian Billings Dam, in the Metropolitan Region of Sao 
Paulo, SP.

PICK-UPAU Environmental Agency 1

ABSTRACT

The Atlan  c Forest occupies only 27% of its original area and it is nowadays sca  ered in several frag-

ments. In addi  on to the remaining are reduced, their distribu  on throughout the territory is not uniform. 

Thus the recovery of this biome is urgent and necessary, otherwise the future of life in the ci  es and in 

the countryside will be compromised. The juridical crea  on of protected areas is an eff ec  ve way to pre-

serve these forest remains. The Environmental Protec  on Area Capivari-Monos is a conserva  on area set 

in an urban environment that saves signifi cant remnants of Atlan  c Forest, responsible for protec  ng the 

headwaters of the major streams that supply the Metropolitan Region of Sao Paulo. In the Environmen-

tal Protec  on Area (APA, in portuguese) is the Indigenous Land Tenonde Pora located, whose ethnicity 

Mbya of Guaranis lives on the margins of Billings Dam. Irregular se  lements encroaching on the watershed                

areas are aff ec  ng water resources and biodiversity of the site. One way to conserve these hidric resources 

is to restore riparian forests which consist of a set of trees, shrubs, grasses, vines and fl owers that grow on 

the banks of rivers, lakes, springs and reservoir. These forests help control soil erosion, through their physi-

cal structures, which act as plant containment barriers and reduc  on of water losses by evapora  on and 

furthermore avoid chemical and biological contamina  on from the soil and the water regime. This project 

aims to promote the maximum recovery of degraded areas near the Billings dam and 69 forest  species for 

this ecological restora  on were used, among them Luehea divaricata, Anadenanthera macrocarpa, Psidium 

ca  leianum, Araucaria angus  folia, Nectandra lanceolata, Cedrela fi ssilis, Tabebuia Alba and Bixa orellana, 

this la  er with special interest of Guarani ethnic group. Every single seedling  was produced in the Nursery 

Refazenda located in inside Tenonde Pora land. The main goal of this project is to present restora  on tech-

niques based on the concept of nuclea  on, where the planted species could act as shelters for birds, facili-

ta  ng the establishment of new species of neighboring fragments as well as fl ourish the local seed bank.

Keywords: Atlan  c Forest, Indian Land, Units of Conserva  on, Restora  on of Degraded Areas.
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil é o quinto maior país em extensão 

territorial, com aproximadamente 5,7% da super-

 cie emersa do planeta e 47% da área da América 

do Sul. Detêm signifi ca  vo patrimônio natural, que 

o coloca na lista dos países megadiversos, ou seja, 

que possuem maior número de espécies de plantas 

e animais (SMA, 2010).

Uma parte deste patrimônio natural está no 

bioma Mata Atlân  ca, que originalmente, ocupava 

uma área equivalente a 1.315.460 km² e se esten-

dia pelos estados de Rio Grande do Sul, Santa Ca-

tarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do 

Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, 

Bahia, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Rio 

Grande do Norte, Ceará e Piauí (SOS MATA ATLÂN-

TICA, 2014).

Em um mapeamento realizado pelo Minis-

tério do Meio Ambiente, em 2006, verifi cou-se 

que os remanescentes de vegetação na  va da 

Mata Atlân  ca, ocupam atualmente apenas 27% 

da área original, incluindo os vários estágios de                          

regeneração de todas as fi sionomias: res  ngas, 

campos naturais, manguezais, fl orestas e outros 

 pos de vegetação na  va, entretanto, as áreas con-

servadas e com tamanho sufi ciente para abrigar e 

garan  r a preservação da biodiversidade não che-

gam a 8% do tamanho original (MMA, 2010).

Além dos remanescentes estarem reduzidos, 

a sua distribuição ao longo do território não é uni-

forme, acentuando os impactos causados sobre as 

espécies endêmicas ou ameaçadas de ex  nção, e 

também da população humana, aproximadamente 

123 milhões de pessoas que vivem na Mata Atlân-

 ca (MMA, 2010).

Desta forma, manter o que ainda resta não 

é sufi ciente, a Mata Atlân  ca precisa também ser 

recuperada, caso contrário, o futuro da vida nas 

cidades e no campo estará comprome  do: sem a 

vegetação nos topos de morros e áreas íngremes, 

populações inteiras correm riscos, pois em épocas 

de chuvas, as encostas desprotegidas deslizam po-

dendo causar inúmeros prejuízos econômicos, so-

ciais e ambientais, sem as Matas Ciliares, os rios, 

lagos e represas podem fi car cada vez mais poluí-

dos e assoreados o que inviabiliza a agricultura e 

o abastecimento de água para a população (MMA, 

2010).

Um instrumento importante para a proteção 

das áreas remanescentes é a criação de Unidades 

de Conservação, áreas protegidas criadas por meio 

de Decreto ou Lei, que se tornam também um       

instrumento imprescindível para a proteção dos 

recursos naturais como os mananciais. Segundo o 

Ministério do Meio Ambiente, mais de 30% das 105 

maiores cidades do mundo dependem de Unidades 

de Conservação para o seu abastecimento de água 

(MMA, 2010; ICMBIO, 2014).

As Unidades de Conservação se dividem 

em duas categorias: de proteção integral e de uso 

sustentável, entre as de uso sustentável estão as 

APAs – Áreas de Proteção Ambiental, espaço do-

tado de atributos naturais, esté  cos, geralmente 

extensa, que tem como obje  vo a proteção da di-

versidade biológica, o ordenamento do processo 

de ocupação humana e assegurar a sustentabi-

lidade do uso dos recursos naturais. São cons  tuí-

das por terras públicas e privadas (MMA, 2014).

Entre as Áreas de Proteção Ambiental inseri-

das em meio urbano está a APA Capivari-Monos, 

com uma extensão de 251 km², localizada no ex-

tremo Sul do município de São Paulo, esta Área 
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de Proteção aos Mananciais, abrange 75% do terri-

tório da Subprefeitura de Parelheiros. Foi a primei-

ra APA Municipal e integra a Reserva da Biosfera 

do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo – RBCV 

(PICK-UPAU, 2009).

A APA abriga signifi ca  vos remanescentes de 

Mata Atlân  ca (Floresta Ombrófi la Densa), respon-

sáveis pela proteção das cabeceiras dos principais 

cursos d’água que abastecem a Região Metropoli-

tana de São Paulo – RMSP. Na APA existem porções 

de três bacias hidrográfi cas: Guarapiranga, Billings 

e a integridade da bacia hidrográfi ca do Capivari-

Monos, que dá nome à UC (PICK-UPAU, 2009).

Os grandes rios que formam as bacias hidro-

gráfi cas da Mata Atlân  ca são: o Paraná, o São Fran-

cisco, o Doce, o Paraíba do Sul, o Paranapanema, o 

Uruguai, o Ribeira de Iguape e o Tietê, além de ser 

importante para o abastecimento humano, a rede 

de bacias viabiliza o desenvolvimento de a  vidades 

econômicas, como a agricultura, a pecuária, a in-

dústria e todo o processo de urbanização do país 

(MMA, 2010). 

A sub-bacia Hidrográfi ca do Reservatório  

Billings está inserida na Bacia Hidrográfi ca do Alto 

Tietê e ocupa uma área de 582,8 km³ (SMA, 2010). 

A Floresta Atlân  ca auxilia o regime hídrico 

permanente e seus vários componentes (folhas,   

galhos, troncos, raízes e solo) agem como uma 

poderosa esponja que retém a água da chuva e 

a libera aos poucos, ajudando na fi ltração e infi l-

tração pelo subsolo, alimentando o lençol freá  co, 

contudo, com o desmatamento e a re  rada da                                  

vegetação na  va, diversos problemas surgem 

como, por exemplo, altera as condições climá  cas 

e a umidade rela  va do ar, além de causar escassez 

de água, situações que muitas cidades da região 

da Mata Atlân  ca já enfrentam (MMA, 2010).

Pick-upau/Divulgação
Margens da Represa Billings, na Terra Indígena Guarani         
Tenonde Porã, Região Metropolitana de São Paulo.

Pick-upau/Divulgação
Pick-upau trabalha na recuperação de área de Mata Ciliar, na 
Aldeia Tenonde Porã, através do Programa Ecomudança, do 
Itaú-Unibanco.

Pick-upau/Divulgação
Guarani trabalha na limpeza da área de refl orestamento, às 
margens da Represa Billings.
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Desta forma a recuperação e preservação da 

Mata Ciliar, cons  tuída pelo conjunto de árvores, 

arbustos, capins, cipós e fl ores que crescem nas 

margens dos rios, lagos, nascentes e reservatórios, 

é uma medida efi caz e necessária (MMA, 2010).

As margens de rios, lagos e nascentes onde 

ocorrem as Matas Ciliares são consideradas Áre-

as de Preservação Permanente – APP, no caso da      

Billings que é um reservatório inserido em área 

urbana consolidada, a APP deve ter uma largura 

mínima de 30 metros em relação às suas margens 

da represa com o intuito de preservar os recur-

sos hídricos, a estabilidade geológica, a paisagem, 

a biodiversidade, o fl uxo gênico de fauna e fl ora, 

a proteção do solo e assegurar o bem-estar das                 

populações humanas (MMA, 2010; BRASIL, 2012). 

Nas margens da represa Billings está situ-

ada uma comunidade indígena, a Aldeia Tenonde 

Porã, conhecida como “Vila Guarani” e “Morro da 

Saudade” nos anos 70 e 80. A comunidade Guarani 

Mbya possui cerca de 24 hectares, demarcados e 

homologados em 1987, a Aldeia conta atualmente 

com 170 famílias e cerca de 900 pessoas, segundo 

suas  lideranças. O crescimento acelerado e desor-

denado da região somado à ampliação do número 

de famílias indígenas acentuou as difi culdades pe-

las quais as famílias passam como falta de áreas 

para plan  o, pesca e construções de casas  picas  

e outras a  vidades tradicionais (ANDRADE, 2010).

A Aldeia Tenonde Porã, situada no bair-

ro de Parelheiros, na divisa dos municípios de 

São Paulo e São Bernardo do Campo, conta com 

um Centro de Educação e Cultura Indígena, 

uma escola de educação infan  l diferenciada 

com as crianças de zero a seis anos, tendo aulas 

com professores indígenas e com pessoas mais                                                                              

velhas da comunidade. A Tenonde Porã enfrenta 

ainda diversos problemas, como loteamentos 

Pick-upau/Divulgação
Guarani faz plan  o de muda fl orestal acompanhado da fi lha.

Pick-upau/Divulgação
Mudas de Chichá são selecionadas para plan  o na área de 
Mata Ciliar, em aldeia guarani de São Paulo.

Pick-upau/Divulgação
Cerca de dois hectares de Mata Ciliar da Terra Indígena Gua-
rani Tenonde Porã são recuperados, com o plan  o de mudas 
fl orestais, produzidas pelo Viveiro Refazenda.
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irregulares que avançam sobre as áreas de manan-

ciais e de uso dos Guarani, comprometendo os re-

cursos hídricos (Projeto Rosa Gauditano/Studio RG 

e Associação Guarani Tenonde Porã, 2006).

As Matas Ciliares contribuem para a pro-

teção destes recursos, pois auxiliam no controle da 

erosão do solo através de suas estruturas  sicas, 

estas estruturas atuam como barreiras vegetais de 

contenção e redução de perda de água por evapo-

ração e da contaminação química e biológica pelo 

solo e pelo regime hídrico (SMA, 2009). 

Um diagnós  co realizado pelo Ins  tuto de 

Pesquisas Ecológicas – IPÊ, mostra que 47% das 

Áreas de Preservação Permanente (APPs) em rios 

e córregos de oito municípios que abrangem o Sis-

tema Produtor de Água Cantareira estão sendo u  -

lizadas de maneira inadequada, ou seja, não estão 

cobertas por fl oresta na  va (Mata Atlân  ca) que 

garanta as condições ecológicas necessárias para a 

produção e manutenção dos recursos hídricos na 

região, como é devido por lei (IPÊ, 2014).

Diante desta situação, a recuperação e a 

preservação da Mata Ciliar do entorno da represa 

Billings são de extrema importância, devido ao 

histórico de degradação da área, principalmente 

a parte mais ao sul da Sub-bacia (SOLIA; FARIA; 

ARAUJO, 2007).

O processo de degradação da vegetação 

ripária no entorno das represas que abastecem a 

RMSP, além de desrespeitar a legislação vigente, 

que implicaria na sua preservação, acarreta em 

impactos ambientais nega  vos, tais como o surgi-

mento de processos erosivos no solo, bem como, o 

assoreamento destes corpos  d’água.

A recuperação destas áreas degrada-

das é possível através da restauração ecológi-

ca, que segundo a Resolução SMA nº 32, de 03

de abril de 2014, consiste na intervenção hu-

mana  intencional em ecossistemas degradados 

ou alterados visando desencadear, facilitar ou                          

acelerar o processo natural de sucessão ecológica. 

A sucessão ecológica é um processo rela  vo às al-

terações  sicas e químicas que uma área sofre, as-

sociadas às diferentes espécies que nela ocorrem 

ao longo do tempo, a restauração promove a ma-

nipulação propositada destas mudanças  (RODRI-

GUES, 2013).

Segundo Rodrigues (2013), o obje  vo bi-

ológico da restauração é restabelecer a com-

posição original de espécies, o nível de diversidade 

a ser u  lizada na restauração deve contemplar não 

só a quan  dade de espécies, mas também a diver-

sidade funcional, que é a diversidade de modos 

como as espécies reagem a processos ecológicos 

ou condições ambientais.

Para a restauração de áreas pertencentes 

à Aldeia Tenonde Porã, a Agência Ambiental Pick-

upau trabalhou em conjunto com a comunidade 

indígena, além de espécies propícias à restauração 

ecológica do local, foram u  lizadas espécies de in-

teresse tradicional, incluindo os aspectos culturais 

na escolha, para potencializar a biodiversidade da 

reserva.

As espécies plantadas deverão atuar como 

núcleos, facilitando o recrutamento de novas es-

pécies dos fragmentos vizinhos e do banco de 

sementes local. A chegada de espécies vegetais, 

animais e microrganismos e a interação entre eles 

criarão condições para a regeneração natural da 

área (SMA, 2011). As espécies que formarão a nova 

comunidade são espécies fl orestais com forte   in-

teração com a fauna, visando garan  r a preservação 

da diversidade biológica local. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Área de Estudo

O Projeto de Recuperação de Áreas Degrada-

das – PRAD foi implantado, às margens da Represa 

Billings, em uma área situada dentro da Terra In-

dígena Guarani Tenonde Porã, inserida na Área de 

Proteção Ambiental Capivari-Monos. Trata-se de 

uma Unidade de Conservação localizada no ex-

tremo sul da capital paulista, nas coordenadas S23 

52.244 W46 38.862.

2.2 Materiais e Equipamentos

Para a realização do PRAD foram u  lizados 

os seguintes equipamentos manuais: facão, foice, 

enxada, enxadão, rastelo, ancinho, pá de jardinei-

ro, carrinho-de-mão com capacidade para 65 litros, 

carro plataforma com assoalho de madeira com ca-

pacidade de 400 kg. Também foram u  lizados equi-

pamentos mecânicos: roçadeira modelo HBC52SB, 

potência 1,9 CV e capacidade para 1,2 litros; roça-

deira L45, potência 1,7 CV com capacidade de 1,2 

litros, com lâminas variadas; perfurador mecânico 

modelo ED-43, potência 1,7 HP@12.000 RPM e ca-

pacidade de 1,1 litros, com broca de 150 mm de 

diâmetro por 800 mm de altura. O registro fotográ-

fi co foi realizado com câmera fotográfi ca Nikon 

Coolpix L23 e câmera fotográfi ca Canon EOS Digital 

40D, lente 28-135mm, ultrasonic. O georreferen-

ciamento da área foi realizado através de aparelho 

GPS Garmim Etrex 10.

Produção de mudas:

As mudas foram produzidas em sacos plás-

 cos para plan  o e cul  vo do  po sanfonado, 

de material 100% reciclado e adi  vo an  -UV. 

13 x 13 cm / 500 ml (12 micras). Para a produção u  -

lizou-se 70% de substrato de terra de subsolo, com 

30% de composto orgânico, NPK 4-14-8 (4 partes 

de nitrogênio, 14 partes de fósforo e 8 partes de 

potássio) e 3% de calcário agrícola. 

As mudas também foram produzidas em tu-

betes de plás  co cônico jumbo, com 190 mm de 

altura com fundo vazado, diâmetro superior de 

63 mm, volume interno de substrato de 280 cm³, 

e 8 estrias internas salientes no sen  do ver  cal, 

confeccionado em polipropileno atóxico, preto, fo-

toestabilizado, com adi  vo an  ultravioleta, EPDM.

Bandejas de acondicionamento e transporte 

confeccionadas em polipropileno atóxico, de cor 

preta, fotoestabilizada com adi  vo an  ultravioleta, 

medindo 582 mm de comprimento superior, lar-

gura de 410 mm e 165 mm de altura, bandeja caixa 

compa  vel com tubete 290 cm³ com capacidade de 

54 células.

Para a produção das mudas em tubetes u  -

lizou-se como substrato 30% de vermiculita expan-

dida fi na, 10% de terra de subsolo, 60% de com-

posto orgânico, NPK 4-14-8 (4 partes de nitrogênio, 

14 partes de fósforo e 8 partes de potássio) e 2,3% 

de calcário. 

O composto orgânico u  lizado para a 

produção das mudas foi produzido através da 

adição de cascas de árvores e materiais orgânicos 

decompostos no próprio Viveiro Refazenda, locali-

zado na Aldeia Tenonde Porã, sob o RENASEM n° 

SP-02900/2011.

As espécies foram sugeridas conforme a dis-

ponibilidade de estoque do viveiro pelos técnicos 

da Agência Ambiental Pick-upau, em conjunto com 

a comunidade indígena. 
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Espécies selecionadas: 

Foram u  lizadas no PRAD 69 espécies fl o-

restais: Luehea divaricata Mart. (Açoita-cavalo); 

Heliocarpus americanus L. (Algodoeiro); Platy-

podium elegans Vogel (Amendoim-do-campo);  

Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan 

(Angico-vermelho); Psidium ca  leianum Sabine 

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

Kuntz (Araucária); Cupania vernalis Cambess. 

(Arco-de-peneira); Myracrodruon urundeuva                                                                 

Allemão (Aroeira-preta); Cordia myxa L. (Baba-de-

boi); Myrciaria glazioviana (Kiaersk) G.M. Barroso 

ex Sobral  (Cabeludinha); Cordia ecalyculata Vell. 

(Café-de-bugre); Peltophorum dubium (Spreng.) 

Taub. (Cana  stula); Nectandra lanceolata Nees et 

Mart. (Canela-amarela); Croton fl oribundus Spreng 

(Capixingui); Rapanea ferruginea (Ruiz & Pav.) 

Mez. (Capororoca); Rapanea gardneriana (A.DC.) 

Mez (Capororoca-branca); Metrodorea s  pularis 

Mart. (Caputuna); Sciadodendron excelsum Griseb. 

(Carobão); Phytolacca dioica L. (Cebolão); Cedrela 

fi ssilis Vell.  (Cedro-rosa); Sterculia chicha A.St.-Hil. 

(Chichá); Cassia ferruginea Schrad. ex DC. (Chuva-

de-ouro); Copaifera langsdorffi  i Desf. (Copaíba); 

Poecilanthe parvifl ora Benth. (Coração-de-negro); 

Lafoensia pacari A. St.-Hil. (Dedaleiro); Mollinedia 

uleana Perkins (Erva-de-santo-antônio); Albizia 

hasslerii (Chod.) Burkart. (Farinha-seca); Psidium 

guajava L. (Goiabeira); Calophyllum brasiliense 

Cambess. (Guanandi); Guapira hirsuta (Choisy) 

Lundell (Guapira); Schizolobium parahyba (Vell.) 

S.F. Blake (Guapuruvu); Esenbeckia leiocarpa Engl. 

(Guarantã); Tabebuia vellosoi Toledo (Ipê-amarelo-

de-casca-lisa); Tabebuia alba (Cham.) Sandwith 

(Ipê-branco); Tabebuia impe  ginosa (Mart. Ex DC.) 

Standl. (Ipê-roxo-de-bola); Tabebuia heptaphylla 

(Vell.) Toledo (Ipê-roxo-sete-folhas);   

Jacaranda mimosifolia D. Don (Jacarandá-mimoso); 

Hymenaea courbaril  var. s  lbocarpa (Hayne) Lee 

et Lang. (Jatobá); Genipa americana L. (Jenipapo); 

Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze (Jequi  bá-

branco); Cariniana legalis (Mart) Kuntze (Jequi  -

bá-rosa); Solanum sanctaecatharinae Dunal (Juá); 

Posoqueria la  folia (Rudge) Schult. (Laranja-de-

macaco); Peschiera fuchsiaefolia Miers. (Leiteiro); 

Persea pyrifolia Nees & Mart. (Maçaranduba); 

Acacia polyphylla DC. (Monjoleiro); Guazuma ul-

mifolia Lam. (Mutambo); Helie  a apiculata Benth. 

(Osso-de-burro); Ceiba boliviana Bri  en & Baker f. 

(Paineira); Bauhinia forfi cata Link. (Pata-de-vaca); 

Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms (Pau-d’alho); 

Senna macranthera (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & 

Barneby (Pau-fava); Zollernia la  folia Benth (Pau-

ferro); Triplaris brasiliana Cham. (Pau-formiga); 

Cytharexyllum myrianthum Cham. (Pau-viola); 

Aspidosperma cylindrocarpon Müll. Arg. (Pero-

ba-poca); Aspidosperma polyneuron Müll. Arg. 

(Peroba-rosa); Prunus sellowii Koehne (Pêssego-

bravo); Eugenia unifl ora L. (Pitanga); Senna pen-

dula (Willd.) H.S.Irwin & Barneby (Piteira); Sola-

num pseudoquina A. St.-Hill. (Quina-de-são-paulo); 

Sapindus saponaria L. (Saboneteira); Colubrina 

glandulosa Perkins (Saguaraji-vermelho); Mimosa                        

caesalpiniifolia Benth. (Sansão-do-campo); Maclu-

ra  nctoria (L.) D. Don. ex Steud. (Taiuva); Aegiphi-

lla sellowiana Cham. (Tamanqueiro); Enterolobium 

contor  siliquum (Vell.) Morong (Tamboril); Vitex 

montevidensis Cham. (Tarumã); Bixa orellana L. 

(Urucum).   

2.3 Métodos

Primeiramente foi realizada a limpeza do lo-

cal des  nado à recuperação, para as áreas menores, 

com incidência de espécies arbóreas e arbus  vas,
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foram u  lizadas ferramentas manuais como foices 

e facões e para as áreas mais amplas foi u  lizada 

roçadeira mecânica.

Posteriormente, realizou-se a busca e iden-

 fi cação de formigueiros pelos indígenas. Foram 

iden  fi cadas formigas do gênero A  a (Saúva) 

e    Acromyrmex (Quem-quem), neste caso optou-

se por não remover os formigueiros, com obje-

 vo de observar e monitorar sua pressão sobre a                  

vegetação rasteira ofertada e as novas mudas plan-

tadas, visto que, uma eventual reposição de plan-

tas seria realizada com facilidade.

Pick-upau/Divulgação
Bióloga da Agência Ambiental Pick-upau, trabalha no processo 
de Locação de Mudas, desenvolvido pela organização.

Pick-upau/Divulgação
Sob orientação dos a  vistas da Pick-upau, indígenas abrem os 
berços para o plan  o de mudas fl orestais.

O alinhamento e a demarcação para a          

abertura dos berços (covas) na área determinada 

foi realizado por meio de aparelho GPS em linhas 

matrizes. Após o georreferenciamento, os indí-

genas perfuraram a área abrindo os berços com 

2 metros entre as plantas e 1,5 metros entre as                               

linhas ou ruas. Para a demarcação da área u  lizou-

se linha de nylon e bambus nas medidas descritas. 

Os berços foram abertos por perfurador mecânico 

com 0,25 m de diâmetro por 0,40 m de profundi-

dade. 

Em relação às espécies selecionadas, 33 

são consideradas não pioneiras e 36 pioneiras,            

correspondendo a 48% e 52% respec  vamente. O 

padrão das mudas variou de 0,30 m a 1,70 m. O 

controle fi tossanitário e a aclimatação a pleno sol 

foram realizados no setor de expedição do Viveiro 

Refazenda e posteriormente na periferia da área 

de plan  o, com intervalo médio de 7 dias. Para a 

distribuição das mudas nos locais de plan  o, foram 

u  lizados carrinho-de-mão (65 litros) e carro-plata-

forma (400 kg). Em seguida, as mudas foram dis-

tribuídas conforme Processo de Locação de Mudas, 

desenvolvido pela Pick-upau, que defi ne a seleção, 

não só a par  r de intervalos de pioneiras e não 

pioneiras, ou seja, consideram ainda caracterís  -

cas como crescimento, porte, copa, deciduidade, 

aspectos ecológicos,  po de raiz, síndrome de dis-

persão, entre outros atributos. Após o transporte 

das linhas de mudas preparadas até as ruas com 

os berços, as embalagens plás  cas foram re  radas 

preservando-se o torrão, logo após foi realizado o 

plan  o pelos guaranis com auxílio de pás de jardi-

neiro e enxadas. As mudas foram estaqueadas com 

bambus de comprimento de 1,20 m, fi xando-os 

próximo ao caule sem danifi car o sistema radicu-

lar, sendo amarrados com barbante de algodão.
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O projeto visa além da restauração ecológica 

nesta área de Mata Ciliar, às margens da Represa 

Billings, monitorar indicadores como o retorno da 

avifauna; observar o período de fenologia de espé-

cies pioneiras; verifi car a diversidade de herbáceas, 

pós recuperação fl orestal; quan  fi car a taxa de 

mortandade das plantas; acompanhar o crescimen-

to das mudas; e monitorar a dispersão e os efeitos 

de formigueiros sobre as espécies defi nidas.

Pick-upau/Divulgação
Vista geral da área de refl orestamento, às margens da Represa 
Billings; muda de Pau-formiga, localizada próximo a formigue-
iro monitorado; muda de Açoita-cavalo; muda de Cedro-rosa; 
bióloga observa muda na área de PRAD.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os projetos de restauração, em sua maioria, 

eram feitos u  lizando-se dados fi tossociológicos e 

fl orís  cos de um único grupo dentro de um conjun-

to de comunidades remanescentes existentes em 

uma paisagem regional. Esperava-se que a comuni-

dade restaurada se tornasse uma fl oresta madura 

e fosse idên  ca em estrutura e composição àquela 

pré-estabelecida (GANDOLFI & RODRIGUES, 2007 

APUD SOARES, 2009).

No entanto, devido à complexidade das 

fl orestas tropicais, é importante pensar não só 

na quan  dade de espécies, mas também na di-

versidade funcional, ou seja, as espécies u  liza-

das devem restaurar processos ecológicos impor-

tantes permi  ndo a sobrevivência do ecossistema      

(RODRIGUES, 2013; HOOPER et al., 2005).

Uma maneira de restaurar estes proces-

sos ecológicos e obter uma comunidade com alta 

diversidade é através do sistema de nucleação. A 

nucleação é a capacidade que uma espécie pos-

sui em propiciar uma signifi ca  va melhora nas 

qualidades ambientais, permi  ndo a ocupação 

do ambiente por outras espécies (YARRANTON, 

& MORRISON, 1974). Entre as técnicas nucleado-

ras tem-se o plan  o de mudas fl orestais que po-

dem gerar centros capazes de atrair maior diver-

sidade biológica para as áreas degradadas (REIS, 

et al., 2003; REIS, 2007; ESPINDOLA, et al., s/d).

A fi m de se obter uma comunidade com alta 

diversidade, mas com coerência na sua composição 

foi u  lizada neste projeto a técnica de Locação de 

Mudas que consiste na separação das espécies 

em linhas com uma pioneira seguida de uma não 

pioneira, considerando também o crescimento;  a 

fenologia de sua fl oração e frutos; caracterís  cas

Pick-upau/Divulgação
Guarani u  liza perfurador mecânico para abertura dos berços 
na área de plan  o.

Pick-upau/Divulgação
Indígena faz plan  o de muda de Ipê-roxo-de-bola em sua al-
deia, no sul da capital paulista.

Pick-upau/Divulgação
Bióloga vistoria Locação de Mudas realizada antes do plan  o 
em área de Mata Ciliar, às margens da Represa Billings.
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morfológicas, como a copa, em relação a seu 

porte, e  po de raiz; aspectos ecológicos, como                  

serem heliófi tas, sele  va higrófi ta, sele  va xerófi ta, 

esciófi ta etc.; sua síndrome de dispersão (Anemo-

coria, Autocoria, Hidrocoria e Zoocoria) e seu 

vetor de polinização (Ornitofi lia, Quiropterofi lia,         

Psicofi lia, Falenofi lia, Miofi lia, Sapromiofi lia, Can-

tarofi lia, Melitofi lia), entre outros aspectos. Ao 

contrário do proposto por Barbosa e colaboradores 

(2009) que descrevem que a expedição das mudas 

deve ser feita com as espécies misturadas, em lotes 

de pioneiras e não pioneiras e que em campo as 

espécies devem ser separadas previamente em 

grupos de pioneiras e não pioneiras com as espé-

cies bem sor  das, no entanto, através da técnica de 

Locação de Mudas ex  ngue-se a possibilidade de 

indivíduos de mesma espécie serem plantados em 

lugares próximos ou con  guos; aglomerar espécies 

em grupos aleatórios que não promovam o desen-

volvimento adequado; excesso de luz ou ausên-

cia excessiva dela; acúmulo de insetos ou mesmo 

da avifauna em uma só região, para maximizar o 

processo de restauração da funcionalidade  ecos-

sistêmica no local do projeto, entre outras incon-

formidades de procedimento.

A alta diversidade de espécies é uma             

caracterís  ca de fl orestas tropicais, e isto é conse-

quência da grande interação entre plantas, animais 

e microrganismos, a maioria das espécies arbóreas 

tropicais (97,5%) é polinizada por insetos, morce-

gos e beija-fl ores (BAWA et al. 1985) e nos ecos-

sistemas  picamente tropicais, os animais frugívo-

ros atuam na dispersão das sementes (ESTRADA & 

FLEMING, 1986). Neste sen  do, para a recuperação 

e conservação da área, é importante a u  lização de 

espécies que possuam forte interação com diversos 

dispersores e polinizadores. 
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As espécies u  lizadas neste projeto pos- 

suem síndromes de dispersão variadas, são es-

pécies anemocóricas, barocóricas, zoocóricas 

e hidrocóricas, como no caso das espécies                     

Parapiptadenia rigida, Copaifera langsdorffi  i e Ca-

lophyllum brasiliense. 

As espécies zoocóricas são dispersas em 

sua maioria por aves como a espécie Psidium 

ca  leianum que interage com tuins, papagaios, 

periquitos, sabiás, sanhaços, gaturamos e  ês. 

Nectandra lanceolata interage com jacus, ara-

pongas, tesouras, bem-te-vis, sabiás, sanhaços, 

suiriris, tucanos e araçaris. Rapanea ferruginea                                               

interatua com sabiás, arapongas, saíras,  ês,                                                                                     

maitacas,   periquitos e araçaris e a espécie Ma-

clura  nctoria possui interação com juruviaras,          

periquitos, tuins, gralhas, papagaios, sabiás, maita-

cas e sanhaços.

Muitas destas aves ocorrem na região 

da APA-Capivari-Monos como Brotogeris  rica   

(periquito-rico), Forpus xanthopterygius (tuim), 

Pionus maximiliani  (maitaca-de-maximiliano), 

Ramphastos dicolorus (tucano-de-bico-verde), 

Tyrannus melancholicus (suiriri), Tyrannus savana 

(tesoura), Procnias nudicollis (araponga), Tangara 

desmares   (saíra-lagarta), Zonotrichia capensis 

(  co-  co) e várias espécies de sabiás, sanhaços e 

bem-te-vis (SVMA, 2006). Estas aves terão as espé-

cies fl orestais u  lizadas como fonte de alimento, e 

consequentemente atuarão na dispersão de suas 

sementes.

Assim como a síndrome de dispersão, outra 

caracterís  ca importante a ser observada em um 

projeto de restauração ecológica é a síndrome 

de polinização. As espécies devem promover a 

maior diversidade possível de síndromes de po-

linização na comunidade e, ao mesmo tempo, 
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 Pick-upau/Divulgação
Crianças guarani par  cipam de plan  o na aldeia Tenonde Porã.

Pick-upau/Divulgação
Muda de Tarumã plantada em área às margens da Represa 
Billings.

Pick-upau/Divulgação
Guaranis trabalham na abertura dos berços em área de refl o-
restamento na região da APA Capivari-Monos, extremo sul da 
capital paulista.

contemplar todos os meses com fl oração, para 

manter os agentes polinizadores na área em pro-

cesso de restauração (REIS & KAGEYAMA, 2003).

U  lizou-se neste projeto espécies poliniza-

das por insetos como abelhas, borboletas e mari-

posas, e também por morcegos como no caso das 

espécies Lafoensia pacari e Hymenaea courbaril e 

em seu conjunto a fl oração das espécies ocorre du-

rante todo o ano, o que promoverá a permanência 

destes polinizadores na área.

Em torno de um milhão de hectares de 

áreas ciliares encontram-se desprotegidos no ter-

ritório paulista, isto faz com que o solo fi que mais  

susce  vel à erosão e promova o carreamento 

da matéria orgânica e de sedimentos aos corpos 

d’água (RESENDE, 2006).

Uma forma de promover a melhoria do solo 

e aumentar a sua biodiversidade é a u  lização de 

espécies capazes de fi xar N² atmosférico por meio 

de simbiose com Rhizobium. Uma vantagem da 

fi xação de Nitrogênio por leguminosas é adicio-

nar este elemento devagar e constantemente ao 

sistema, a uma taxa compa  vel com a absorção 

vegetal (RODRIGUES, 2013).  Para este propósito 

foram u  lizadas as espécies Parapiptadenia rígida, 

Poecilanthe parvifl ora, Albizia hassleri e Mimosa 

caesalpiniifolia. 

Muitas espécies u  lizadas neste projeto são 

recomendadas para a recuperação de áreas degra-

dadas como Heliocarpus americanus, Platypodium 

elegans, Nectandra lanceolata, Poecilanthe parvi-

fl ora, Peschiera fuchsiaefolia e Eugenia unifl ora 

(LORENZI, 2008; CARVALHO, 2003, 2008)
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recuperação do banco de sementes do solo nesses 

locais;

 5. O acompanhamento da evolução do de-

senvolvimento do Projeto de Recuperação da Área 

Degradada deverá apresentar dados suplementa-

res para uma avaliação das conclusões mais signifi -

ca  vas para garan  r a efi ciência na reprodução do 

PRAD.

4. CONCLUSÃO 

1. A recuperação da camada vegetal nesta 

região do território indígena da Tenonde Porã apre-

sentou nos primeiros indicadores, pequena taxa de 

mortandade e razoável evolução do crescimento 

das espécies, considerando a intensa es  agem que 

a Região Metropolitana de São Paulo tem sofrido;

2. Durante o processo de recuperação fl o-

restal fi cou evidente que espécies para a restau-

ração em territórios indígenas devem ter relação 

intrínseca com as etnias, pois isso dará segurança 

e sustentabilidade ao desenvolvimento das plantas 

e contribui para a manutenção da cultura dessas 

populações;

3. Pode-se verifi car, de forma preliminar, que 

as técnicas de refl orestamento básicas como di-

visão simples de grupos sucessionais trazem resul-

tados sa  sfatórios, contudo, o Processo de Locação 

de Mudas, aplicado poderá garan  r resultados ain-

da mais concretos e signifi ca  vos, considerando as-

pectos mais biodiversos na formação das linhas de 

plan  o de muda, confi gurando um aperfeiçoamen-

to das técnicas comumente empregadas nesses 

projetos;

4. Observou-se ainda, que classifi cação 

dos solos (Latossolo, Argissolo, Gleissolo, Ne-

ossolo Flúvico) nas áreas de Mata Ciliar é dis  n-

ta, mesmo em pequenas e médias distâncias, o 

que torna o Processo de Locação de Mudas ainda 

mais imprescindível, para adequação das espé-

cies aos diferentes substratos disponíveis, não só 

para a adequação das mudas mas também para a                                                                               
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6. Anexo

FAMÍLIA / Espécie
ANACARDIACEAE
Schinus terebinthifolius Raddi 

APOCYNACEAE
Aspidosperma cylindrocarpon Müll. Arg.
Aspidosperma polyneuron Müll. Arg.

ARAUCARIACEAE
Araucaria angus  folia (Bertol.) Kuntze

ARALIACEAE
Sciadodendron excelsum Griseb.

APOCYNACEAE
Peschiera fuchsiaefolia Miers. 

BIGNONIACEAE
Jacaranda mimosaefolia D. Don.
Tabebuia heptaphylla (Vell.) Toledo
Tabebuia vellosoi Toledo
Tabebuia alba (Cham.) Sandwith
Tabebuia impe  ginosa (Mart. Ex DC.) Standl.

BIXACEAE
Bixa orellana L.

BOMBACACEAE
Chorisia speciosa A. St.-Hil.

BORAGINACEAE
Cordia myxa L.
Cordia ecalyculata Vell.

CLUSIACEAE 
Calophyllum brasiliense Cambess.

EUPHORBIACEAE
Croton fl oribundus Spreng

Classifi cação Ecológica

Pioneira

Não Pioneira
Não Pioneira

Pioneira

Não Pioneira

Pioneira

Pioneira
Não Pioneira
Não Pioneira
Não Pioneira
Não Pioneira

Pioneira

Pioneira

Pioneira
Pioneira

Pioneira

Pioneira

Nome Popular

(Aroeira-pimenteira)

(Peroba-poca)
(Peroba-rosa)

(Araucária)

(Carobão)

(Leiteiro)

(Jacarandá-mimoso)
(Ipê-roxo-sete-folhas)
(Ipê-amarelo)
(Ipê-branco)
(Ipê-roxo-de-bola)

(Urucum)

(Paineira)

(Baba-de-boi)
(Café-de-bugre)

(Guanandi)

(Capixingui)
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FAMÍLIA / Espécie
FABACEAE
Senna pendula (Willd.) H.S.Irwin & Barneby

FABACEAE – CAESALPINIOIDEAE
Cassia ferruginea (Schrad.) Schrad. ex DC.
Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.
Copaifera langsdorffi  i Desf.
Hymenaea courbaril  var. s  lbocarpa (Hayne) Y.T. Lee & Langenh.

Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake
Senna macranthera (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby

FABACEAE – CERCIDEAE
Bauhinia forfi cata Link.

FABACEAE – FABOIDEAE
Platypodium elegans Vogel
Zollernia la  folia Benth
Poecilanthe parvifl ora Benth.

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

LAURACEAE
Nectandra lanceolata Nees et Mart. ex Nees  
Persea pyrifolia Nees & Mart.       

LAMIACEAE 
Vitex montevidensis Cham.
Aegiphilla sellowiana Cham.

LECYTHIDACEAE
Cariniana legalis (Mart) Kuntze 
Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze

LYTHRACEAE  
Lafoensia pacari A. St.-Hil.

Classifi cação Ecológica

Pioneira

Pioneira
Pioneira
Não Pioneira
Não Pioneira
Pioneira
Pioneira

Pioneira

Não Pioneira
Não Pioneira
Não Pioneira

Pioneira
Pioneira
Pioneira
Pioneira
Pioneira 

Pioneira
Não Pioneira

Não Pioneira
Pioneira

Não Pioneira
Não Pioneira

Não Pioneira

Nome Popular

(Piteira)

(Chuva-de-ouro)
(Cana  stula)
(Copaíba)
(Jatobá)
(Guapuruvu)
(Pau-fava)

(Pata-de-vaca)

(Amendoim-do-campo)
(Pau-ferro)
(Coração-de-negro)

(Monjoleiro)
(Farinha-seca)
(Angico-vermelho)
(Tamboril)
(Sansão-do-campo) 

(Canela-amarela)
(Maçaranduba)

(Tarumã)
(Tamanqueiro)

(Jequi  bá-rosa)
(Jequi  bá-branco)

(Dedaleiro)
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FAMÍLIA / Espécie
MALVACEAE
Luehea divaricata Mart. & Zucc.
Heliocarpus americanus L.
Sterculia chicha A.St.-Hil.
Guazuma ulmifolia Lam.

MELIACEAE
Cedrela fi ssilis Vell.

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

MYRTACEAE
Psidium ca  leianum Sabine
Myrciaria glazioviana (Kiaersk.) G.M.Barroso ex Sobral

Psidium guajava L.
Eugenia unifl ora L.

MONIMIACEAE 
Mollinedia uleana Perkins

MORACEAE 
Maclura  nctoria (L.) D. Don. ex Steud.

NYCTAGINACEAE 
Guapira hirsuta (Choisy) Lundell

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

POLYGONACEAE
Triplaris brasiliana Cham.

RHAMNACEAE
Colubrina glandulosa Perkins

Classifi cação Ecológica

Não Pioneira
Pioneira
Não Pioneira
Pioneira

Não Pioneira

Pioneira
Pioneira

Não Pioneira
Não Pioneira
Pioneira
Pioneira

Não Pioneira

Não Pioneira

Não Pioneira

Pioneira
Pioneira

Pioneira

Não Pioneira

Nome Popular

(Açoita-cavalo)
(Algodoeiro)
(Chichá)
(Mutambo)

(Cedro-rosa)

(Capororoca)
(Capororoca-branca)

(Araçá-amarelo)
(Cabeludinha)
(Goiabeira)
(Pitanga)

(Erva-de-santo-antônio)

(Taiuva)

(Guapira)

(Pau-d’alho)
(Cebolão)

(Pau-formiga)

(Saguaraji-vermelho) 
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FAMÍLIA / Espécie
ROSACEAE
Prunus sellowii Koehne

RUBIACEAE
Genipa americana L.
Posoqueria la  folia (Rudge) Schult.  

RUTACEAE
Esenbeckia leiocarpa Engl.
Metrodorea s  pularis Mart.
Helie  a apiculata Benth.

SAPINDACEAE 
Cupania vernalis Cambess. 
Sapindus saponaria L.                                             

SOLANACEAE 
Solanum sanctaecatharinae Dunal
Solanum pseudoquina A. St.-Hill.

VERBENACEAE
Cytharexyllum myrianthum Cham. 

Classifi cação Ecológica

Pioneira

Não Pioneira
Não Pioneira

Não Pioneira
Pioneira
Pioneira

Não Pioneira
Pioneira

Pioneira
Pioneira

Pioneira

Nome Popular

(Pêssego-bravo)

(Jenipapo)
(Laranja-de-macaco)

(Guarantã)
(Caputuna)
(Osso-de-burro)

(Arco-de-peneira)
(Saboneteira)

(Juá)
(Quina-de-são-paulo)

(Pau-viola)
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Nota: Heliocarpus americanus L., Sinonímia: He-

liocarpus popayanensis Kunth; Sciadodendron 

excelsum Griseb., Sinonímia: Aralia warmingi-

ana (Marchal) J.Wen; Sterculia chicha A.St.-Hil.,  

Sinonímia: Sterculia apetala (Jacq.) H.Karst.; Albi-

zia hasslerii (Chodat) Burkart, Sinonímia: Albizia 

niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart; Tabebuia 

vellosoi Toledo, Sinonímia: Handroanthus vellosoi 

(Toledo)  Ma  os; Tabebuia alba (Cham.) Sandwith,                                                                                             

Sinonímia: Handroanthus albus (Cham.) Ma  os; 

Tabebuia impe  ginosa (Mart. Ex DC.) Standl., Sinon-

ímia: Handroanthus impe  ginosus (Mart. ex DC.) 

Ma  os; Tabebuia hepta  ylla (Vell.) Toledo, Sinon-

ímia: Handroanthus heptaphyllus (Vell.)     Ma  os; 

Peschiera fuchsiaefolia Miers., Sinonímia: Taber-

naemontana hystrix Steud; Persea pyrifolia Nees 

& Mart.,    Sinonímia: Persea willdenovii Kosterm.; 

Acacia polyphylla DC., Sinonímia: Senegalia poly-

phylla DC; Helie  a apiculata Benth., Sinonímia: 

Esenbeckia cuspidata Engl.; Ceiba boliviana Brit-

ten & Baker f.,  Sinonímia: Chorisia speciosa (A.St.-

Hil.); Senna macranthera (DC. ex Collad.) H.S.Irwin 

& Barneby, Sinonímia: Cassia speciosa Schrad.; 

Zollernia la  folia Benth., Sinonímia: Zollernia ilici-

folia (Brongn.) Vogel); Triplaris brasiliana Cham.,                                                                                                         

Sinonímia: Triplaris americana L.; Prunus sellowii 

Koehne, Sinonímia: Prunus myr  folia (L.) Urb.; 

Aegiphilla sellowiana Cham., Sinonímia: Aegiphila 

integrifolia (Jacq.) Moldenke.
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Sobre o Pick-upau

A Agência Ambiental Pick-upau é uma or-

ganização 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, o Parque Estadual das Fontes do Ipiran-

ga. Por tratar-se de uma organização sobre meio 

ambiente, sem uma bandeira única, a Agência Am-

biental Pick-upau possui e desenvolve projetos em 

diversas áreas. Desde a educação e o jornalismo 

ambiental, através do Portal Pick-upau – Central 

de Educação e Jornalismo Ambiental; passando 

por programas de produção fl orestal de espécies 

fl orestais; refl orestamento de áreas degradadas 

e recuperação de fragmentos fl orestais; questão 

indígena, com ênfase na perpetuação de culturas 

tradicionais; comércio justo voltado à comunidades 

tradicionais e de vulnerabilidade social; polí  cas 

públicas, através da atuação em conselhos; neu-

tralização de gases de efeito estufa e mi  gação 

às mudanças climá  cas através de projetos REDD, 

plan  o de mudas e créditos de carbono; até a pes-

quisa cien  fi ca, com ênfase na biodiversidade da 

fauna e fl ora de biomas brasileiros. 

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

Sobre o Refazenda

O Projeto Refazenda é uma inicia  va da 

Agência Ambiental Pick-upau e tem entre seus 

principais obje  vos, a produção de mudas fl o-

restais, como forma de fomento à economia de 

comunidades tradicionais e a ampliação da oferta 

de produtos fl orestais des  nados à recuperação e 

ampliação da cobertura vegetal dos biomas mais 

ameaçados do país. 

Saiba mais: www.refazenda.org.br

Sobre o Projeto Darwin

O Projeto Darwin tem como principais carac-

terís  cas conhecer e divulgar os atributos naturais 

e culturais dos biomas brasileiros, incluindo áreas 

par  culares, Unidades de Conservação e Terras In-

dígenas. Lançado em 2009, durante as   comemo-

rações de 200 anos do nascimento de Charles 

Robert Darwin, o projeto de pesquisa cien  fi ca da 

Agência Ambiental Pick-upau realiza inventários 

biológicos de espécies predominantes da fauna e 

da fl ora, mantém coleções cien  fi cas, desenvolve 

estudos sobre produção fl orestal, recuperação 

de áreas degradadas, mudanças climá  cas entre                     

outras áreas. O projeto tem o compromisso de sen-

sibilizar o maior número de pessoas possíveis para 

tornar viável o desenvolvimento socioeconômico e 

a preservação do ambiente das regiões pesquisadas. 

Saiba mais: www.darwin.org.br

7. Quem Somos
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Sobre o Atmosfera

Atmosfera é um projeto socioambiental vol-

tado à neutralização e a compensação de emis-

sões de gases do efeito estufa (GEE), sobretudo, o 

dióxido de carbono (CO2), geradas por a  vidades 

antrópicas. Através do Programa Atmosfera estas 

ações – ou pelo menos, parte delas – podem ser 

neutralizadas por pessoas  sicas ou jurídicas, por 

meio de recuperação da cobertura vegetal com 

plan  o de árvores na  vas brasileiras, iden  fi cadas 

por georreferenciamento e monitoradas ao longo 

de seu desenvolvimento.

Saiba mais: www.atmosfera.org.br

Sobre o Itaú-Unibanco

Banco Itaú S.A. é um banco brasileiro ligado 

ao Itaú Unibanco Holding S.A. com a  vidades vol-

tadas ao setor de varejo e múl  plo, que oferece 

serviços de fi nanças e seguros a milhões de cli-

entes. Atua em 20 países. O Itaú Unibanco é parte 

do Grupo Itaúsa. O banco se tornou o maior ban-

co do hemisfério sul em 3 de novembro de 2008 

após anunciar a fusão com o Unibanco, ultrapas-

sando seu rival histórico, Bradesco. Possui qua-

tro mil agências no Brasil, cerca de 28 mil caixas                                                                       

eletrônicos, 33 mil pontos de atendimento , em 

2012, o banco faturou R$ 14 bilhões, cerca de 97 

mil pessoas fazem parte do corpo de colabora-

dores.

Sobre o Programa Ecomudança

Em uma a  tude pioneira, iniciada em 2007, 

o Itaú oferece aos seus clientes a possibilidade de

aplicar seus recursos fi nanceiros e de obter um re-

torno adicional: o fortalecimento de projetos que 

transformam a sociedade. Os Fundos Itaú Ecomu-

dança revertem 30% (trinta por cento) da sua taxa 

de administração para projetos de organizações 

sem fi ns lucra  vos com foco na redução de emis-

sões de gases de efeito estufa (GEE), fomentando 

dessa maneira inicia  vas voltadas à mi  gação das 

mudanças climá  cas. Fonte: Itaú

Saiba mais: www.itau.com.br

Sobre a Carteira Indígena 

A Carteira de Projetos Fome Zero e Desen-

volvimento Sustentável em Comunidades Indíge-

nas – Carteira Indígena – é uma ação do governo            

federal, resultado de parceria entre o Ministério do 

Meio Ambiente – MMA, através da sua Secretaria 

de Extra  vismo e Desenvolvimento Rural Susten-

tável – SEDR, e o Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome – MDS, através da sua 

Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nu-

tricional – SESAN, com o obje  vo de contribuir para 

a gestão ambiental das terras indígenas e a segu-

rança alimentar e nutricional dessas comunidades, 

em todo o território nacional. A Carteira apoia pro-

jetos com foco na produção de alimentos, agroex-

tra  vismo, artesanato, gestão ambiental e revitali-

zação de prá  cas e saberes tradicionais associados 

às a  vidades de auto-sustentação das comuni-

dades indígenas, de acordo com as suas demandas, 

respeitando suas iden  dades culturais, es  mulan-

do sua autonomia e preservando e recuperando o 

ambiente das terras indígenas. Fonte: MMA
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Sobre o MMA

O Ministério do Meio Ambiente – MMA, 

criado em novembro de 1992, tem como missão 

promover a adoção de princípios e estratégias 

para o conhecimento, a proteção e a recuperação 

do meio ambiente, o uso sustentável dos recursos 

naturais, a valorização dos serviços ambientais e a 

inserção do desenvolvimento sustentável na for-

mulação e na implementação de polí  cas públicas, 

de forma transversal e compar  lhada, par  cipa  va 

e democrá  ca, em todos os níveis e instâncias de 

governo e sociedade. A Lei nº 10.683, de 28 de 

maio de 2003, que dispõe sobre a organização da 

Presidência da República e dos ministérios, cons  -

tuiu como área de competência do Ministério do 

Meio Ambiente os seguintes assuntos: polí  ca na-

cional do meio ambiente e dos recursos hídricos; 

polí  ca de preservação, conservação e u  lização 

sustentável de ecossistemas, e biodiversidade 

e fl orestas; proposição de estratégias, mecanis-

mos e instrumentos econômicos e sociais para a                       

melhoria da qualidade ambiental e o uso susten-

tável dos recursos naturais; polí  cas para a inte-

gração do meio ambiente e produção; polí  cas e 

programas ambientais para a Amazônia Legal; e 

zoneamento ecológico-econômico. O MMA teve a 

sua estrutura regimental regulamentada pelo De-

creto nº 6.101, de 26 de abril de 2007 que esta-

beleceu uma nova estrutura organizacional com a 

criação e a manutenção de importantes e estratégi-

cos órgãos, secretarias, departamentos, conselhos, 

autarquias e agências, como Departamento de Ar-

 culação de Polí  cas para a Amazônia e Controle 

do Desmatamento; Departamento de Economia 

e Meio Ambiente; Departamento de Fomento ao 

Desenvolvimento Sustentável; Departamento de 

Apoio ao Conselho Nacional do Meio Ambiente; 

Secretaria de Mudanças Climá  cas e Qualidade 

Ambiental; Departamento de Mudanças Climá  -

cas; Departamento de Licenciamento e Avaliação 

Ambiental; Departamento de Qualidade Ambien-

tal na Indústria; Departamento de Conservação 

da Biodiversidade; Departamento de Florestas; 

Departamento de Áreas Protegidas; Departamen-

to do Patrimônio Gené  co; Departamento de Re-

vitalização de Bacias Hidrográfi cas; Secretaria de 

Extra  vismo e Desenvolvimento Rural Sustentável; 

Secretaria de Ar  culação Ins  tucional e Cidadania 

Ambiental; Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(Conama); Conselho Nacional da Amazônia Legal 

(Conamaz); Conselho Nacional de Recursos Hídri-

cos; Conselho Delibera  vo do Fundo Nacional do 

Meio Ambiente; Conselho de Gestão do Patrimônio 

Gené  co; Comissão de Gestão de Florestas Públi-

cas; Comissão Nacional de Florestas (Conafl or); 

Serviço Florestal Brasileiro (SFB); além da Agên-

cia Nacional de Águas (ANA); do Ins  tuto Bra-

sileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA); do Ins  tuto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); e do       

Ins  tuto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro (JBRJ). Fonte: MMA 

Saiba mais: www.mma.gov.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), no distrito de Parelheiros, com grande parte 

da área indígena às margens da represa Billings. 

A comunidade Guarani MBya possui cerca de 24
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hectares, demarcados e homologados em 1987, 

onde vivem atualmente 170 famílias com cerca de 

900 pessoas, segundo suas lideranças. Apesar do 

crescimento acelerado e desordenado da região      

e do contato com a sociedade do entorno, esta 

população vem se assegurando como um povo. Os 

conhecimentos milenares são passados por ger-

ações através da oralidade dos mais velhos, seus 

rituais, artesanato e da valorização de sua cultura. 

Fonte: Pick-upau

Sobre o PNUD

O Programa das Nações Unidas para o De-

senvolvimento – PNUD é a rede de desenvolvi-

mento global da Organização das Nações Unidas. 

O PNUD faz parcerias com pessoas em todas as in-

stâncias da sociedade para ajudar na construção de 

nações que possam resis  r a crises, sustentando e                          

conduzindo um crescimento capaz de melhorar a 

qualidade de vida para todos. Presente em mais de 

170 países e territórios, o PNUD oferece uma per-

spec  va global aliada à visão local do desenvolvi-

mento humano para contribuir com o empodera-

mento de vidas e com a construção de nações mais 

fortes e resilientes. Em 2000, os líderes mundiais 

assumiram o compromisso de alcançar os Obje  vos 

de Desenvolvimento do Milênio, um conjunto de 

oito metas cujo obje  vo é tornar o mundo um lugar 

mais justo, solidário e melhor para se viver, incluindo 

o obje  vo maior de reduzir a pobreza extrema pela 

metade até 2015. O PNUD trabalha mundialmente 

para ajudar e coordenar os esforços de cada país no 

alcance desses obje  vos, focando-se nos seguintes 

desafi os: Governança Democrá  ca; Redução da Po-

breza; Prevenção de Crises e Recuperação; Energia

e Meio Ambiente/Desenvolvimento Sustentável e 

HIV/Aids. Em 1990, introduziu universalmente o 

conceito de Desenvolvimento Humano, que parte 

do pressuposto de que para aferir o avanço na 

qualidade de vida de uma população é preciso ir 

além do viés puramente econômico e considerar 

três dimensões básicas: renda, saúde e educação. 

Esse conceito é a base do Índice de Desenvolvi-

mento Humano (IDH) e do Relatório de Desenvolvi-

mento Humano (RDH), publicado anualmente. O 

PNUD está no Brasil desde a década de 60, criando 

e implementando projetos, procurando responder 

aos desafi os e às demandas específi cas do país.

Diante do atual contexto brasileiro, o trabalho do 

PNUD Brasil deu enfoque especial para quatro 

áreas-chave: Alcance dos Obje  vos de Desenvolvi-

mento do Milênio – com foco par  cular na redução 

de desigualdades e nos grupos sociais mais vul-

neráveis, além de con  nuar fortalecendo as capaci-

dades da sociedade civil e incen  vando uma maior 

par  cipação da mesma na construção das polí  -

cas e cumprimento dos direitos. Desenvolvimento 

Sustentável e Inclusão Produ  va – com enfoque 

no fortalecimento de capacidades para mi  gação 

e adaptação aos efeitos das mudanças climá  cas 

visando a erradicação da pobreza, a redução de 

desigualdades e a inclusão produ  va. Segurança 

Cidadã – Redução da vulnerabilidade a todas as for-

mas de violência. Cooperação Sul-Sul – Contribuir 

para a agenda global de desenvolvimento, forta-

lecendo a agenda de triangulação de cooperação e 

a transferência de conhecimento. Em todas as suas 

ações, incen  va a par  cipação do setor privado 

nas a  vidades de desenvolvimento, ressaltando a 

importância da responsabilidade social corpora  va 

nas plataformas do Pacto Global. Fonte: PNUD

Saiba mais: www.pnud.org.br
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Darwin Society Magazine é uma publicação cien  fi ca 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 conservação da biodiversi-
dade e meio ambiente em geral.
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