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Aplicação do Consórcio de Espécies Florestais com 
Mandioca (Manihot sculenta Crantz) para Restauração de 

Área Degradada na Terra Indígena Tenonde Porã
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Aplicação do Consórcio de Espécies Florestais com Mandioca (Manihot sculenta Crantz) 
para Restauração de Área Degradada na Terra Indígena Tenonde Porã.

Agência Ambiental PICK-UPAU 1

RESUMO

As Terras Indígenas, assim como as Unidades de Conservação, são consideradas áreas protegidas. 

Nos úl  mos anos, os povos indígenas vêm ganhando destaque frente à polí  ca nacional, os Estados Na-

cionais estão sendo impelidos a novas posturas é  cas, morais e legais nas relações man  das com estes 

povos. A APA Capivari-Monos, localizada no bairro de Parelheiros é uma Unidade de Conservação que 

abriga uma comunidade indígena em plena cidade de São Paulo, a etnia Guarani Mbya está situada às 

margens da represa Billings. A APA possui signifi ca  vos remanescentes de Mata Atlân  ca e uma forma de 

promover a conservação e o uso sustentável destes remanescentes é por meio da implantação de Sistema                    

Agrofl orestal – SAF, que consiste em um sistema de gestão de uso da terra no qual árvores ou arbustos são 

cul  vados ao redor ou entre culturas ou pastagens. Apresentando vantagens econômicas, sociais e ambien-

tais, o SAF fornece uma distribuição mais uniforme durante o ano, a diversifi cação da produção proporciona                    

melhores condições de vida e a u  lização sustentável dos recursos naturais com uma menor dependência 

de insumos externos, resultando em maior segurança alimentar para a comunidade. Este estudo teve como 

obje  vo implantar um SAF com espécies fl orestais em uma área restaurada, localizada na Terra Indígena 

Guarani Tenonde Porã. As espécies u  lizadas para a restauração foram selecionadas em conjunto com a 

comunidade indígena, com destaque para Luehea divaricata, Peltophorum dubium, Albizia hasslerii, Schi-

zolobium parahyba, Hymenaea Courbaril e Genipa americana que são espécies que possuem potencial 

silviagrícola. A comunidade indígena apresenta interesse em cul  var espécies tradicionais como o milho, 

batata-doce, amendoim, erva-mate e mandioca. Esta úl  ma foi a espécie escolhida para a implantação do 

SAF, por cons  tuir a base da alimentação da etnia. A implantação deste SAF na comunidade proporcionará 

aos indígenas obter rendimento alimentar e possivelmente contribuirá para a restauração de processos 

ecológicos conservando o solo, a água, a biodiversidade e permi  ndo a recuperação dos fragmentos fl o-

restais existentes no local.

Palavras-chave: Unidade de Conservação, Terra Indígena, Sistema Agrofl orestal, Restauração Ecológica.

_____________________
1 PICK-UPAU; ANDRADE, J.; REIS, V. R.; HOLLNAGEL, H. C. Aplicação do Consórcio de Espécies Florestais com Mandioca (Manihot 
sculenta Crantz) para Restauração de Área Degradada na Terra Indígena Tenonde Porã. Relatório Técnico. Edição Especial Programa 
Ecomudança. Darwin Society Magazine. São Paulo. v.12 n.12, p 46, 2014.
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Applica  on Consor  um of Forest Species with Cassava (Manihot sculenta Crantz) for Res-
tora  on of Degraded Areas in Indigenous Tenonde Pora.

PICK-UPAU Environmental Agency

ABSTRACT

Indigenous territories, as well as conserva  on units are considered to be protected areas. In recent 

years, indigenous peoples have gained prominence across the na  onal policy, and therefore na  onal states 

are being pushed to adopt more ethical, moral and legal posi  ons in the rela  onships with these people. 

The Environmental Protec  on Area (EPA) Capivari-Monos, located in Parelheiros neighborhood, is a conser-

va  on unit that houses an indigenous community in Sao Paulo. The Guarani Mbya tribe lives on the banks 

of the Billings. EPA has signifi cant remnants of Atlan  c Forest and a way to promote the conserva  on and 

sustainable use of these remnants is due an Agroforestry System – SAF installa  on, consis  ng a land use 

management system in which trees or shrubs are grown around or among crops or pastureland. Presen  ng 

both economic, social and environmental benefi ts, the SAF provides a more uniform income distribu  on 

throughout the year, furthermore, the produc  on diversifi ca  on comprises be  er living condi  ons and 

sustainable use of natural resources with a lower dependence on external inputs, resul  ng in greater food 

security for the community. The species used for restora  on were selected together with the indigenous 

community, with special highlight to Luehea divaricata, Peltophorum dubium, Albizia hasslerii, Schizolo-

bium parahyba, Hymenaea Courbaril and Genipa americana, which are species that have being used in       

agroforestry systems. he indigenous community has interest in cul  va  ng tradi  onal species such as corn, 

sweet potatoes, peanuts, cassava and yerba mate. Cassava was the species chosen for the implementa  on 

of the SAF due to its role in  the Guaranis’ way of life: cons  tute the staple diet. The implementa  on of SAF 

in this indigenous community will provide feed effi  ciency and should possibly contribute to the restora  on 

of ecological processes conserving soil, water and biodiversity, improving the recovery of exis  ng forest 

fragments in place.

Keywords: Conserva  on Unit, Indigenous Agroforestry System, Ecological Restora  on.
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com o Decreto nº 5.758, de 13 de 

abril de 2006, as terras indígenas são denominadas 

áreas protegidas, em conjunto com as unidades 

de conservação, corredores ecológicos, áreas de 

preservação permanente, reservas legais e comu-

nidades quilombolas.

Os povos indígenas ganham destaque frente 

à polí  ca nacional, nos úl  mos anos, os Estados 

Nacionais estão sendo impelidos a novas posturas 

é  cas, morais e legais nas relações man  das com 

estes povos (OLIVEIRA, 2012).

Diante deste cenário composto por                   

diferentes atores da sociedade civil organizada, 

com cooperação internacional e ar  culação na-

cional de grandes organizações indígenas regionais, 

no fi nal de 2008, o Estado brasileiro deu início ao 

processo de construção de uma polí  ca nacional 

para a questão indígena, confi gurando uma nova 

situação histórica, ar  culando Estados, povos in-

dígenas e questão ambiental no Brasil (OLIVEIRA, 

2012).

Mas somente em 5 de junho de 2012, 

através do Decreto nº 7.747, foi ins  tuída a Polí  -

ca Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de                      

Terras Indígenas – PNGATI e com ferramentas para 

a sua gestão, foi ins  tuído  dois instrumentos: o et-

nomapeamento e o etnozoneamento.

Especifi camente em seu inciso V – eixo 

5, o Decreto trata do uso sustentável de recur-

sos naturais e das inicia  vas produ  vas indíge-

nas, tendo como alguns dos seus obje  vos o                                                 

fortalecimento e a promoção de inicia  vas produ  -

vas, com apoio à u  lização e ao desenvolvimento de 

tecnologias sustentáveis, bem como, a promoção 

e  o apoio à conservação e o uso sustentável dos

recursos naturais, usados na cultura indígena, as-

segurando a melhoria da qualidade de vida e res-

peitando a autonomia sociocultural desses povos.

Uma maneira de conciliar a u  lização dos re-

cursos naturais com a proteção ao meio ambiente 

é a prá  ca da agricultura sustentável, este conceito 

ganhou interesse de profi ssionais, pesquisadores 

e produtores, a par  r dos anos 70 (KAMIYAMA, 

2011).

Segundo a Organização das Nações Unidas 

para a Agricultura e Alimentação – ONU/FAO, a   

agricultura sustentável é o manejo e a conservação 

de recursos naturais com orientação tecnológica e 

ins  tucional, de maneira a assegurar a obtenção e 

a sa  sfação con  nua das necessidades humanas 

para as gerações presentes e futuras, tendo como 

obje  vo a conservação do solo, da água e dos re-

cursos gené  cos, além de evitar a degradação do 

meio ambiente, ser tecnicamente apropriado, 

economicamente viável e socialmente aceitável 

(KAMIYAMA, 2011).

Uma das formas de agricultura sustentável, 

os SAFs – Sistemas Agrofl orestais, se baseiam no 

uso da terra onde se combinam espécies arbóreas 

lenhosas (fru  feras e/ou madeireiras) com cul  vos 

agrícolas e/ou animais, de forma simultânea ou em 

sequência temporal e que interagem econômica e 

ecologicamente, assim as árvores atuam reciclando 

os nutrientes das camadas mais profunda do solo e 

na conservação dos recursos edáfi cos (SISAF, 2014).

O sistema agrofl orestal é interessante 

para a agricultura familiar porque traz vantagens 

econômicas, sociais e ambientais. Segundo o pes-

quisador Antonio Souza do Nascimento, este sis-

tema é planejado para permi  r colheitas desde o 

primeiro ano de implantação, possibilitando ob-

ter rendimentos provenientes de culturas anuais, 
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hortaliças e fru  feras de ciclo curto, enquanto 

aguarda a maturação das espécies fl orestais e das 

fru  feras de ciclo mais longo (EMBRAPA, 2014).

O SAF possui como bene  cio adicional uma 

distribuição mais uniforme durante o ano, a di-

versifi cação da produção proporciona melhores 

condições de vida e a u  lização sustentável dos 

recursos naturais, com uma menor dependência 

de insumos externos, resulta em maior segurança 

alimentar e economia, tanto para os agricultores, 

como para os consumidores (EMBRAPA, 2014).

A comunidade indígena Guarani Mbya, lo-

calizada na APA Capivari-Monos, bairro de Parelhei-

ros, no extremo sul da capital paulista, está situada 

às margens da represa Billings e abriga signifi ca-

 vos remanescentes de Mata Atlân  ca (Floresta 

Ombrófi la Densa), responsáveis pela proteção das 

cabeceiras dos principais cursos d’água que abas-

tecem a Região Metropolitana de São Paulo – RMSP 

(PICK-UPAU, 2009).

O grupo social apresenta interesse em cul  -

var espécies como o milho, batata-doce, amendo-

im, erva-mate e mandioca.

A par  r deste diagnós  co, a introdução do 

SAF para a etnia Guarani Mbya será realizada em 

uma área restaurada anteriormente pela Agência 

Ambiental Pick-upau, através do Projeto Refazen-

da. Entre as espécies u  lizadas para a recuperação 

da área estão Luehea divaricata, Peltophorum du-

bium, Albizia hasslerii, Schizolobium parahyba, Hy-

menaea Courbaril e Genipa americana, todas as 

espécies com potencial silviagrícola.

Desta forma, a implantação do SAF na 

comunidade proporcionará aos indígenas ob-

ter produtos de sua alimentação, oferecendo-

lhes rendimento alimentar e contribuíndo para 

a restauração de processos ecológicos como

Pick-upau/Divulgação
Muda de Jenipapo em área de expedição do viveiro fl orestal.

Pick-upau/Divulgação
A  vistas da Pick-upau fazem a seleção das espécies para a Lo-
cação de Mudas.

Pick-upau/Divulgação
Mudas são separadas por espécies para aclimatação, já na 
área de plan  o.
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a conservação dos solos e da água, a conservação 

da biodiversidade e a recuperação dos fragmentos 

fl orestais existentes no local.

Pick-upau/Divulgação
Indígenas preparam a terra para o plan  o de mandioca.

Pick-upau/Divulgação
Área des  nada ao Sistema Agrofl orestal é preparada por indí-
genas na Aldeia Tenonde Porã.

Pick-upau/Divulgação
Pela primeira vez Terra Indígena Tenonde Porã recebe um Sis-
tema Agrofl orestal.

Darwin Society Magazine│Série Cien  fi ca v.12 - n.12 - Setembro de 2014│Agência Ambiental Pick-upau
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2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Área de Estudo

Esse modelo produ  vo – Sistema Agrofl o-

restal – SAF foi implantado em uma área situada 

dentro da Terra Indígena Guarani Tenonde Porã, 

inserida na Área de Proteção Ambiental Capivari-

Monos. Trata-se de uma Unidade de Conservação 

localizada no extremo sul da capital paulista, sob 

coordenadas S 23°86.986’,W 46°64.859’.

2.2 Materiais e Equipamentos

Para a realização do SAF foram u  lizados 

os seguintes equipamentos manuais: facão, foice,  

enxada, enxadão, rastelo, ancinho, cavadeira    

manual, pá de jardineiro, carrinho de mão com 

capacidade para 65 litros, carro plataforma com 

assoalho de madeira, com capacidade de 400 kg. 

Equipamentos mecânicos também foram u  liza-

dos como: roçadeira modelo HBC52SB, potência 

1,9 CV e capacidade para 1,2 litros, roçadeira L45, 

potência 1,7 CV com capacidade de 1,2 litros, com 

lâminas variadas, perfurador mecânico modelo ED-

43, potência 1,7HP@12.000RPM e capacidade de 

1,1 litros, com broca de 150 mm de diâmetro por 

800 mm de altura. O registro fotográfi co foi feito 

através de câmera fotográfi ca Nikon Coolpix L23 

e uma câmera fotográfi ca Canon EOS Digital 40D, 

lente 28-135 mm, ultrasonic. O georreferencia-

mento da área foi realizado com o aparelho GPS 

Garmim Etrex 10.

Espécies selecionadas: 

Foram u  lizadas no SAF 52 espécies fl o-

restais na  vas: Luehea divaricata Mart. (Açoita-

cavalo); Heliocarpus americanus L. (Algodoeiro); 

Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan 

(Angico-vermelho); Psidium ca  leianum Sabine 

(Araçá-amarelo); Myrciaria glazioviana (Kiaersk) 

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

ecalyculata Vell. (Café-de-bugre); Peltophorum du-

bium (Spreng.) Taub. (Cana  stula); Nectandra lan-

ceolata Nees et Mart. (Canela-amarela); Rapanea                

ferruginea (Ruiz & Pav.) Mez. (Capororoca); Rapa-

nea Gardneriana (A.DC.) Mez (Capororoca-branca); 

Cedrela fi ssilis Vell.  (Cedro-rosa); Eugenia involu-

crata DC. (Cerejeira-do-mato); Cassia ferruginea 

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

langsdorffi  i Desf. (Copaíba); Poecilanthe parvifl ora 

Benth. (Coração-de-negro); Lafoensia pacari A. St.-

Hil. (Dedaleiro); Albizia hasslerii (Chod.) Burkart. 

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

lophyllum brasiliense Camb. (Guanandi); Guapira 

hirsuta (Choisy) Lundell (Guapira); Schizolobium 

parahyba (Vell.) S.F. Blake (Guapuruvu); Esenbeckia 

leiocarpa Engl. (Guarantã); Tabebuia vellosoi To-

ledo (Ipê-amarelo-de-casca-lisa); Tabebuia chrys-

otrichus (Mart. Ex. DC.) Standl. (Ipê-amarelo-de-

casca-grossa); Tabebuia alba (Cham.) Sandwith 

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

Standl. (Ipê-roxo-de-bola); Tabebuia hepta  ylla 

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

baril  var. s  lbocarpa (Hayne) Lee et Lang. (Jatobá); 

Genipa americana L. (Jenipapo); Jaraca  a spinosa 

(Aubl.) A. DC. (Jaraca  á); Solanum sanctaecathari-

nae Dunal (Juá); Persea pyrifolia Nees & Mart. 

(Maçaranduba); Acacia polyphylla DC. (Monjolei-

ro); Ceiba boliviana Bri  en & Baker f. (Paineira); Eu-

terpe edulis Mart. (Palmeira-juçara); Bauhinia forfi -

cata Link. (Pata-de-vaca); Triplaris brasiliana Cham. 

(Pau-formiga); Cytharexyllum myrianthum Cham. 

(Pau-viola); Aspidosperma cylindrocarpon Müll. 

Arg. (Peroba-poca); Aspidosperma polyneuron
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Müll. Arg. (Peroba-rosa); Eugenia unifl ora L. (Pitan-

ga); Senna pendula (Willd.) H.S.Irwin & Barneby 

(Piteira); Solanum pseudoquina A. St.-Hill. (Qui-

na-de-são-paulo); Sapindus saponaria L. (Sabo-

neteira); Colubrina grandulosa Perkins (Saguaraji-

vermelho); Croton urucurana Baill. (Sangra-d’água); 

Erytrina fusca Lour. (Suinã); Maclura  nctoria (L.) 

D. Don. ex Steud. (Taiuva); Aegiphilla sellowiana 

Cham. (Tamanqueiro); Enterolobium contor  siliqu-

um (Vell.) Morong (Tamboril); Vitex montevidensis 

Cham. (Tarumã); Bixa orellana L. (Urucum).

Em conjunto com as espécies fl orestais         

descritas foram plantadas também manivas de 

mandioca – Manihot esculenta, esta espécie foi se-

lecionada em conjunto com a comunidade indígena 

por ser um item alimentar extremamente impor-

tante para os guaranis.    Detalhes sobre a produção 

da mandioca foram publicados em Darwin Society 

Magazine, v.10 n.10, 2014.

2.3 Métodos

Produção de mudas:

As mudas foram acondicionadas em sacos 

plás  cos para plan  o e cul  vo do  po sanfona-

do, 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. 

As mudas também foram produzidas em tu-

betes de plás  co cônico jumbo, com 190 mm de 

altura de fundo vazado, diâmetro superior com 

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.

 Para a produção das mudas em tube-

tes u  lizou-se como substrato 30% de ver-

miculita expandida fi na, 10% de terra de sub-

solo, 60% de composto orgânico, NPK 4-14-8 

(4 partes de nitrogênio, 14 partes de fósforo 

e 8 partes de potássio) e 2,3% de calcário. 

Cabe destacar que o composto orgânico u  -

lizado para a produção das mudas foi produzido 

no próprio Viveiro Refazenda, localizado na Terra 

Indígena Tenonde Porã, sob o RENASEM n° SP-

02900/2011, o composto foi feito através da adição 

de cascas de árvores e materiais orgânicos decom-

postos.

As espécies plantadas no SAF foram selecio-

nadas conforme a disponibilidade de estoque do 

viveiro pelos técnicos da Agência Ambiental Pick-

upau em conjunto com a comunidade indígena. As 

mandiocas u  lizadas no Consórcio foram compos-

tas por manivas recolhidas na aldeia e de mudas 

produzidas no viveiro, a par  r da técnica de propa-

gação.

Primeiramente foi realizada a limpeza 

da área des  nada à recuperação, para as áreas 

menores com incidência de espécies arbóreas e 

arbus  vas foram u  lizadas ferramentas manu-

ais como foices e facões e para as áreas maiores 

foi u  lizada roçadeira mecânica. Nas áreas com 

ausência de árvores ou arbustos, foi u  lizado 

pelos guaranis aceiros e fogo controlado para 

a re  rada do capim com até 1 metro de altura.

O alinhamento e a demarcação para a          

abertura dos berços (covas) na área determinada 

foi realizado por meio de aparelho GPS em linhas

Darwin Society Magazine│Série Cien  fi ca v.12 - n.12 - Setembro de 2014│Agência Ambiental Pick-upau
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bandeja caixa compa  vel com tubete 290 cm³ para 54 unidades.
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matrizes. Após o georreferenciamento, os indígenas 

perfuraram a área abrindo os berços com 2 metros 

entre as plantas e 1,5 entre as linhas ou ruas. Para 

a demarcação da área u  lizou-se linha de nylon e 

bambus nas medidas indicadas. Os berços foram 

abertos manualmente com auxílio de cavadeiras e 

através de um perfurador mecânico com 0,25 m de 

diâmetro por 0,40 m de profundidade.

Em relação às espécies selecionadas, 27 são 

consideradas não pioneiras (crescimento lento) e 

25 pioneiras (crescimento rápido), correspondendo 

a 55% e 45% respec  vamente. O porte das mudas 

variou de 0,30 m a 2 m.

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

Pick-upau/Divulgação
Mudas são transportadas em lotes para a área de plan  o.

Para a implantação do SAF na Aldeia              

Tenonde Porã optou-se por u  lizar a mandioca em 

consórcio com as espécies fl orestais plantadas, por 

ser um item alimentar extremamente importante 

para a comunidade Guarani. As mudas de mandi-

oca u  lizadas foram produzidas no próprio Viveiro 

do Refazenda, localizado na Aldeia, através de um 

sistema implantado pela EMBRAPA e reproduzido 

pela equipe técnica da organização.

O momento adequado para o plan  o das 

manivas e mudas de mandioca, segundo alguns in-

tegrantes da comunidade Guarani Mbya, é na fase 

minguante da Lua, que neste mês de setembro, 

tem início no dia 15. Apesar de não haver um con-

senso no meio acadêmico sobre a infl uência da Lua 

para a agricultura, a sugestão da data foi u  lizada 

para o plan  o das manivas e das mudas.

O controle fi tossanitário e a aclimatação ao 

sol pleno foram realizados no setor de expedição 

do Viveiro Refazenda.

Para a distribuição das mudas nos locais de 

plan  o, foram u  lizados carrinhos de mão (65 li-

tros) e carro-plataforma. 

Em seguida as mudas foram distribuídas 

u  lizando o processo 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 fenolo-

gia; caracterís  cas morfológicas, como a copa, em 

relação a seu porte, e  po de raiz; aspectos ecológi-

cos, como serem heliófi tas, sele  va higrófi ta, sele  -

va xerófi ta, esciófi ta etc.; sua síndrome de dispersão 

(Anemocoria, Autocoria, Hidrocoria e Zoocoria) e 

seu vetor de polinização (Ornitofi lia, Quiroptero-

fi lia, Psicofi lia, Falenofi lia, Miofi lia, Sapromiofi lia, 

Cantarofi lia, Melitofi lia), entre outros aspectos.
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As embalagens plás  cas (saquinhos e tube-

tes) foram re  radas preservando-se o torrão, logo 

após foi realizado o plan  o pelos guaranis com 

auxílio de pás de jardineiro e enxadas.

As mudas foram estaqueadas com bambus, 

cujo comprimento foi de 1,50 m, fi xou-os próximo 

ao caule sem danifi car o sistema radicular e foram 

amarrados com barbante de algodão.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Brasil não possui apenas uma elevada di-

versidade no aspecto biológico, o país também é 

um dos maiores em diversidade cultural. Existem 

no país mais de 500 áreas reconhecidas pelo Es-

tado, habitadas por cerca de 200 sociedades in-

dígenas culturalmente diferenciadas, as quais                                                                                                                                   

desenvolveram, ao longo dos séculos de sua          

existência, formas de adaptação a toda variedade 

de ecossistemas presentes no território nacional 

(DIEGUES, et al., 1999).

Os doze maiores centros de diversidade 

cultural estão também na lista das nações mega-

diversas e, mutuamente, os países com a maior 

riqueza de espécies e endemismo estão também 

na lista dos 25 países com o número mais elevado 

de línguas endêmicas, aproximadamente 80% das 

chamadas eco-regiões terrestres, são habitadas 

por um ou mais povos e comunidades tradicionais 

e metade dos es  mados, 3.000 grupos de povos 

indígenas moram nessas regiões. Em escala global 

es  ma-se que o total da área ocupada por povos 

e comunidades tradicionais, provavelmente este-

ja entre 12% e 20 % da super  cie do planeta. No 

que se referem aos indígenas brasileiros, os mes-

mos ocupam uma área de cerca de 100 milhões de 

hectares, distribuídos em 565 territórios (TOLEDO, 

2001). 

Estas sociedades tradicionais não só con-

vivem com a biodiversidade, mas também no-

meiam e classifi cam as espécies vivas, segun-

do suas próprias categorias e nomes, elas não 

vêem a natureza como selvagem em sua totali-

dade, ela foi e é domes  cada, manipulada. Não                                     

enxergam a diversidade da vida como um recurso                               

natural, mas sim como um conjunto de seres vivos

Pick-upau/Divulgação
Área preaparada para o plan  o de espécies fl orestais.

Pick-upau/Divulgação
Indígenas perfuram os berços em linhas para o plan  o de mu-
das de espécies arbóreas e arbus  vas.

Pick-upau/Divulgação
Guaranis fazem a Locação de Mudas em área de SAF.
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que tem valor de uso e um valor simbólico, inte-

grado numa complexa cosmologia (MMA, 1999). 

A pesquisa de Toledo (2001) aponta o fato de 

que muitas vezes os povos e as comunidades tradi-

onais dependem tanto das trocas ecológicas quan-

to das trocas econômicas, se apropriando de uma 

diversidade biológica da área em que habitam.

Eles vivem e têm direitos sobre os territórios 

e são responsáveis por 80% a 90% da diversidade 

cultural mundial, esta diversidade geralmente está 

associada com as concentrações remanescentes da 

biodiversidade, no entanto, em base global, tanto 

a diversidade biológica quanto a cultural estão 

ameaçadas (TOLEDO, 2001).  

Esta ameaça é consequência de uma crise no 

uso da natureza, ocasionada por outra conjuntura, 

nas relações sociais, entre classes, grupos e nações. 

Com o crescimento do poder tecnológico, estas cri-

ses passaram a a  ngir ecossistemas, bacias hidro-

gráfi cas, mares, con  nentes e oceanos (MIRANDA, 

2003).

Conforme mencionado por Rodrigues (2013) 

é ingênuo imaginar sistemas tradicionais implanta-

dos fora do contexto social, histórico e tecnológi-

co que os geraram, neste sen  do, é interessante 

aproveitar o modo essencial de funcionamento 

destes sistemas para restaurar a degradação causa-

da por tantos meios inadequados de produção dos 

quais dependemos. 

A forma como a natureza é vista pelos grupos 

humanos, segundo seus conhecimentos e crenças, 

e como estes grupos usam e manejam os recur-

sos naturais, segundo Toledo (2001), é conhecido 

como etnoecologia, trata-se de um enfoque inte-

gra  vo para estudar o processo de apropriação hu-

mana da natureza (Toledo, 1992) que permite reco 

nhecer o valor do complexo crença-conhecimento-

prá  ca dos povos e comunidades tradicionais na 

conservação da biodiversidade.

O conhecimento ecológico de povos e de co-

munidades tradicionais geralmente é local, cole  vo 

e holís  co e a transmissão deste conhecimento é 

feita através da linguagem, por isso a memória é 

o mais importante recurso intelectual deles (TO-

LEDO, 2001).

A etnobiologia relaciona-se com a etnoeco-

logia, porém, enfa  za as categorias e os conceitos 

cogni  vos (conhecimento ou ato de conhecer e 

organizar percepções, experiências, informações, 

formando e desenvolvendo comportamentos e ca-

pacidades) u  lizados pelos povos em estudo (PO-

SEY, 1986).

Toda ação individual realizada pelo homem 

sobre a natureza carrega o social na cultura, nos  

instrumentos empregados, nos conhecimentos téc-

nicos disponíveis, esta ação insere-se sempre num 

contexto social, cultural e espiritual, gerado e man-

 do em sociedade (MIRANDA, 2003).

Esta ação, por vezes, implica em uma degra-

dação, fruto de um processo histórico, neste sen-

 do, a recuperação também depende de ações 

humanas efe  vas. Os modelos de desenvolvi-

mento devem buscar novos caminhos que con-

ciliem as a  vidades com a conservação da biodi-

versidade e dos recursos naturais. O SAFs podem 

cumprir este papel, conciliando restauração, con-

servação e produção.  A similaridade com os ecos-

sistemas regionais, a biodiversidade e a busca pela                                             

aceleração do processo sucessional podem con-

tribuir para a restauração, e a produção diversifi cada 

pode garan  r renda econômica (AMADOR, 2003). 

Em um plan  o realizado na Amazônia Ori-

ental para recuperação de áreas agrícolas com a 

u  lização de espécies na  vas, mandioca e milho, 
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 Pick-upau/Divulgação
Equipe trabalha na Locação de Mudas da área de SAF.

Pick-upau/Divulgação
Muda de Coração-de-negro, plantada em área de SAF.

Pick-upau/Divulgação
Guarani faz o plan  o de mudas fl orestais na Terra Indígena 
Tenonde Porã.

verifi cou-se uma pequena taxa de mortalidade das 

espécies arbóreas, foi observado também, que as 

mudas de boa qualidade e rus  fi cadas apresenta-

ram maiores chances de adaptação às condições 

de campo, uma recomendação feita pelos autores 

para o momento do desenvolvimento das espé-

cies com a mandioca, é para que as a  vidades de 

capina sejam realizadas cuidadosamente, para que 

não causem danos mecânicos às árvores plantadas 

(JUNIOR; OLIVEIRA; DENICH; VLEK, 2011). 

Em outro estudo realizado no Município de 

Cândido Mota – SP, para restauração de Mata Ciliar 

foram u  lizadas espécies na  vas da Floresta Esta-

cional Semidecidual, em consórcio com mandioca 

e também foi constatado pelos autores que sua u  -

lização não causou prejuízos ao desenvolvimento 

das árvores (DARONCO et al., 2012).

Em outros estudos sobre consorciação em 

refl orestamentos com uma única espécie, também 

não foram observadas diferenças signifi ca  vas aos 

15 meses de idade entre cul  vo solteiro ou  con-

sorciado, com relação à sobrevivência das árvores 

(BAGGIO et al., 1982; CRUZ et al., 1996; SCHREIN-

ER; BAGGIO, 1984; SCHREINER; BALLONI, 1986; 

PASSOS, 1990 apud DARONCO et al., 2012.

Algumas das espécies u  lizadas no consórcio 

com a mandioca são recomendadas para sistemas 

agrofl orestais como: Luehea divaricata; Anadenan-

thera macrocarpa; Peltophorum dubium; Albizia 

hasslerii; Schizolobium parahyba; Hymenaea cour-

baril e Genipa americana (CARVALHO, 2003, 2006, 

2008).

Segundo Afonso (2006) os tupis-guaranis 

conhecem e u  lizam as fases da Lua na caça, no 

plan  o e no corte de madeira, associam as estações 

do ano e a fase lunar com o clima, a fauna e a fl ora 

da região em que vivem. São profundos conhece
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 dores do seu ambiente, plantas e animais e para 

eles, cada elemento da natureza tem um espírito 

protetor.

Este conhecimento popular é valorizado pela 

agricultura biodinâmica, que segundo o fi lósofo 

austríaco Rudolf Steiner, é um processo de cul  vo 

do solo que envolve uma relação direta do homem 

com a terra e a maneira como ela é manejada pelo 

ser humano. Steiner fundou a Antroposofi a, fi loso-

fi a esotérica caracterizada por ele como ciência    

espiritual, e é nela em que os conceitos da agricultu-

ra biodinâmica estão embasados. O plan  o deve ser 

feito por meio de uma correlação entre a paisagem 

e o que o homem deseja produzir. Para a realização 

do calendário da agricultura biodinâmica são con-

sideradas as fases da lua e o zodíaco (USP, 2013). 

A agricultura biodinâmica não se resume 

ao uso dos ritmos astronômicos nos diversos cul-

 vos. Ela tem como obje  vo a transformação 

da propriedade numa espécie de organismo 

agrícola, ou seja, um local onde vários compo-

nentes tenham suas interações o  mizadas (área 

de produção vegetal, criação animal, fl orestas, 

mananciais, cercas vivas, corredores de fauna, 

quebra-ventos e outros componentes). Também 

trabalha intensivamente os processos biológi-

cos por meio de prá  cas comuns à agricultura 

orgânica, como adubação verde, compostagem, 

consórcio e rotação de cul  vos, agrossilvicultura, 

cobertura de solo e outros (JOVCHELEVICH, 2007).

Durante a realização do SAF, verifi cou-se 

um fato relevante, mesmo com a falta de chu-

vas, espécies como Senna pendula, Bixa orellana, 

Bauhinia forfi cata, Erytrina fusca, apresentaram 

fl oração e fru  fi cação com seis meses em campo, 

intensifi cando a presença de pássaros e insetos na 

área proposta para o Sistema Agrofl orestal – SAF. 
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                                                                  4. CONCLUSÃO 

Após oito meses da conclusão da restauração 

ecológica, no sistema de consórcio, na área iden  fi -

cada, foi registrada apenas a perda de 2% das plan-

tas. As mudas produzidas no Viveiro Refazenda são 

irrigadas com intervalos acima de 2 dias e tem ex-

posição con  nua ao sol. Isso pode ter contribuído 

para a sobrevivência das plantas na es  agem reg-

istrada na cidade de São Paulo nos úl  mos meses, 

quando choveu apenas 56,5% do volume esperado, 

segundo Companhia de Saneamento Básico do Es-

tado de São Paulo (SABESP), inclusive levando o 

trecho da Represa Billings, localizada a pouco mais 

de 150 metros da área de plan  o, ter literalmente 

secado. Mesmo diante destas condições, as plan-

tas apresentaram desenvolvimento sa  sfatório. 

A alternância do plan  o de Manihot scu-

lenta (mandioca), a par  r das mudas produzidas 

no viveiro, através do processo de propagação, 

conforme descrito na metodologia, aliada ao plan-

 o tradicional, u  lizando uma maniva para cada 

cova ou berço, foi importante para avaliarmos, 

não só a efi ciência das técnicas, mas também a 

qualidade de cada raíz produzida. A produção 

de mandioca na aldeia aumentou 4,5 vezes.

Verifi cou-se que o interesse da comunidade 

guarani para o Sistema Agrofl orestal é maior que 

para a restauração ecológica tradicional u  lizando 

apenas espécies fl orestais. Sobretudo, para al-

deias com densidade demográfi ca elevada, como 

é o caso da Tenonde Porã, técnicas agrofl orestais 

u  lizando espécies de interesse cultural e nutri-

cional, como a mandioca, o milho, a batata-doce, 

a erva-mate, são fundamentais. A u  lização de 

espécies fru  feras também é importante, pois                                        

proporcionará alimentos em várias épocas do ano.             
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exibir.php?id=5246>. Acesso em: 09 de setembro 

de 2014.
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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
FABACEA
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.

FABACEA – 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 a 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; refl orestamento 

de áreas degradadas e recuperação de fragmentos 

fl orestais; questão indígena, com ênfase na per-

petuação de culturas tradicionais; comércio justo 

voltado à comunidades tradicionais e de vulnerabi-

lidade social; polí  cas públicas, através da atuação 

em conselhos; neutralização de gases de efeito es-

tufa e mi  gação às mudanças climá  cas através de 

projetos REDD, plan  o de mudas e créditos de car-

bono; até a pesquisa cien  fi ca, com ênfase na bio-

diversidade 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  cara-

cterís  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

Darwin Society Magazine│Série Cien  fi ca v.12 - n.12 - Setembro de 2014│Agência Ambiental Pick-upau



39

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. Ape-

sar do crescimento acelerado e desordenado 

da região e do contato com a sociedade do en-

torno, esta população vem se assegurando 

como um povo. Os conhecimentos milenares 

são passados por gerações através da orali-

dade 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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