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Gravada na matrícula do imóvel em caráter perpétuo, a reserva deverá não apenas garantir a preser-
vação dos remanescentes de Mata Atlântica como também adotar um programa de restauração nas áreas 
outrora ocupadas por plantios florestais.

Destaca-se que, antes mesmo do reconhecimento oficial da área como RPPN, a SPLF tenha convidado o 
Instituto Ecofuturo para elaborar este Plano de Manejo, documento alinhavado por um time de especialistas 
com o objetivo de definir as diretrizes para a gestão estratégica da área.

No entanto, em que pese toda a fundamentação teórica e direcionamento técnico concentrados no 
documento que ora estamos apresentando, o grande desafio para aqueles que nutrem um carinho especial 
pela Fazenda Rodeio pode ser resumido na intenção de permitir que a cidade que definitivamente chega e a 
mata que definitivamente fica se transformem em bons vizinhos.

Paulo Groke

A nossa ligação com a Fazenda Rodeio é bem antiga.
Ainda como parte da equipe florestal da Cia. Suzano, antiga proprietária da Fazenda Rodeio, na década 

de 1990, a visitávamos frequentemente para acompanhar os cuidados ambientais no manejo dos plantios 
de eucalipto, que eram a base econômica da fazenda.

Ocupando posição de destaque na Serra do Itapeti, com sua porção mais alta voltada para a cidade de 
Mogi das Cruzes, a fazenda é conectada ao Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello, formando 
um contínuo florestal de extrema significância para a conservação da Mata Atlântica, e referência paisagís-
tica para os moradores da cidade.

Não raramente, nos momentos em que, realizando as vistorias de campo, suando em bicas, chegávamos 
em algum ponto em que a paisagem abaixo se descortinava, surgia o comentário: “É... A cidade está chegando”.

E a cidade chegou. E com ela também o momento em que a antiga plantação de eucalipto dará lugar a 
um empreendimento imobiliário.

Mas a SPLF Investimentos e Participações Ltda., empresa responsável pelo Plano Urbanístico da Reserva 
da Serra do Itapety, reconhecendo a importância ambiental e histórica da Fazenda Rodeio, está criando a RPPN 
Botujuru – Serra do Itapeti, uma reserva florestal que abrange respeitáveis 4 milhões de metros quadrados.

Apresentação
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Lista de siglas

ADA – Área Diretamente Afetada
AER – Avaliação Ecológica Rápida
AIA – Área de Interesse Ambiental
AID – Área de Influência Direta
AII – Área de Influência Indireta
ANA – Agência Nacional de Águas
APA – Área de Proteção Ambiental
APG – Angiosperm Phylogeny Group
APM – Área de Proteção de Mananciais
APP – Área de Preservação Permanente
APRI – Associação de Proprietários da  
Reserva Ibirapitanga
Bacen/MF – Banco Central do Brasil
BDG – Banco de Dados Geográficos
CBH-AT – Comitê da Bacia Hidrográfica  
do Alto Tietê
CBH-PS – Comitê de Bacia Hidrográfica  
Paraíba do Sul
CBRO – Comitê Brasileiro de Registros 
Ornitológicos
CBRN – Coordenadoria de Biodiversidade e 
Recursos Naturais
CMFS – Centro de Manejo da Fauna Silvestre
Cetesb – Companhia de Tecnologia de  
Saneamento Ambiental
CESP – Companhia Energética de São Paulo

COMPHAP – Conselho Municipal de Preservação 
do Patrimônio Histórico, Cultural, Artístico e 
Paisagístico de Mogi das Cruzes
Conama – Conselho Nacional de Meio Ambiente
Condephaat – Conselho de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico
Cosim – Companhia Siderúrgica de Mogi das Cruzes
CPEA – Consultoria Paulista de Estudos Ambientais
CPRM – Companhia de Pesquisa de Recursos 
Minerais – Serviço Geológico do Brasil
CRC – Comprimento Rostro-Cloacal
CTE – Coordenação Técnica-Executiva
DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica 
do Estado de São Paulo
DAP – Diâmetro à altura do peito
Datasus/MS – Sistema Único de Saúde, Ministério 
da Saúde
DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio
Denatran – Departamento Nacional de Trânsito
DWG – Design Web Graphics
EEc – Estação Ecológica
EIA – Estudo de Impacto Ambiental
EMA – Estação Meteorológica Automática
Emplasa – Empresa Metropolitana de Planejamento S.A.
EPI – Equipamento de Proteção Individual
ESRI – Environmental Systems Research Institute
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Fapesp – Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo
FF – Fundação para a Conservação e a Produção 
Florestal do Estado de São Paulo
Fusp – Fundação de Apoio à Universidade de São 
Paulo
Graprohab – Grupo de Análise e Aprovação de 
Projetos Habitacionais do Estado de São Paulo
IA – Índice de Abundância
IAC – Instituto Agronômico de Campinas
IAP – Índice de Qualidade das Águas para Fins de 
Abastecimento Público
Ibama – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais Renováveis
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística
IDH – Índice de Desenvolvimento Humano
IET – Índice de Estado Trófico
INEP/MEC – Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas, Ministério da Educação
INMET – Instituto Nacional de Meteorologia
INVTur – Sistema de Inventariação da Oferta Turística
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas
IPVS – Índice Paulista de Vulnerabilidade Social
IPRS – Índice Paulista de Responsabilidade Social
IQA – Índice de Qualidade das Águas
IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional
IUCN – União Internacional de Conservação da 
Natureza
IVA – Índice de Qualidade das Águas para Proteção 
da Vida Aquática
LIRP-FFCLRP – Laboratório de Ictiologia da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo 
LOUOS – Legislação de Ordenamento do Uso e 
Ocupação do Solo

MF – Ministério da Fazenda
MMA – Ministério do Meio Ambiente
mTa – Massa Tropical Atlântica
MTur – Ministério do Turismo
mPa – Massa Polar Atlântica
MZUSP – Museu de Zoologia da Universidade de 
São Paulo
ONU – Organização das Nações Unidas
PEA – População Economicamente Ativa
PIB – Produto Interno Bruto
PNMFAM – Parque Natural Municipal Francisco 
Affonso de Mello – Chiquinho Veríssimo
PNUD – Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento
PVLT – Procura Visual Limitada por Tempo
RBCV/SP – Reserva da Biosfera do Cinturão Verde 
da Cidade de São Paulo
RIMA – Relatório de Impacto Ambiental
RMSP – Região Metropolitana de São Paulo
RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural
RVS – Refúgio da Vida Silvestre
Sabesp – Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo
SAD – South American Datum
SC – Setor Censitário
Seade – Fundação Sistema Estadual de Análise de 
Dados
SGPA – Sistema de Gerenciamento do Patrimônio 
Arqueológico
SHP – Shape File
SIG – Sistema de Informações Geográficas
SIGRH – Sistema Integrado de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos
SinBiota – Sistema de Informação do Programa 
Biota – Fapesp
SMA – Secretaria do Meio Ambiente do Estado de 
São Paulo

SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação
SPAT – Sistema Produtor Alto Tietê
SPE – Sociedade de Propósito Específico
SVMA – Secretaria do Verde e do Meio Ambiente 
de Mogi das Cruzes
SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities and 
Threats
TCCA – Termo de Compromisso de Compensação 
Ambiental
TSE – Tribunal Superior Eleitoral
UBC – Universidade Brás Cubas
UC – Unidade de Conservação
UGRHI – Unidade de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos
UGRHI-AT – Unidade de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos – Alto Tietê
UGRHI-PS – Unidade de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos – Paraíba do Sul
UMC – Universidade de Mogi das Cruzes
Unesco – Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura
Unicamp – Universidade Estadual de Campinas
USP – Universidade de São Paulo
UTC – Tempo Universal Coordenado
UTM – Universal Transversa de Mercator
ZPA – Zona de Proteção Ambiental
ZPE – Zona de Preservação Ecológica
ZUEC-PIS – Coleção de Peixes do Museu de 
Zoologia do Instituto de Biologia da Universidade 
de Campinas (Unicamp)
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Figura 29.  Médio curso do canal principal da sub-bacia do ribeirão Botujuru 2 (leste), no limite da 

RPPN.
Figura 30.  Planície do ribeirão Botujuru, fora da área da reserva, com processo de eutrofização, 

assoreamento de sedimentos e degradação por lançamento de resíduos – pneus 
indicados por setas. 

Figura 31.  Domínios tectônicos do Estado de São Paulo. 
Figura 32.  Recorte ilustrativo da geologia na área da RPPN.
Figura 33.  Bloco granítico exposto na estrada do Lambari, em processo de intemperização, no 

limite oeste da RPPN.
Figura 34.  Detalhe do bloco granítico observado na estrada do Lambari, com textura porfirítica. 
Figura 35.  Afloramento rochoso na Pedra do Lagarto – um dos topos da Serra do Itapeti, divisor 

de águas entre as bacias do rio Parateí e ribeirão Botujuru.
Figura 36.  Detalhe de bloco granítico intemperizado observado sob linhão próximo ao divisor da 

Serra do Itapeti.
Figura 37.  Matacão granítico servindo de substrato para desenvolvimento de epífitas, próximo a 

antigo carreador. 
Figura 38.  Vista panorâmica, orientada ao norte, da parte baixa, fora da RPPN, para a Serra do 

Itapeti – planície do ribeirão Botujuru em primeiro plano e serra ao fundo. 
Figura 39.  Vista da Serra do Itapeti em direção ao vale do Tietê/Botujuru, direção sul, sob linhão, 

com relevo ondulado e planície.
Figura 40.  Vista da parte baixa, fora da RPPN, para a Serra do Itapeti, em área de represamento; 

ao fundo a serra.
Figura 41.  Vista panorâmica para o vale do rio Paraíba do Sul, com orientação geral para norte 

(UGRHI-PS). 
Figura 42.  Amplitude topográfica – alta declividade: estrada do Beija-flor, que secciona a RPPN.
Figura 43.  Alta declividade próxima à estrada do Beija-flor.
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Figura 44.  Área ao sul da RPPN prevista para implantação do empreendimento, apresentando 
declividades menores. 

Figura 45.  Processo erosivo linear instalado na estrada do Lambari, com formação de sulcos por 
escoamento concentrado e difuso.

Figura 46.  Mapa pedológico do Estado de São Paulo, com destaque para a localização da RPPN. 
Figura 47.  Exemplo de argissolo vermelho-amarelo (PVA) localizado próximo à área da RPPN, na 

entrada da estrada do Lambari, a oeste da UC. 
Figura 48.  Processo erosivo linear instalado na estrada do Lambari. Ravina/voçoroca com 

aproximadamente 90 cm de profundidade. 
Figura 49.  Exemplo de cambissolo localizado próximo à área da RPPN, na entrada da estrada do 

Lambari, a oeste da UC. 
Figura 50.  Exemplo de cambissolo na RPPN.
Figura 51.  Detalhe da alterita no perfil de solo referente à Figura 50. 
Figura 52.  Exemplo de gleissolo, margem do ribeirão Botujuru, ao sul da RPPN.
Figura 53.  Cupinzeiro com tonalidade acinzentada proveniente dos solos tipo gleissolo da planície 

do ribeirão Botujuru, ao sul da RPPN. 
Figura 54.  Exemplo de solo degradado exposto na estrada do Lambari, com presença de sulcos, 

compactação e ausência de horizonte orgânico, a oeste da UC.
Figura 55.  Sinalização de trilha utilizada para a prática de motocross na estrada do Lambari. 
Figura 56.  Bifurcação da trilha utilizada para a prática de motocross, próxima ao topo da Serra do 

Itapeti, continuação da estrada do Lambari, com acúmulo de sedimentos transportados 
para o ponto mais baixo do terreno. 

Figura 57.  Exemplo de acúmulo de sedimentos e matéria orgânica transportados por lixiviação 
(lavagem) do solo, na estrada do Lambari, a oeste da RPPN.

Figura 58.  Área em processo de degradação em que ocorre deposição e queima de cabos furtados, 
dentro da área da RPPN, próxima à estrada do Beija-flor. 

Figura 59.  Afluente em trecho degradado da bacia do córrego da Macumba, onde ocorre o 
lançamento de resíduos (pneus de bicicleta). 

Figura 60.  Planície degradada e assoreamento do ribeirão Botujuru, próximo à estrada do Beija-flor. 
Figura 61.  Riqueza específica por família botânica na RPPN.
Figura 62.  Vista parcial de um trecho de floresta em estágio médio de regeneração nos limites da 

RPPN com a estrada do Lambari. 
Figura 63.  Trechos de mata em estágio inicial de regeneração. 
Figura 64.  Vista parcial de um trecho em estágio pioneiro de regeneração. 
Figura 65.  Vista parcial de dois talhões de eucalipto na RPPN, cortados por um dos caminhos de 

acesso às trilhas utilizadas na Avaliação Ecológica Rápida. 
Figura 66.  Área de eucalipto com sub-bosque em estágio inicial na RPPN. 

Figura 67.  Vista geral da área de servidão sob as linhas de transmissão de energia.
Figura 68.  Estação de pegada com isca.
Figura 69.  Localização dos sítios 1 e 2 utilizados para a amostragem da mastofauna e pontos de 

instalação das armadilhas fotográficas fora desses sítios. 
Figura 70.  Armadilha fotográfica (P96) instalada no sítio amostral 2, divisa norte da RPPN. No primeiro 

plano, ceva como atrativo para a fauna ao fundo, câmera fixada próxima ao chão.
Figura 71.  Rede-neblina utilizada para levantamento de morcegos na RPPN.
Figura 72.  Representação numérica das ordens dos mamíferos registrados por dados primários e 

secundários na RPPN.
Figura 73.  Foto de um gato-do-mato-pequeno obtida por meio de armadilha fotográfica em área 

de mata ciliar do sítio amostral 1.
Figura 74.  Frequência de ocorrência das espécies registradas na RPPN (dados primários) durante 11 

dias nos meses de setembro e outubro de 2012.
Figura 75.  Indivíduo de morcego da espécie Carollia perspicillata registrado na RPPN. 
Figura 76.  Indivíduo de morcego da espécie Artibeus lituratus registrado na RPPN. 
Figura 77.  Indivíduo de morcego da espécie Myotis nigricans registrado na RPPN. 
Figura 78.  Indivíduo de morcego da espécie Myotis albescens registrado na RPPN. 
Figura 79.  Indivíduo de morcego da espécie Myotis ruber registrado na RPPN. 
Figura 80.  Indivíduo de morcego da espécie Anoura geoffroyi (Gray, 1838) encontrado na RPPN. 
Figura 81.  Curva acumulativa de espécie de aves na RPPN, com base na coleta de dados primários 

para o Plano de Manejo.
Figura 82.  Distribuição das famílias de anuros identificadas na RPPN (dados primários).
Figura 83.  Distribuição das famílias de anuros identificadas na RPPN e entorno (dados primários e 

secundários). 
Figura 84.  Indivíduo de Leptodactylus fuscus encontrado na RPPN. 
Figura 85.  Indivíduo de Leptodactylus latrans encontrado na RPPN.
Figura 86.  Indivíduo de Physalaemus cuvieri encontrado na RPPN. 
Figura 87.  Indivíduo de Dendropsophus elegans encontrado na RPPN. 
Figura 88.  Sapinho pingo-de-ouro (Brachycephalus ephippium). 
Figura 89.  Indivíduo de Hypsiboas pardalis encontrado na RPPN.
Figura 90.  Indivíduo de Hypsiboas semilineatus encontrado na RPPN. 
Figura 91.  Indivíduo de Aplastodiscus arildae encontrado na RPPN. 
Figura 92.  Indivíduo de Aplastodiscus leucopygius encontrado na RPPN. 
Figura 93.  Indivíduo de Bokermannohyla circundata encontrado na RPPN. 
Figura 94.  Camaleão (Enyalius perditus). 
Figura 95.  Lagarto teiú (Tupinambis merianae). 
Figura 96.  Corredeira (Thamnodynastes strigatu). 
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Figura 97.  Curva do coletor de herpetofauna na RPPN.
Figura 98.  Rede de emalhe sendo armada. 
Figura 99.  Peneira redonda. 
Figura 100.  Puçá com estrutura em alumínio. 
Figura 101.  Covo plástico disposto em poça de córrego.
Figura 102.  Trecho do lago no ponto P1 (porção oeste) em meio à profusa vegetação marginal. 

Destaque para pesquisador armando rede de emalhe.
Figura 103.  Vista para montante do lago no ponto de coleta P1 a partir de seu limite sul, evidenciando 

parte da região pesquisada. 
Figura 104.  Vista parcial para montante do leito do córrego onde foi estabelecido o ponto de 

coleta P2 em área de brejo. Destaque para a presença da vegetação ciliar, constituída 
principalmente por monocotiledôneas (gramíneas e Heliconia sp.) e pteridófitas.

Figura 105.  Vista para jusante do córrego onde foi estabelecido o ponto de coleta P2 após passagem 
sob estrada de terra. Destaque para a presença da vegetação ciliar.

Figura 106.  Ponto de coleta P3 visto para montante. Destaque para estrato arbóreo constituído por 
eucalipto e estrato arbustivo constituído por pteridófitas, gramíneas e lírio-do-brejo 
(Hedychium coronarium).

Figura 107.  Vista para jusante do ponto de coleta P3, após passagem do córrego sobre leito da 
estrada de terra. 

Figura 108.  Trecho do córrego visto para montante no ponto de coleta P4, observado a partir da 
estrada de terra. Destaque para a vegetação ciliar arbustiva com predomínio da espécie 
exótica lírio-do-brejo (Hedychium coronarium).

Figura 109.  Segmento de córrego visto para jusante no ponto de coleta P4. Destaque para as boias 
brancas da rede de emalhe à esquerda. Vegetação marginal com predomínio de lírio-do-
brejo (Hedychium coronarium). 

Figura 110.  Trecho do ribeirão Botujuru visto para montante a partir da estrada de terra que o 
intercepta, local onde foi estabelecido o ponto de coleta P5.

Figura 111.  Trecho do leito do ribeirão Botujuru no trecho onde foi estabelecido o ponto P5. 
Destaque para a quantidade de material vegetal constituído por troncos e galhos 
provenientes da vegetação ripária sobre o leito arenoso/lamoso do curso d’água.

Figura 112.  Trecho de pequeno estirão do ribeirão Botujuru visto para jusante, que compôs parte do 
ponto de coleta P5. 

Figura 113.  Curva do coletor – riqueza de espécies de ictiofauna acumuladas ao longo dos dias de coleta.
Figura 114.  Lambari-do-rabo-amarelo – Astyanax altiparanae (Garutti e Britski, 2000).
Figura 115.  Lambari-do-rabo-vermelho – Astyanax sp.
Figura 116.  Lambari membeca – Hollandichthys multifasciatus (Eigenmann e Norris, 1900).
Figura 117.  Sardinha, garrida – Pseudocorynopoma heterandria (Eigenmann, 1914).

Figura 118.  Traíra, lobó – Hoplias malabaricus (Bloch, 1794).
Figura 119.  Cascudo – Hypostomus ancistroides (Ihering, 1911).
Figura 120.  Cascudinho, limpa-vidro – Pseudotocinclus tietensis (Ihering, 1907).
Figura 121.  Guarú, barrigudinho (fêmea) – Phalloceros reisi (Lucinda, 2008).
Figura 122.  Guarú, barrigudinho (macho) – Phalloceros reisi (Lucinda, 2008).
Figura 123.  Cará, papa-terra – Geophagus brasiliensis (Quoy e Gaimard, 1824). 
Figura 124.  Fundos da antiga sede da Fazenda Rodeio. 
Figura 125.  Vista frontal da antiga sede da Fazenda Rodeio. 
Figura 126.  Capela de Santa Rita (conforme inscrição no interior). Construção em estado de 

abandono, localizada no entorno da RPPN, próxima à estrada do Beija-flor. 
Figura 127.  Destaca-se na paisagem a inclinação do terreno coberto por gramíneas, impossibilitando 

o avistamento e observação do solo além da estrada. 
Figura 128.  Paisagem em área de planície. Observa-se o solo mais arenoso e apto a ocupações 

humanas. A observação da superfície do solo é impossibilitada pela cobertura vegetal.
Figura 129.  Córrego existente nas proximidades da RPPN com as margens cobertas por vegetação. 

Área com potencial ocorrência de pretéritas ocupações ou pontos de pousio e passagem 
de populações. 

Figura 130.  Condicionantes e critérios de hierarquização da atratividade.
Figura 131.  Trilhas percorridas no perímetro da RPPN.
Figura 132.  Caracterização de atrativos divulgados e comercializados nos municípios do entorno da 

RPPN.
Figura 133.  Caracterização de atrativos divulgados e comercializados no município de Mogi das Cruzes.
Figura 134.  Resultados da viabilidade dos pontos atrativos na RPPN. 
Figura 135.  Vista parcial da estrada do Lambari, que leva à trilha de acesso à Pedra do Lagarto. 
Figura 136.  Vista parcial da vegetação na margem direita da trilha que dá acesso à Pedra do Lagarto. 
Figura 137.  Vista de marcação de percurso (blocos e troncos de árvores) para prática de motocross. 
Figura 138.  Trecho de trilha com obstáculos. 
Figura 139.  Vista parcial a partir da Pedra do Lagarto. 
Figura 140.  Vista da área denominada Mirante 1. 
Figura 141.  Ponto de observação – Mirante 3. 
Figura 142.  Área plana do ponto de observação – Mirante 3. 
Figuras 143 e 144.  Trilha da captação de água. 
Figura 145.  Queda d’água na RPPN.
Figura 146.  Queda d’água 2 na RPPN. 
Figura 147.  Trabalhos científicos (%) (eixo Y) sobre a área de influência da RPPN, distribuídos por 

área temática (eixo x).
Figura 148.  Ponto de captação de água no entorno da RPPN. 
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Figura 149.  Mapa da Fazenda Rodeio com antigos talhões de plantio de eucalipto e pinus (T-32).
Figura 150.  Carreadores da Fazenda Rodeio. 
Figura 151.  Compartimentação do Plano Urbanístico da Reserva da Serra do Itapety.
Figura 152.  Etapas do empreendimento Plano Urbanístico da Reserva da Serra do Itapety. 
Figura 153.  Municípios que integram a área de influência da RPPN. 
Figura 154.  Crescimento populacional em Mogi das Cruzes entre 1980 e 2010.
Figura 155.  Taxa de urbanização dos municípios da área de abrangência da RPPN e RMSP, em 

porcentagem, em 2010. 
Figura 156.  Pirâmide etária de Mogi das Cruzes (ano de referência 2010). 
Figura 157.  Distribuição da População Economicamente Ativa (PEA) no município de Mogi das 

Cruzes de acordo com setores da economia (em %). Períodos de 2000 e 2008. 
Figura 158.  Inserção da RPPN no macrozoneamento de Mogi das Cruzes. 
Figura 159.  Uso e ocupação do solo da área de influência do Plano Urbanístico da Reserva da Serra 

do Itapety.
Figura 160.  Casa da Câmara. Construída em 1860, está em processo de tombamento pelo 

Condephaat.
Figura 161.  Casarão do Carmo. Construído no século XIX, foi desapropriado e restaurado pela Prefeitura 

nos anos 1980 para atividades culturais, incluindo o projeto “Canarinhos do Itapeti”.
Figura 162.  A “Casa do Chá” é um edifício representativo da imigração japonesa no Brasil, e foi 

projetado em 1942 para abrigar uma fábrica de chá.
Figura 163.  Igreja do Carmo, tombada pelo IPHAN e pelo Condephaat, exemplifica a tradição 

religiosa do fim do século XVIII.
Figura 164.  Imagens da Festa do Divino.
Figura 165.  Área de acampamento na beira da estrada do Lambari. 
Figura 166.  Limite do futuro Parque da Várzea do Ribeirão Botujuru.
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O município de Mogi das Cruzes surgiu como vila no ano de 1611, pelas mãos de Gaspar Vaz. O nome do 
município vem da palavra indígena M’Boi-gy, que significa “rio das cobras”, em referência ao riacho Mogi 
Mirim, conhecido na época como “ribeirão da Aguada da Vila”, denominação que os indígenas davam àquele 
trecho do Anhembi (hoje Tietê). Quando a vila foi criada, devido ao costume de adotar o nome do padroei-
ro, passou a ser denominada “Sant’Anna de Mogy Mirim” (Grinberg, 1980, 1992). Na língua indígena, Mirim 
quer dizer pequeno, provavelmente uma referência ao riacho Mogi Mirim. A linguagem popular tratou de 
acrescentar o termo “cruzes” ao nome oficial da vila. Era costume dos povoadores sinalizar com “cruzes” os 
marcos que indicavam os limites de um vilarejo.

O povoado que deu origem à vila foi um posto avançado da vila de São Paulo, fundada em 1554, meio 
século antes, pois a região era ocupada por grupos indígenas recuados de Piratininga e sobreviventes do 
extermínio, que ergueram suas aldeias nas imediações das nascentes do Tietê (Reis, 1979). Durante o final do 
século XVII e início do século XVIII, a expansão mineradora alcançou alto nível de produtividade e provocou 
uma corrida dos paulistas a Minas Gerais. 

A febre aurífera contagiou as vilas paulistanas, pois tudo o que se produzia, até mesmo os produtos 
de uma agricultura rudimentar, era vendido para Minas. É nesse contexto que Mogi das Cruzes teve uma 
posição comercial privilegiada, abastecendo os transeuntes que por ela passavam. No entanto, o período 
que marcou o apogeu mineiro correspondeu à pobreza paulista, visto que o movimento nas entradas foi 
decaindo e a crise que assolava a capitania repercutia na vila de Mogi (Tomiyama, 2002). 

Em decorrência da queda de preços do algodão no mercado internacional, a vila passou por uma estag-
nação econômica no final do século XVIII e início do século XIX, mas mesmo assim desenvolveu um pequeno 
comércio e agricultura rudimentar. Logo após o café começou a despontar como o mais novo impulsionador 
da economia nacional, porém mesmo com uma tradição agrícola, na vila de Mogi, por questões climáticas e 
topográficas desfavoráveis, foi efêmero o surto cafeeiro. 

Em 1875, o trem entre São Paulo e Rio de Janeiro, com parada em Mogi das Cruzes, começou a circular. 
Em 1899, sob o nome de Estrada de Ferro Central do Brasil, corria o primeiro trem de subúrbio entre Mogi 
das Cruzes e São Paulo. No século XX a economia de Mogi das Cruzes tomou impulso, e no ano de 1909 foi 
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inaugurado o serviço de luz elétrica, que possibilitou o início das atividades da primeira grande indústria, a 
Fábrica de Chapéus Vilela.

Os imigrantes japoneses começaram a chegar a Mogi na década de 1920, com a visão voltada para o 
setor hortifrutigranjeiro, que desempenhou importante papel no abastecimento das cidades de São Paulo e 
Rio de Janeiro e atraiu migrantes dos arredores, que se ocuparam de atividades complementares. 

O grande impulso na industrialização foi dado em 1947, com a inauguração da Mineração Geral do Brasil 
S.A., de propriedade privada, pertencente aos irmãos Jafet, que se tornou uma das mais importantes do 
Brasil. Em 1960 a empresa passou a ser administrada pelo Governo Federal e mudou sua denominação para 
Companhia Siderúrgica de Mogi das Cruzes – Cosim, cujas atividades cessaram em 1970. 

Em 1975, o município de Mogi das Cruzes, por estar situado nas margens do rio Tietê, foi considerado 
pela lei estadual n. 898, de 18/12/1975, como área de proteção de mananciais, inibindo o crescimento indus-
trial, retomado a partir da lei municipal n. 2517, de 18/04/1980 que transformou o bairro rural do Taboão em 
distrito industrial, favorecendo a instalação de empresas de médio e grande porte. 

Atualmente, o município de Mogi das Cruzes possui cerca de 57,6% de seu território contido em áreas 
legalmente protegidas, sendo que 49% está em área de proteção de mananciais e o restante em outras 
categorias de preservação, como unidades de conservação e áreas tombadas, a saber (Fundação FIA, 2013):

 • Área Natural Tombada Serra do Mar e de Paranapiacaba: resolução de tombamento 40, de 
6/6/1985, Condephaat. 

 • Parque Estadual Serra do Mar: decreto estadual n. 10.251, de 30/8/1977; decreto estadual 
n. 13.313, de 6/3/1979; decreto estadual n. 19.448, de 30/8/1982. 

 • Área de Proteção Ambiental Várzea do Alto Tietê: protege vegetação de áreas alagadiças 
e matas ciliares ao longo da calha de inundação do rio Tietê. Lei estadual n. 5.598, de 
6/2/1987; decreto estadual n. 42.837, de 3/2/1998. 

 •  Área de Proteção Ambiental Federal Bacia do Rio Paraíba do Sul: decreto federal n. 87.561, 
de 13/9/1982.

 • Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello - Chiquinho Veríssimo: ocupa área de 
352,3 hectares. A lei municipal n. 1955, de 26 de novembro de 1970, cria o Parque Munici-
pal Itapeti. Alteração do nome para Parque Municipal Francisco Affonso de Mello pela lei 
municipal n. 3.567, de 30 de abril de 1990. Oficializado como unidade de conservação pela 
lei n. 6.220, de 29/12/2008. O nome oficial passa a ser Parque Natural Municipal Francisco 
Affonso de Mello – Chiquinho Veríssimo, pela lei n. 6.220, de 29/12/2008.

 • Estação Ecológica Itapeti: ocupa área de 89,47 ha. Em 5 de março de 1924, a área foi de-
clarada de utilidade pública e classificada como Floresta Estadual em 29 de agosto de 1962. 
Categorizada como Estação Ecológica em 12 de março de 1987 pelo decreto n. 26.890. 

 • Serra do Itapeti: considerada área de proteção ambiental, em conformidade com a lei esta-
dual n. 4.529 de 1985. 

Abrigando cerca de 33 mil hectares de remanescente de Mata Atlântica, com extensão de 5,2 mil hec-
tares e até 5 km de largura (Morini e Miranda, 2012), a Serra do Itapeti é a principal formação no relevo do 
município, protegendo nascentes de águas que alimentam os rios Tietê e Paraíba do Sul e reunindo alta 
diversidade de espécies de fauna e flora da Mata Atlântica. A serra está localizada entre os municípios de 
Mogi das Cruzes, Guararema e Suzano. 

A Serra do Itapeti foi reconhecida como parte integrante da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da 
Cidade de São Paulo (RBCV/SP)1 pelo Programa Men and Biosphere, em 1994, da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Em 2006, estudos realizados propuseram a inclusão 
do território como zona núcleo da RBCV/SP (Instituto Florestal, 2006). 

Essa declaração foi fruto de um movimento da sociedade civil, iniciado no final da década de 1980, onde 
foi apontada a necessidade da implantação de um sistema de gestão participativo, onde as estratégias de 
conservação fossem potencializadas. Paralelamente, a avaliação integrada dos aspectos ambientais locais e 
de seus componentes bióticos, abióticos e antrópicos, que embasaram esse movimento, já versava sobre o 
ordenamento territorial da Serra do Itapeti em escala municipal. 

As estratégias municipais de proteção da serra, todavia, são anteriores, datando de 1982 a elaboração 
do Plano de Preservação da Serra do Itapeti, objeto do projeto de lei n. 7.343/050. No referido plano, o zo-
neamento configurava-se como “a síntese de uma proposta de proteção ambiental cuja tônica se baseia no 
disciplinamento do uso e ocupação do solo na área da Serra do Itapeti” (São Paulo, 1982, p. 8). 

Em 18 de janeiro de 1985 foi promulgada a lei n. 4.529, disciplinando o uso e a ocupação da região da 
Serra do Itapeti com vistas à proteção e melhoria da qualidade ambiental na Região Metropolitana de São 
Paulo. Os objetivos da referida lei são:

“I – Contribuir para o bem-estar dos habitantes da região metropolitana mediante a proteção de redutos de 
vegetação natural localizados junto às áreas urbanizadas; 
II – Favorecer a proteção e melhoria do equilíbrio ecológico na Região Metropolitana de São Paulo, especial-
mente através da proteção do solo, das nascentes, das virtualidades paisagísticas, da fauna, da flora, bem 
como promover o repovoamento vegetal em áreas específicas; 
III – Restringir e condicionar o parcelamento do solo, visando à proteção ambiental, mediante o controle da 
densidade demográfica, a preservação da permeabilidade do solo e a manutenção das reservas florestais; 
IV – estabelecer padrões e critérios destinados a orientar o licenciamento e controle de uso e ocupação do 
solo na Serra do Itapeti”.

1 A RBCV tem o objetivo de “abrigar uma rede de áreas [...] de relevante valor ambiental para a humanidade. Representa um forte compromisso do 
governo local, perante seus cidadãos e a comunidade internacional, que realizará os esforços e atos de gestão necessários para preservar essas áreas e 
estimular o desenvolvimento sustentável” (São Paulo, 2013). 
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Para alcançar os objetivos da lei, a Serra do Itapeti foi subdividida em dois tipos de zonas: duas de pre-
servação ecológica (ZPE) e duas zonas de proteção ambiental (ZPA), conforme o Quadro 1 abaixo.

Incorporando o disciplinamento dado pelo ordenamento da ocupação da região da Serra do Itapeti, 
o Plano Diretor Municipal de Mogi das Cruzes reitera o planejamento territorial disciplinado pela lei n. 
4.429/1985. 

Apesar da devastação ocorrida no bioma Mata Atlântica como um todo e, em especial, na Região Me-
tropolitana de São Paulo, a Serra do Itapeti funcionou como barreira física para o avanço da urbanização 
na parte sul e sudeste de sua área (Instituto Ecofuturo e SVMA, 2011), sobrevivendo a mais de 400 anos de 
degradação regional. 

Além disso, as recentes diretrizes para a conservação da biodiversidade do Estado de São Paulo apon-
tadas pelo programa Biota Fapesp em 2008 indicam prioridade 5 em uma escala de 1 a 8 para a criação de 
novas áreas protegidas na Serra do Itapeti (São Paulo, 2013a).

Na Serra do Itapeti se localizam as duas unidades de conservação do município de Mogi das Cruzes: o 
Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello e a Estação Ecológica Itapeti.

A criação da RPPN Botujuru – Serra do Itapety vem ao encontro da necessidade de potencializar esfor-
ços que visem à conservação desse importante remanescente florestal.

A possibilidade de criação da RPPN surgiu como um dos programas ambientais resultantes do licen-
ciamento do empreendimento “Plano Urbanístico da Reserva da Serra do Itapety”, pertencente à SPLF 
Investimentos e Participações LTDA (CPEA e SPLF, 2009). A criação foi objeto de EIA/RIMA aprovado pela 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo. O empreendimento será implantado em três glebas 
contíguas, que totalizam pouco mais de 1.000 hectares, denominada Fazenda Rodeio, onde se desenvolve 
atualmente o empreendimento comercialmente identificado como Bella Città.

Além da RPPN, o Estado de São Paulo está em vias de assinar um decreto de criação da Área de Pro-
teção Ambiental (APA) Serra do Itapeti, do Refúgio da Vida Silvestre (RVS) Sagui-da-serra-escuro, além do 
Mosaico Itapeti-Tietê. 

Com essas medidas, a Serra do Itapeti poderá receber mais recursos de compensação ambiental e ações 
efetivas de proteção. 

Zonas estabelecidas subdivisões Definição Parcelamento do solo
Área total de  

cada zona (ha)

Preservação Ecológica ZPE I Reserva florestal Proibido 148,40

Preservação Ecológica ZPE II
Matas naturais contíguas 

de grande extensão
Proibido 1.060,66

Proteção Ambiental ZPA I
Urbanização restrita  
de baixa intensidade

Proibidos lotes com área 
menor que 20 mil m2

3.325,78

Proteção Ambiental ZPA II
Urbanização restrita  
de média intensidade

Proibidos lotes com área 
menor que 5 mil m2

1.326,23

Área total 5.712,68

Quadro 1. 
Características gerais do zoneamento da Serra do Itapeti estabelecidas pela lei n. 4.529/85. Adaptado de São Paulo, 2013a.
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O presente Plano de Manejo tem como base de sua elaboração o Roteiro Metodológico para Elaboração de 
Plano de Manejo para Reservas Particulares do Patrimônio Natural (Ferreira et. al, 2004), somado à experiên-
cia de planejamento e gestão de unidades de conservação acumulada pelo Instituto Ecofuturo, responsável 
pela concepção, implantação e gestão do Parque das Neblinas e RPPN Ecofuturo. 

O entendimento das especificidades da RPPN Botujuru – Serra do Itapety, assim como as expectativas da 
SPLF Investimentos e Participações LTDA como proprietária da área, formaram o cenário e horizonte sobre os 
quais as propostas deste plano foram estabelecidas, buscando-se adotar uma padronização técnica e adapta-
ções na abordagem em relação aos programas de manejo, zoneamento e objetivos de manejo da área. 

Os seguintes princípios e diretrizes metodológicas nortearam a elaboração deste Plano de Manejo:

2.1  Base TécNIca-cIeNTífIca

A primeira etapa da elaboração do Plano de Manejo foi o levantamento e a sistematização de dados secun-
dários disponíveis e posteriormente a elaboração de um panorama da situação atual da RPPN Botujuru – 
Serra do Itapety, da Fazenda Rodeio e do empreendimento imobiliário Plano Urbanístico da Reserva da Serra 
do Itapety, assim como da área do entorno.

Tais informações foram complementadas com levantamento de dados primários sobre diversos temas, 
incluindo avaliação da biodiversidade, do meio físico, dos vetores de pressão, da caracterização regional, do 
patrimônio histórico-cultural e arqueológico, da organização institucional e do potencial de desenvolvimento 
de atividades de visitação e educação ambiental.

Os levantamentos secundários e primários e suas respectivas análises foram realizados por equipes de 
consultores externos, sob a supervisão da Coordenação Técnica-Executiva do Instituto Ecofuturo.

2    |    PRINcíPIOs e DIReTRIZes meTODOlógIcas
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2.2  cOORDeNaÇÃO TécNIca-execUTIva

O acompanhamento, a coordenação e a supervisão dos trabalhos foram conduzidos pela Coordenação 
Técnica-Executiva (CTE) do Instituto Ecofuturo, envolvendo profissionais com experiência prática e teórica 
em diversos temas ligados à gestão de unidades de conservação.

Foi de competência da CTE realizar a interlocução entre todos os envolvidos na elaboração dos traba-
lhos e criar mecanismos que garantissem a articulação interinstitucional, assim como a participação dos 
representantes da SPLF Investimentos e Participações Ltda. e demais interlocutores envolvidos, orientando 
a equipe de consultores e profissionais no entendimento e análise da vocação e das reais necessidades da 
RPPN Botujuru – Serra do Itapety. 

A CTE se responsabilizou pela análise, revisão e síntese dos relatórios temáticos redigidos pela equipe de 
consultores e profissionais, sedimentando a elaboração de propostas e estratégias factíveis voltadas a suprir 
as necessidades concretas e prioritárias da UC.

Os textos finais, que resultaram nos capítulos correspondentes deste Plano de Manejo, foram editados 
a partir dos trabalhos dos consultores e revisados pela CTE do Instituto Ecofuturo.

2.3  PlaNejameNTO PaRTIcIPaTIvO

A oficina inicial de elaboração do Plano de Manejo da RPPN, realizada em julho de 2012 no Centro de Visi-
tantes do Parque das Neblinas, marcou o início dos trabalhos e contou com a presença da CTE do Instituto 
Ecofuturo, de técnicos do CPEA (Claudia Fenner e Luiz Eduardo G. Mariz), do representante da empresa 
responsável pela gestão atual da área da RPPN, Rogério da Silva Madeiras (Nicanor S. Carvalho) e dos con-
sultores de cada um dos módulos temáticos. Na ocasião, foram apresentados os planos de trabalho dos 
diferentes módulos temáticos, as informações preliminares coletadas a partir de dados secundários sobre a 
RPPN e entorno, e ouvidas as principais expectativas das equipes com o Plano de Manejo. 

Posteriormente, foi realizada uma oficina em janeiro de 2013 para a apresentação dos resultados dos 
dados primários coletados pelos consultores. A reunião ocorreu na sede do Parque Natural Municipal Fran-
cisco Affonso de Mello.

Reuniões mensais foram realizadas junto ao representante da SPLF Investimentos e Participações Ltda. 
para alinhamento do andamento dos trabalhos.

As importantes contribuições que resultaram das discussões dessas reuniões foram incorporadas à 
versão final do Plano de Manejo.

2.4  geOPROcessameNTO

Visando subsidiar a elaboração dos módulos temáticos, assim como sistematizar as informações coletadas, 
foi organizado um Banco de Dados Geográficos (BDG), por meio de abordagem integrada na organização de 
informações e avaliação dos recursos disponíveis ao tratamento e modelagem do conteúdo geográfico da 
RPPN. Para organização dos dados utilizou-se a seguinte listagem, conforme o Quadro 2.

Pasta origem: 
Pasta de origem no acervo do setor de informações consultado. Caminho onde está salvo no 
computador utilizado para atividades ligadas ao geoprocessamento. 

Nome original: Nome do arquivo considerando seu registro original (Ex. Avifauna.shp).

extensão: 
Tipo de extensão em que o arquivo está salvo (Ex: shapefile, DWG, TIF, lyr, TIN, PRN, doc, PDF, xls, 
DBF, mxd).

Tipo: Tipologia do arquivo (Ex: linha, ponto, tabela, polígono, layer, mapa, texto).

Descrição:
 Detalhes de informações sobre o arquivo (Ex: Nome original: drenagem / hidrografia, sistema de 
drenagem linear. Nome original: Curva_de_Nível / Isolinhas Altimétricas).

Tema: Tema que determina da composição do arquivo (Ex. Topografia, Hidrografia).

atributos: 
Disposição dos atributos contidos no arquivo, se possui ou não alguma informação (Ex. Sim, Não, 
Inexistente, Erro ao Abrir).

atributo Principal: Atributo principal do arquivo (Ex: Classe, Nome, Tipo). 

Outros campos:
Campos relevantes para a composição da tabela de atributos que demonstrem detalhamentos da 
informação (Ex. Vegetação Secundária / Eucalyptus sp).

escala: Escala considerada na produção do arquivo (Ex: 1.10.000).

Data: Data de criação do arquivo (Ex. 12/04/2012).

fonte: Fonte de origem do arquivo (Ex. IBGE, SPLF).

Projeção original: Projeção original do arquivo (Ex. SAD 69 / UTM 22s ou Indefinido / UTM 22s).

Observação: 
Observações relevantes para o detalhamento das informações referentes ao arquivo (Ex. Arquivo 
elaborado pelo Ecofuturo).

Quadro 2. 
Listagem BDG – Organização para qualificação dos pressupostos temáticos do Plano de Manejo da RPPN Botujuru – Serra do Itapety.



 P R I N c í P I O s  e  D I R e T R I Z e s  m e T O D O l ó g I c a s   |   3938  |   P a R T e  a :  I N f O R m a Ç õ e s  g e R a I s

As fontes de consulta para sistematização e análise dos dados secundários foram o Plano de Manejo do 
Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello (Instituto Ecofuturo e SVMA, 2011) e o acervo cedido 
pelo CPEA, consultoria responsável pela elaboração do Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) 
referente ao Plano Urbanístico da Reserva da Serra do Itapety (CPEA e SPLF, 2009). A base do EIA/RIMA 
apresenta uma série de informações e quadros completos de conteúdos originais que contemplam direta-
mente a área da RPPN. De forma complementar, foi realizada a busca de informações de órgãos externos 
(Emplasa, Sabesp e Prefeitura Municipal, entre outros) que produzem informações cartográficas assegura-
das por normas, padrões e convenções nacionais e internacionais.

A maioria dos arquivos do EIA/RIMA encontra-se em formato acessível e compatível com a extensão 
definida para o Plano de Manejo; além desses dados, existem outras informações complementares que 
possibilitaram o suporte aos estudos temáticos, identificados como “arquivos extras”, ou fontes de apoio 
ao Plano de Manejo (Quadro 3).

Para compor o BDG do Plano de Manejo, foi realizada a avaliação de conteúdo dos dados secundários 
e primários, coletados em campo pelas equipes responsáveis pelos estudos temáticos conforme a seguinte 
estrutura de modelagem: 

 • Fonte inicial: dados cartográficos de ordem primária, gerados pelo setor responsável pela 
gestão de informações geoespaciais (Ex.: Limite de Fazendas, Memorial Descritivo da RPPN).

 • Fonte secundária: dados previamente selecionados em função de sua relevância temática, 
representatividade e disponibilidade junto aos parceiros atuantes na área de influência da 
RPPN (Ex.: Dados do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Francisco Affonso de 
Mello, Base Cartográfica do IBGE, Dados do DAEE).

 • Fonte principal: informações coletadas pelas equipes temáticas ou dados produzidos a partir 
de parâmetros técnicos previamente estabelecidos durante o desenvolvimento do Plano de 
Manejo. Essa fonte foi constantemente submetida a triagens para organização e padroniza-
ção, através de critérios adotados pelo consultor responsável pelo geoprocessamento.

O conteúdo do geoprocessamento foi produzido por meio do software aplicativo em ArcGIS versão 10 
(ESRI®), e todo material validado de acordo com critérios de relevância para o trabalho (origem, qualidade, 
estrutura de armazenamento, consistência topológica, escala, fonte, data, atributos e metadados) e inte-
grado ao BDG. 

Foram elaborados mapas dos estudos temáticos e propostas representações gráficas, com a formatação 
de layouts e a definição do conjunto de informações necessárias a cada estudo técnico.

gRUPO cONjUNTO De DaDOs

Meio Físico (formato shp)
Geomorfologia 

Geologia 

Meio Antrópico (formato shp)

Evolução da ocupação

Evolução da mancha urbana

Rodovias

Restrições Ambientais (formato shp)

APP

Hidrografia

Cobertura vegetal

Várzeas

Declividade

Zoneamento

Curva de nível

Área de Proteção Ambiental

Arquivos Extras (formato dwg)

Seções geológicas

Matrículas

Meio socioeconômico

Uso do solo

Cobertura vegetal 

Setores censitários

Macrozoneamento da propriedade

Talhões

Quadro 3. 
Segmentos temáticos do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (CPEA e SPLF, 2009).
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3    |    INfORmaÇões geRaIs 

3.1  acessO

A RPPN Botujuru – Serra do Itapety localiza-se na Serra do Itapeti, porção nordeste do município de Mogi 
das Cruzes, setor leste da Região Metropolitana de São Paulo (Figura 1).

As rodovias que dão acesso à Mogi das Cruzes são: SP 070 (rodovia Ayrton Senna), SP 088 (rodovia 
Professor Rolim de Moura), SP 039 (rodovia das Varinhas) e BR 116 (rodovia Presidente Dutra). 

figura 1.
Localização da RPPN Botujuru – Serra do Itapety.
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O acesso principal se dá pela rodovia Ayrton Senna, seguindo sentido Mogi das Cruzes pela rodovia Prof. 
Alceu Rolim de Moura (SP-8: Rodovia Mogi-Dutra). Seguindo pela ramificação de acesso sentido rodovia 
Henrique Eroles (SP-66: Rodovia Mogi-Guararema) por cerca de 4,5 km chega-se à antiga sede da Fazenda 
Rodeio (entrada pelo condomínio Bella Città – Portal Villagio II), totalizando 65 km a partir do marco zero da 
cidade de São Paulo.

O acesso oficial à RPPN se dará, a partir do empreendimento imobiliário Plano Urbanístico da Reserva da 
Serra do Itapety, pelas avenidas Antonio de Almeida e Francisco Rodrigues Filho, vias principais do sistema 
viário de Mogi das Cruzes, que atravessam grande parte da mancha urbana do município (Figuras 2 e 3). 

Todos os acessos são pavimentados e se encontram em bom estado de conservação.
Na área da RPPN o percurso é possível a pé e com carros de pequeno e médio porte. Nos trechos em 

aclive, é necessária a utilização de veículos com tração.

figura 2. 
Localização do empreendimento e dos acessos à RPPN. Fonte: CPEA e SPLF, 2009. 

figura 3. 
Roteiro de acesso à RPPN.
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3.2  HIsTóRIcO e asPecTOs legaIs Da RPPN

A RPPN Botujuru – Serra do Itapety surgiu como um dos programas ambientais resultantes do licenciamento 
do empreendimento Plano Urbanístico da Reserva da Serra do Itapety, pertencente à SPLF Investimentos 
e Participações LTDA (CPEA e SPLF, 2009). A criação foi objeto de EIA/RIMA aprovado pela Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente de São Paulo. 

A área da RPPN corresponde à parte de um conjunto glebas da Fazenda Rodeio, antiga área de manejo 
de eucalipto e pinus da Suzano Papel e Celulose que foi desativada há 20 anos. 

São três glebas (Figura 4), seccionadas por uma faixa de servidão (linhão de Furnas) e pela estrada do 
Beija-flor, totalizando uma área de 437,30 hectares, assim divididos:

• Glebas RPPN-1 (315,99 ha) e RPPN-2 (60,17 ha), desmembradas da matrícula n. 64.126 (excluindo a faixa 
de servidão da rede de transmissão elétrica da concessionária Furnas).

• Gleba RPPN (61,14 ha), desmembrada da matrícula n. 50.031.

A RPPN Botujuru – Serra do Itapety será reconhecida junto à Fundação para a Conservação e a Produção 
Florestal do Estado de São Paulo (FF), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, por meio 
do Processo FF n. 1.637/2011.

O processo de criação envolveu e envolverá as seguintes etapas:
1ª etapa: encaminhamento para a Fundação Florestal de uma lista de documentos segundo a Portaria 

Normativa FF n. 37/07.
2ª etapa: no dia 29/02/2012 foi realizada vistoria técnica pelo engenheiro florestal Oswaldo Bruno, res-

ponsável técnico do Programa de Criação de RPPN Estaduais, no âmbito da Fundação Florestal (SMA-SP), 
com acompanhamento da equipe do Instituto Ecofuturo e do técnico agropecuário André Machado Gomes, 
da empresa Verdeplan, prestadora de serviços que realiza a manutenção florestal nas áreas do empreendi-
mento imobiliário. 

3ª etapa: publicação no Diário Oficial de 26/10/2012 de um comunicado com o seguinte conteúdo:

A Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo, em observância ao 
que dispõe o artigo 22, parágrafos 2º e 3º, da Lei 9985/2000 (SNUC) e artigo 5º, parágrafo 1º, do Decreto 
4.340/2002, com base no Decreto 51150/2006, e no Processo FF 1.637/2011, faz saber que se acha aberta 
Consulta Pública, para reconhecimento como Reserva Particular do Patrimônio Natural e que emitiu laudo 
de vistoria concluindo que a área a seguir descrita apresenta características ambientais que justificam o 
seu reconhecimento.
1. Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN Rodeio, com área de 444,03 hectares, de propriedade 
da SPLF Investimentos e Participações Ltda, situada no Município de Mogi das Cruzes, São Paulo, registrado 
no 1° Cartório de Registro de Imóveis – Comarca de Mogi das Cruzes.

No dia 10/06/2013, foi enviado à Fundação Florestal um ofício por parte da SPLF Investimentos e Par-
ticipações LTDA, com o objetivo de corrigir a área da RPPN (para 437,54 hectares) e mudar seu nome para 
RPPN Botujuru – Serra do Itapety, solicitações acatadas pela Fundação Florestal.

4ª etapa: assinatura do Termo de Compromisso (Anexo III da Portaria Normativa FF 37/2007). A FF ela-
borará uma minuta de Resolução e encaminhará esses dois documentos para a SMA.

5ª etapa: após o ato de reconhecimento (publicação no Diário Oficial do Estado) da RPPN, a SPLF terá o 
prazo de 60 dias para averbar o Termo de Compromisso, gravando a área do imóvel reconhecida como Re-
serva Particular do Patrimônio Natural perante o Registro de Imóveis competente. Será preciso encaminhar 
para a Fundação Florestal uma cópia autenticada da matrícula do imóvel com a devida averbação do termo 
de compromisso, o memorial descritivo e a planta do imóvel com a delimitação da RPPN.

6ª etapa: a partir da entrega da Certidão contendo a averbação, a FF emitirá o Título de Reconhecimen-
to da RPPN, declarando interesse público, para os fins constitucionais de proteção do meio ambiente, na 
conservação da área.

figura 4. 
Glebas que compõem a RPPN. 

Fonte: Primar – Engenharia e Topografia S/S Ltda., 2013. 
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Nome da Uc: Reserva Particular do Patrimônio Natural Botujuru – Serra do Itapety (RPPN Botujuru – Serra do Itapety)

Proprietário: SPLF Investimentos e Participações Ltda. 

Representante: Harry Kaufman – harry@nemonorte.com.br

localização: Serra do Itapety, Mogi das Cruzes, SP. 
Coordenadas geográficas dos limites: ao sul, 23º29’20” S e 46º09’00” W; a leste, 23º28’38” S e 46º09’02” W; ao norte, 23º27’50” S 
e 46º09’00” W; e a oeste, 23º28’19” S e 46º11’20” W.

endereço para correspondência: Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 10º andar – CEP: 01452-919 – São Paulo – SP 
Tel/Fax: (11) 3814-3918

Área da RPPN: Dividida em três glebas com área total de 437,54 ha (4,37 km2), assim divididas: 
• Glebas RPPN-1 (315,99 ha) e RPPN-2 (60,17 ha): desmembradas da matrícula n. 64.126.
• Gleba RPPN (61,14 ha), desmembrada da matrícula n. 50.031.

Dados de criação 
• RPPN em fase de criação junto à Fundação Florestal/SMA (Processo FF nº 1.637/2011). 
• Constitui um dos programas ambientais do Plano Urbanístico da Reserva da Serra do Itapety, pertencente à SPLF Investimentos e 

Participações Ltda.

marcos e referências importantes nos limites e confrontantes
• Limita-se, a oeste, com o Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Melo – Chiquinho Veríssimo , com 86% de seu território 

inserido na Zona de Amortecimento dessa UC.
• Limita-se com outros fragmentos florestais da Mata Atlântica, com destaque ao setor norte e leste da reserva e áreas de APP ao 

sul (ribeirão Botujuru).
• Integra a Área de Interesse Ambiental da Serra do Itapeti – Macrozona Urbana, conforme o Plano Diretor de Mogi das Cruzes.
• Integra a Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo, reconhecida pela Unesco. 

Biomas e/ou ecossistemas: Floresta ombrófila densa da Mata Atlântica, predominando estágio secundário e antigas áreas de 
plantio de eucalipto e pinus, com sub-bosques em estágio inicial e médio. 

Distância dos centros urbanos mais próximos: 4,5 km do centro de Mogi das Cruzes.

meio principal de chegada à Uc: Veículos motorizados.

atividades ocorrentes: Fiscalização e vigilância patrimonial. 

3.3  fIcHa ResUmO Da RPPN BOTUjURU – seRRa DO ITaPeTy
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A etapa de diagnóstico do Plano de Manejo da RPPN Botujuru – Serra do Itapety teve como principal obje-
tivo organizar todas as informações, dados e análises desenvolvidas na RPPN e área de abrangência, no que 
se refere aos módulos temáticos: meio físico (clima, recursos hídricos, geologia, relevo e solos), meio biótico 
(vegetação, mastofauna, herpetofauna, avifauna e ictiofauna) e meio antrópico.

Todas as informações subsidiaram a elaboração dos programas de manejo (Parte C), permitindo que o 
Plano de Manejo seja um instrumento de estímulo e aprimoramento do planejamento e gestão da UC.



1.
CaraCterização 

da rPPN 
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1.1.    |    MEio FÍsico

1.1.1  cliMA 

O Brasil possui uma diversidade climática ampla, que é influenciada tanto por sua configuração geográfica 
predominante como pela sua significativa extensão costeira, seu relevo e, sobretudo, pela dinâmica at-
mosférica predominante no clima tropical, com massas de ar equatoriais e tropicais, além da massa polar 
atlântica (mPa), proporcionando as diferenciações climáticas. 

Basicamente, tem-se o conhecimento do aspecto climatológico regional do Estado de São Paulo como 
sendo um produto gerado por sua própria posição geográfica, em que suas extensões latitudinal e longi-
tudinal condicionam o quadro dinâmico atmosférico predominante, associado à variação sazonal periódica 
(verão, outono, inverno e primavera), com consequências diretas na variação do clima regional, sub-regional, 
local, do topoclima e do microclima ao longo do ano.

Além da ação dos diferentes sistemas atmosféricos envolvidos na composição climática de uma deter-
minada região, deve-se considerar também os seus aspectos geomorfológicos predominantes, assim como 
a extensão territorial explorada por diferentes atividades econômicas na área rural e na área urbana, que, 
como consequência, levam à redução da extensão territorial recoberta por vegetação arbórea nativa, um 
importante controle climatológico do sistema ar/terra. 

Os estudos climatológicos desenvolvidos para Planos de Manejo em unidades de conservação “devem 
ser adequados às suas diferentes escalas [...] com o objetivo de contribuir com o seu desenvolvimento regio-
nal, assegurando a manutenção dos seus recursos naturais através do seu gerenciamento” (Serafini Júnior et 
al., 2008). Para tanto, além dos dados de normais climatológicas utilizados para a análise do clima regional, 
também são necessários dados sub-regionais. 

A descrição e a análise climatológicas realizadas para o Plano de Manejo da RPPN Botujuru – Serra do 
Itapety tiveram como objetivo traçar um perfil dos principais atributos climáticos ali registrados, contribuin-
do para o manejo da área, de acordo com as suas características naturais e daquelas associadas aos diferen-
tes tipos de uso e padrões de ocupação do solo no seu entorno, em concordância com Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (Brasil, 2000).
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A. METoDologiA

A análise regional abrangeu informações sobre a circulação atmosférica predominante, assim como suas 
características térmicas, hígricas e pluviométricas, a partir da análise dos valores médios dos períodos sazo-
nais de verão e inverno dos dados normais climatológicos do INMET (de 1961 a 1990), obtidos das estações 
meteorológicas convencionais localizadas no próprio Estado, exceto a direção dos ventos predominantes, 
que foram obtidos conforme o cenário anual. 

Foram utilizados os dados meteorológicos disponíveis para os períodos de 20 de janeiro a 20 de feve-
reiro e 20 de julho a 20 de agosto, denominados “período de verão” e “período de inverno”, respectivamen-
te. Nesses períodos a posição do planeta em relação ao Sol está na condição mais apropriada para a análise 
dos fenômenos climatológicos próprios dessas estações, sem interferência das estações intermediárias 
(outono e primavera). 

Os dados médios climatológicos da duração da insolação (em horas totais), da temperatura (ºC), da umi-
dade relativa (%), da precipitação (mm) e dos ventos (direção) permitiram identificar os padrões de variação 
dos atributos predominantes descritos na análise sub-regional.

Para tanto, foram selecionadas quatro estações meteorológicas automáticas (EMAs) no entorno da RPPN. 
Essas estações são gerenciadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e estão relacionadas a seguir: 
A – Monte Verde (A-509)1; B – Taubaté (A-728); C – Moela (A-745); e D – São Paulo (A-701) (Figura 5).

Os resultados numéricos correspondem às médias aritméticas simples a partir de uma matriz numérica 
de diferentes atributos (temperatura, umidade relativa, precipitação e direção dos ventos) durante o período 
de 24 horas. 

As direções dos ventos foram indicadas de acordo com o azimute local de cada EMA (entre 1 e 360°). 
Os dados brutos registrados e armazenados pelo INMET foram ajustados ao Tempo Universal Coordenado 
(UTC), o que implicou na correção em três horas negativas para todas as horas indicadas no presente Plano 
de Manejo. 

B. liMiTAçõEs DA METoDologiA

Deve ficar constatado que, no contexto do nível de detalhamento regional e sub-regional contemplados no 
Plano de Manejo, não foi possível identificar aspectos climáticos próprios da RPPN e seus entornos imedia-
tos e próximos. Para isso, será necessário um nível de detalhamento específico dos atributos climatológicos 
enquadrados em escalas de análise local, topo e microclimática, estudos estes sugeridos no Programa de 
Pesquisa e Monitoramento (Parte C).

1 A EMA Monte Verde (A) está instalada no município homônimo, localizado no Estado de Minas Gerais.

Figura 5. 
Escalas de análise 

climatológica da RPPN  

e indicação das EMAs 

selecionadas.

AnálisE REgionAl

De acordo com Monteiro (1976), o Estado de São Paulo encontra-se no limite de duas zonas climáticas e é 
envolvido pelas principais correntes da circulação atmosférica da América do Sul, recebendo intensa quanti-
dade de chuvas, com índices anuais entre 1.100 e 2.000 mm.

O que se registra é um padrão climatológico diversificado também em função da topografia bastante 
acidentada, originando uma dinâmica atmosférica própria, que se manifesta pela variabilidade térmica, plu-
viométrica, hídrica e eólica, quando a variação sazonal condiciona um maior avanço ou retração das massas 
de ar típicas da região.

Abaixo seguem as análises feitas para o período selecionado.
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Figura 6 e Figura 7. 
Tempo total médio de insolação 

(em horas) registrada no Estado 

de São Paulo nos períodos do 

verão (acima) e inverno (abaixo), 

com destaque para a sub-região 

climatológica da RPPN.

A. insolAção

No período de verão, a porção centro/noroeste do Estado recebeu uma carga horária total média de energia 
solar entre 180 e 500 horas; no centro-sul e centro/nordeste, o tempo de insolação variou de 120 a 180 
horas. Na sub-região de estudo verificou-se uma variação de tempo de insolação média de 130 horas para 
o mesmo período. 

Para o período de inverno, ocorreu uma redução dessa carga horária de insolação sobre a porção centro/
noroeste do Estado, com uma variação entre 170 e 240 horas, aproximadamente. Nas porções centro/nor-
deste e centro/sul, o tempo de insolação variou pouco em relação ao período de verão, com valores entre 
120 a 140 horas (Figuras 6 e 7).

B. TEMPERATuRA Do AR

Considerando os dados normais climatológicos disponibilizados pelo INMET (1992) para o período de verão, 
verifica-se que para a área de estudo foram registradas temperaturas médias entre 20ºC e 24ºC (Figura 8). 
Na faixa costeira e na região em que está localizada a RPPN, as temperaturas médias não ultrapassam os  
18ºC, e na porção centro/norte e centro/noroeste do Estado as temperaturas médias oscilam entre 17ºC e 
22ºC no período de inverno (Figura 9).

Figura 8 e Figura 9. 
Temperaturas (ºC) médias 

registradas no Estado de São 

Paulo, com destaque para a 

sub-região climatológica da 

RPPN para os períodos de verão 

(acima) e inverno (abaixo).

Figura 6 Figura 8

Figura 7 Figura 9
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Figura 10 e Figura 11. 
Umidade relativa do ar (%) registrada 

no Estado de São Paulo, com 

destaque para a sub-região da RPPN, 

com 80 e 84% no verão (acima) e  

74 e 82% no inverno (abaixo).

c. uMiDADE RElATivA Do AR

Os valores hígricos registrados na área de estudo oscilam entre 80 e 85%, bastante relacionados à sua 
proximidade com o oceano e à extensão de floresta ombrófila, que atua como importante controle clima-
tológico (Figuras 10 e 11).

D. PluviosiDADE

Na sub-região climatológica definida para o Plano de Manejo verifica-se uma variação de 210 a 270 mm, 
aproximadamente, para o período de verão (Figura 12). Nesse período também é possível verificar que a 
faixa litorânea, incluindo a Serra do Mar (próxima à área de estudo), caracteriza-se como a porção do Estado 
onde são registradas as maiores alturas pluviométricas, que diminuem em direção à porção norte do Estado. 
Considerando a sub-região climatológica, verifica-se uma variação pluviométrica média entre 60 e 90 mm, 
aproximadamente, no período do inverno (Figura 13).

Figura 12 e Figura 13. 
Pluviometria média (mm) 

registrada no Estado de São 

Paulo nos períodos do verão 

(acima) e inverno (abaixo), com 

destaque para a sub-região 

climatológica da RPPN.

Figura 10 Figura 12

Figura 11 Figura 13
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Figura 14. 
Direções predominantes dos 

ventos de superfície registradas 

no Estado de São Paulo, 

anualmente, com destaque para 

a sub-região da RPPN.

E. vEnTo

As informações sobre a direção dos ventos no Estado de São Paulo obtidas no INMET (1992) indicam as 
rotas de fluxo eólico de superfície (máximo 20 metros), classificadas segundo a direção de onde estão vindo. 
Verifica-se na faixa litorânea norte os ventos predominantes de norte/nordeste associados à ação da circu-
lação da massa tropical atlântica, contexto no qual se insere a sub-região de estudo (Figura 14).

AnálisE suB-REgionAl

A RPPN Botujuru – Serra do Itapety integra a zona climática Tropical do Brasil Central (IBGE, 2012), mais 
especificamente no tipo climático definido como “subquente”, com médias térmicas registradas entre 15ºC 
e 18ºC em pelo menos um mês durante o ano e valores higrométricos considerados úmidos, mas com um a 
dois meses secos.

Considerando a localização da RPPN, alguns elementos geográficos se configuram como importantes 
controles do clima sub-regional. A UC se insere entre as bacias do Tietê e Paraíba do Sul, com a presença da 
escarpa da Serra do Mar, ao sul, e a Serra da Mantiqueira, ao norte.

A. TEMPERATuRA ATMosFéRicA

Considerando as temperaturas médias das EMAs que delimitam a região climatológica da RPPN Botujuru – 
Serra do Itapety, verificou-se temperaturas mais elevadas no verão, com uma média de 21ºC, e temperatura 
média de 17ºC no inverno (Figura 15). O tempo de insolação também é variável de acordo com a estação do 
ano, com a latitude e o período do dia. 

Figura 15. 
Temperaturas médias calculadas 

das EMAs selecionadas para 

definição do limite sub-regional da 

análise climatológica da RPPN. 

Fonte: INMET, 2012.

Além da variação térmica associada à própria sazonalidade, essa variação também foi registrada em 
relação às características geográficas predominantes em cada local em que as EMAs estão instaladas, asso-
ciadas à proximidade com a superfície oceânica, à topografia e à intensidade de urbanização. 

Isso foi observado na variação térmica dos períodos de amostragem selecionados para o Plano de Ma-
nejo, que, de forma geral, apresentaram temperaturas médias sempre mais elevadas na EMA Moela (A-745), 
localizada em uma ilha do litoral santista, enquanto na EMA Monte Verde (A-509) as temperaturas registra-
das nos mesmos períodos foram as mais baixas dentre as demais, associadas à topografia predominante da 
Serra da Mantiqueira, que impõe fatores determinantes para essa condição (Figura 16).

Figura 16. 
Temperaturas médias registradas 

nas EMAs selecionadas para 

definição do limite sub-regional da 

análise climatológica da RPPN. 

Fonte: INMET, 2012.
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Considerando que o calor de um determinado ambiente ali se acumula gradativamente, associado à 
radiação solar projetada sobre ele, ocasionando um aumento consequente da temperatura, foi possível 
verificar essa dinâmica na escala sub-regional delimitada, quando nota-se que a partir das 9 horas (UTC)2 as 
temperaturas aumentam gradativamente até às 18 horas (UTC)3, quando começam a cair em virtude do final 
do período de brilho solar, alcançando a maior baixa logo no início do fotoperíodo (Figura 17).

B. uMiDADE RElATivA Do AR

Embora a umidade relativa do ar predominante tenha sido de 75%, a umidade relativa média está ligeiramen-
te abaixo da média (74%), com 77% no período do verão, evidenciando uma amplitude bastante pequena 
para períodos sazonais tão distintos (Figura 18). 

Isso ocorre tanto pela proximidade do oceano como pelas extensas áreas compostas por vegetação de 
Mata Atlântica. Também confluem para a área diferentes sistemas atmosféricos com características úmidas.

Notadamente, a diferença hígrica calculada entre os dois períodos sazonais corresponde ora à ação da 
circulação atmosférica regional, que determina a passagem de diferentes sistemas atmosféricos vindos de 
regiões fornecedoras de água para a atmosfera, como é o caso do período de verão, quando as tempera-
turas são mais altas, ora às características gerais em relação às formas de uso e tipos de ocupação do solo.

Além disso, essa diferença também se associa à posição latitudinal de cada uma delas, principalmente 
no verão, quando há uma maior evaporação da água.

Comparando-se as características hígricas regionais apresentadas no cenário normal climatológico4 para 
o período de verão, assim como os valores médios sazonais calculados para a escala sub-regional elaborados 

2  6 horas em São Paulo. 

3  15 horas em São Paulo. 

4  Período de verão definido no relatório regional corresponde aos meses de janeiro, fevereiro e março de 1961 a 1990. 

Figura 17.
Temperaturas médias registradas nas 

EMAs selecionadas para definição 

do limite sub-regional da análise 

climatológica da RPPN, para o 

período diurno e noturno (em UTC).

Fonte: INMET, 2012. 

Figura 18. 
Umidades relativas médias 

calculadas nas EMAs 

selecionadas para definição do 

limite sub-regional da análise 

climatológica da RPPN. 

Fonte: INMET, 2012.

para o Plano de Manejo da RPPN, é possível perceber que os resultados obtidos nas EMAs também são 
correspondentes, quando observa-se um decréscimo hígrico relativo de leste para oeste. Destaque deve ser 
dado à área da RPPN, que teve sua umidade relativa em torno dos 78%. 

O período de verão tem as melhores condições para a manutenção da umidade atmosférica na própria 
RPPN, desencadeando o processo natural da biocenose e biótopos locais para manutenção da biodiversida-
de, embora períodos mais secos também sejam parte integrante da manutenção ecológica.

Ao se comparar a situação climatológica sub-regional do período de inverno com os dados normais 
climatológicos5, é possível verificar que esses dados também indicam um acréscimo hígrico em direção ao 
oceano, com umidades relativas que ficam entre 72 e 76%, variando pouco em relação ao período de verão.

c. PREciPiTAção

Com base nos dados das EMAs, a região em que se insere a RPPN acumulou uma altura pluviométrica entre 
130 e 160 mm no período de verão e uma baixa ocorrência de chuvas no período de inverno, oscilando entre 
60 e 70 mm. 

Sabendo-se que é no período de verão que as temperaturas médias são mais elevadas, favorecendo 
a evaporação da água e o aumento da frequência das chuvas, esse processo natural da região tropical 
também foi observado sobre a área da RPPN, quando as alturas pluviométricas acumuladas nesse período 
indicaram uma condição de normalidade climatológica, enquanto no período de inverno amostrado não 
houve qualquer registro de chuva.

5  Período de inverno definido corresponde aos meses de julho, agosto e setembro de 1961 a 1990. 
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D. vEnTo

Considerando os valores médios das direções dos ventos registrados para o Plano de Manejo nas EMAs 
selecionadas, foi possível identificar uma direção predominante dos ventos circulantes para sudeste (ou seja, 
ventos de noroeste), que variaram entre 130° e 142°6.

A massa tropical atlântica (mTa) condiciona a direção predominante dos ventos na sub-região da RPPN, 
tanto no verão como no inverno, com sua rota preferencial de sul/sudeste para noroeste, embora sistemas 
frontais também atuem no direcionamento eólico sobre essa mesma região. No verão, verifica-se um con-
junto de fluxos de ventos de oeste para leste/nordeste e leste/sudeste. No inverno, predominam ventos de 
noroeste/oeste para sudeste/oeste (Figura 19 e Figura 20).

Segundo Ayoade (1991, p. 95), “os ventos de montanha (ou catabáticos) podem se desenvolver em qual-
quer parte onde haja variações no relevo, mas esses são particularmente fortes e regulares nos trópicos, 
na ausência de frentes e de fortes depressões”. Segundo o mesmo autor, no período noturno, os planaltos 
esfriam muito rapidamente por causa da perda de radiação terrestre. O ar frio e denso desloca-se vertente 
abaixo para as depressões e vales. Também contribui para o desenvolvimento de inversões térmicas no fun-
do dos vales uma condição que favorece a concentração de poluentes na atmosfera sobre áreas industriais, 
nesse caso ao sul da RPPN.

Em relação aos ventos registrados na sub-região de estudo, é importante ressaltar que as direções 
indicadas são representativas dos ventos de superfície. Por isso, recebem interferências muito intensas das 
condições predominantes da própria superfície, como áreas florestadas, solos expostos, presença de vales, 
terrenos montanhosos e áreas urbanizadas próximas à RPPN.

1.1.2  REcuRsos HÍDRicos

O município de Mogi das Cruzes está parcialmente inserido em Área de Proteção e Recuperação de Manan-
ciais, de modo que seu trecho sul é regulado por legislações estaduais e municipais de proteção à produção 
de água. Nessa porção de seu território encontram-se os reservatórios Taiaçupeba, que também ocupa área 
no município de Suzano, e Jundiaí, inteiramente localizado em Mogi das Cruzes.

O município de Mogi das Cruzes está inserido na região das cabeceiras desse rio, sendo considerado 
parte integrante da bacia hidrográfica do Alto Tietê (UGRHI-6) e do Sistema Produtor Alto Tietê (SPAT). Pe-
quena extensão ao norte do município, entretanto, está inserida na área da bacia hidrográfica do rio Paraíba 
do Sul (UGRHI-2).

6  A EMA Moela (A-745) não teve registro de direção dos ventos no período de verão e inverno considerado para o Plano de Manejo. 

Figura 19 e Figura 20. 
Mapas de direção da sub-região da RPPN nos 

períodos amostrados de 20/01 a 21/02/2012 (verão, 

esquerda) e 20/07 a 21/08/2012 (inverno, direita).

A. METoDologiA

Para este módulo foram levantados os aspectos regionais da RPPN Botujuru – Serra do Itapety com base 
nas Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs). 

A contextualização da RPPN foi elaborada com base na revisão bibliográfica de relatórios técnicos ela-
borados pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb), pela Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente de São Paulo (SMA) e pelo Comitê de Bacias (CBHs) do Alto Tietê e do Paraíba do Sul, além 
de utilizar dados disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (ANA). 

Com recortes espaciais para as UGRHIs, as análises abordaram sobretudo os aspectos relativos ao Alto 
Tietê, onde está inserida a maior parte da área da RPPN. 

Quanto à caracterização local da UC, foi elaborado o mapeamento das bacias hidrográficas da RPPN, 
classificadas em afluentes do ribeirão Botujuru (bacia do Alto Tietê) e do rio Parateí (bacia do rio Paraíba do 
Sul). As atividades foram realizadas em agosto e dezembro de 2012 e os pontos de amostragem podem ser 
verificados na Figura 21. 
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B. cARAcTERizAção Dos REcuRsos HÍDRicos

AnálisE REgionAl

O rio Tietê, a principal drenagem que compõe a rede hidrográfica onde está situada a RPPN, tem suas nas-
centes na vertente ocidental da Serra do Mar, no município de Salesópolis. A nascente desse rio está situada 
a uma altitude de 840 metros (Portela et al., 1995). Apesar de ela estar situada a cerca de 22 quilômetros 
do oceano Atlântico, seu curso direciona-se para o interior (Marceniuk e Hilsdorf, 2010). Seu trajeto de leste 
para sudoeste drena, em sentido diagonal, quase toda a região central do Estado de São Paulo e deságua no 
rio Paraná após percorrer cerca de 1.150 km, na divisa com o Estado do Mato Grosso do Sul, nas cercanias da 
cidade de Itapura-SP. A bacia do rio Tietê é dividida em seis sub-bacias: Alto Tietê; Sorocaba/Médio Tietê; 
Piracicaba/Jundiaí/Capivari; Tietê/Jacaré; Tietê/Batalha e Baixo Tietê7.

7  Conforme <http://www.rededasaguas.org.br/tiete/sub_bacias.jpg>. Acesso em 06/10/2010. 

Figura 21. 
Atividades de campo e pontos de observação na RPPN. 

O rio Tietê sofre muitas alterações com a poluição doméstica e industrial, especialmente na região do 
Alto Tietê, uma das mais populosas e economicamente desenvolvidas do Estado de São Paulo. Estima-se 
que cerca de 40% do volume do rio Tietê, nesse trecho, seja composto por efluentes de esgotos domésticos 
e industriais dos municípios presentes nessa área da bacia (Marceniuk e Hilsdorf, 2010). Além dos impactos 
causados pela poluição, a presença de vários represamentos de cursos d’água para o abastecimento das 
cidades e o controle de enchentes provocam grandes alterações nos ambientes aquáticos. 

De acordo com a divisão de unidades hidrográficas do Estado de São Paulo adotada pelo Sistema 
Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIRGH), a RPPN Botujuru – Serra do Itapety insere-se 
na UGRHI-AT (Alto Tietê ou UGRHI-6), com pequena porção, no extremo noroeste da área, na UGRHI-PS 
(Paraíba do Sul ou UGRHI-2) (Mapa 1).

A UGRHI-6 abrange a área drenada pelo rio Tietê desde suas nascentes no município de Salesópolis 
até a barragem de Rasgão, localizada no município de Pirapora do Bom Jesus, apresentando grande trecho 
urbano integrado por 35 municípios, compreendendo uma área de 5.868 km² (Cetesb, 2011). Essa UGRHI 
abrange a porção centro e sul da região de Mogi das Cruzes.

De acordo com CPEA e SPLF (2009): 

[...] grande parte da disponibilidade de recursos hídricos desse município fica 
vinculada aos rios e reservatórios localizados na porção leste da UGRHI-6, desta-
cando-se o trecho inicial do rio Tietê e o reservatório Ponte Nova, localizado em 
Salesópolis, bem como os seus principais afluentes e reservatórios correlatos, ou 
seja, o rio e o reservatório Biritiba-Mirim, o rio Taiaçupeba-Mirim e o reservatório 
Taiaçupeba, o rio e o reservatório Paraitinga e o rio e o reservatório Jundiaí, que 
formam o sistema Tietê Alto-Cabeceiras.

Cerca de 30% da área da UGRHI-AT é constituída por remanescentes de vegetação natural, predominando 
a floresta ombrófila densa montana (São Paulo, 2011), parcialmente protegidos por unidades de conservação, 
incluindo áreas de proteção ambiental, parques estaduais e municipais, RPPN e outras categorias de manejo. 

A área da RPPN está inserida em região gerenciada, para assuntos relacionados aos recursos hídricos, pelo 
Comitê de Bacia do Alto Tietê (CBH-AT) e, em segundo plano, pelo Comitê de Bacia Paraíba do Sul (CBH-PS). 

Criado pela Lei Estadual de Recursos Hídricos, o Comitê de Bacia Hidrográfica do 
Alto Tietê é o “parlamento da água” na Região Metropolitana. Todas as questões 
ligadas aos usos dos recursos hídricos deverão ser debatidas e decididas neste 
foro democrático, constituído por representantes do Estado, dos 34 municípios 
da Bacia e das entidades da sociedade civil, com participação paritária. O plenário 
do Comitê tem 48 membros, com 16 representantes por segmento (Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, 2012).

Mapa 1. 
Unidades de gerenciamento 

de recursos hídricos da RPPN.
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A área da UC pertence, em sua maior parte, à sub-bacia Alto Tietê-Cabeceiras, conforme representado 
na Figura 22, na parte leste da UGRHI-AT, e ao subcomitê Tietê-Cabeceiras (SCBH-AT).

Na sub-bacia Alto Tietê-Cabeceiras, os principais cursos d´água são o rio Tietê, desde a sua nascente 
até as proximidades da cidade de São Paulo, numa extensão de 74 km, e os rios Claro, Paraitinga, Biritiba-
-Mirim, Jundiaí e Taiaçupeba-Mirim. Os principais reservatórios dessa sub-bacia são: Ribeirão do Campo (rios 
Claro e Guaratuba), Ponte Nova (rio Tietê), Paraitinga (rio Paraitinga), Biritiba (rio Biritiba-Mirim), Jundiaí (rio 
Jundiaí) e Taiaçupeba (rio Taiaçupeba-Mirim). 

Em função de sua importância para o abastecimento de água da Região Metropolitana de São Paulo 
(RMSP), grande parte dessa sub-bacia hidrográfica está inserida na Área de Proteção de Mananciais (APM), 
criada com vistas a garantir o abastecimento de água potável para a população e setores produtivos locais 
(Figura 23). 

Mapa 1. 
Unidades de gerenciamento  

de recursos hídricos da RPPN.

Figura 22. 
Sub-bacias do Alto Tietê (UGRHI-AT). Destaque para a localização da RPPN. 

Fonte: fusp, 2002.
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As principais atividades econômicas nessa UGRHI estão relacionadas aos setores de serviços e industrial. 
A elevada demanda de consumo de água na unidade se deve ao fato de ela estar localizada em um dos 
maiores polos produtivos do país, que responde pela geração de 15% do PIB brasileiro.

A UGRHI-PS, situada a leste do Estado de São Paulo, é composta por 34 municípios e possui área de dre-
nagem de 14.444 km². Com atividades instaladas predominantemente nas áreas de agropecuária, indústria, 
pesquisa em tecnologia, mineração, turismo religioso, serviços, entre outros, ainda possui cerca de 26,5% de 
cobertura vegetal nativa (São Paulo, 2011, p.153).

O rio Paraíba do Sul pode ser definido como um ambiente que reúne ecossistemas aquáticos mistos, al-
ternando entre ambientes lóticos, semilóticos e lênticos. Em seu curso intercalam-se trechos íngremes e es-
carpados, nos quais seu leito despenca entre rochas vulcânicas muito antigas (sobretudo granito), e outros 
por onde escoa calmamente, entre extensas planícies de inundação com baixa declividade. O leito é marcado 
por uma grande inflexão que sofre na altura do município de Guararema em São Paulo. Tal desvio se deve à 
constituição geológica da região (maciços de granito), que obriga o rio inverter seu curso em ângulo de 180° 
(Hilsdorf e Petrere Jr., 2002), de sudoeste para nordeste. Isto marca a divisão do seu trecho superior, o Alto 

Figura 23. 
Mapa das Áreas de Proteção de Mananciais da Região Metropolitana do Estado de São Paulo. 

Fonte: São Paulo, 2012.

Paraíba, com 280 km de extensão e nascentes na Mata Atlântica paulista, na Serra da Bocaina, situadas a 
menos de 20 km da costa (Lima, 1997). A área total da bacia é de 57.000 km² (Hilsdorf e Petrere Jr., 2002). 

Os principais corpos d´água da bacia do Rio Paraíba do Sul são os rios Paraibuna e Paraitinga, contri-
buintes do rio Paraíba do Sul e rios Parateí, Jaguari e Una. Ainda fazem parte da UGRHI-PS os reservatórios 
Paraibuna, Paraitinga, Santa Branca e Jaguari. 

Disponibilidade e qualidade das águas 

A UGRHI-AT apresenta forte escassez de água, já que o consumo total da bacia excede sua própria pro-
dução hídrica. A produção de água para abastecimento público é de aproximadamente 63 m³/s, sendo 
que metade desse montante é importada da bacia do rio Piracicaba, localizada ao norte da bacia do Alto 
Tietê e uma das maiores fontes de reserva de água para abastecimento da Região Metropolitana de São 
Paulo (Cetesb, 2011). 

A UGRHI-AT possui parte de sua área sobre o Aquífero São Paulo, e sua dinâmica de uso e ocupação 
da terra exerce grande pressão sobre as reservas subterrâneas, principalmente relacionadas aos usos po-
tencialmente poluidores da água e do solo por contaminação direta e indireta dos lençóis freáticos. Como 
exemplos podem ser citados os postos de combustível e as indústrias químicas, muito frequentes na região. 

Trata-se da bacia hidrográfica mais crítica no Estado de São Paulo, devido ao grande contingente po-
pulacional instalado, com 19.305.358 habitantes (Cetesb, 2011), e a pouca disponibilidade de recursos su-
perficiais capazes de atender essa demanda na área. A sede do município de Mogi das Cruzes possui duas 
captações de água no rio Tietê, as quais suprem a demanda de sua área urbana. Existem, segundo a Fusp 
(2009), 816 poços para captação de água subterrânea na sub-bacia hidrográfica Alto Tietê-Cabeceiras, con-
tabilizando uma vazão de apenas 1 m3/s. 

Em contrapartida, a UGRHI-PS atende 85% da população da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 
sendo um importante manancial para mais de 12 milhões de habitantes (Cetesb, 2011). A região possui uma 
grande disponibilidade hídrica (terceira do Estado); ainda assim, ao ser considerada a demanda do Rio de 
Janeiro, o manancial encontra-se em situação crítica, tal qual a UGRHI-AT.

A qualidade dos corpos hídricos das UGRHI-AT e UGRHI-PS é controlada por meio de pontos de moni-
toramento (Figuras 24 e 25).

Na UGRHI-AT, entre os anos de 2007 e 2009, cerca de 50% dos pontos monitorados foram classificados 
com “bom” ou “ótimo” no Índice de Qualidade das Águas (IQA), e outros 50% classificados entre “regular” 
e “péssima” qualidade. No ano de 2008, 8 dos 44 pontos foram considerados “ótimos”, maior média entre 
os anos de 2007 e 2009. 

Nos pontos em que houve monitoramento do IAP (Índice de Qualidade das Águas para fins de Abaste-
cimento Público), a maior parte esteve entre “bom” e “regular”, com apenas dois pontos com índice “ótimo” 
no ano de 2008, sem repetição dessa qualidade no ano seguinte.
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Quanto ao Índice de Qualidade das Águas para Proteção da Vida Aquática (IVA), nos anos de 2007 a 
2009 cerca de 50% dos pontos monitorados apresentaram qualidade “ruim” ou “péssima”, com apenas um 
ponto de qualidade “ótima”. Estes fatores estão diretamente relacionados ao Índice de Estado Trófico (IET) 
medido no mesmo período, com pouquíssimos pontos classificados em estado ultraoligotrófico ou oligotró-
fico e 50% ou mais dos pontos classificados entre mesotrófico e hipereutrófico (Cetesb, 2011). 

Figura 24. 
Pontos de monitoramento da 

qualidade da água na UGRHI-AT. 

Destaque (círculo vermelho) para  

a área em que se insere a RPPN. 

Fonte: Cetesb, 2011.

Figura 25. 
Pontos de monitoramento da 

qualidade da água UGRHI-PS, 

destacada com um círculo 

vermelho a área em que se  

insere a RPPN. 

Fonte: Cetesb, 2011.

Nos pontos de monitoramento instalados na UGRHI-PS, os IQA foram predominantemente classificados 
como “ótimo” e “bom”, com poucas ocorrências de “regular” e nenhum ponto classificado como “péssimo” 
ou “ruim”. Todavia, o IAP apresentou aumento no número de pontos com qualidade regular em 2009 frente 
aos anos anteriores, inclusive com pontos com qualidade considerada “ruim”. Pelo menos 50% dos pontos 
apresentaram boa ou ótima qualidade para desenvolvimento da vida aquática, com nenhum ponto “péssi-
mo” e apenas um ponto considerado “ruim”, segundo o IVA. Essas classificações também estão relacionadas 
ao estado trófico das águas na região, sendo que nenhum dos pontos monitorados indicou eutrofização 
dos corpos d´água. 

A UGRHI-AT apresenta situação alarmante de ponto de vista ambiental e de abastecimento, dadas as 
condições apresentadas para os índices monitorados e também a necessidade cotidiana de importação de 
água de outras bacias. 

A UGRHI-PS, embora ainda apresente boa qualidade para a vida aquática e índices bons, no geral já dá 
sinais de comprometimento, com alguns dos pontos monitorados para abastecimento público apresentando 
qualidade de ruim a regular nos últimos anos.

Os dados evidenciam que a RPPN Botujuru – Serra do Itapety encontra-se em um contexto de escassez 
e baixa qualidade das águas, sobretudo para abastecimento público. 

saneamento básico

A UGRHI-AT é responsável pela maior produção de carga orgânica poluidora doméstica na bacia do Tietê. É 
nessa região que estão os menores índices de tratamento de efluentes domésticos. Na bacia do Alto Tietê, 
em 2009, foram registrados 68% de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) remanescente e 32% de DBO 
Reduzida, ou seja, 68% dos esgotos produzidos foram lançados diretamente nos corpos d´água sem qual-
quer tratamento prévio (São Paulo, 2009). 

Em Mogi das Cruzes, os esgotos gerados são lançados in natura diretamente nos cursos d´água ou em 
seus afluentes, pois não há estação de tratamento no município.

O município não capta água da bacia do rio Paraíba do Sul, assim como não exporta para essa bacia os 
efluentes produzidos no município.

Segundo a Avaliação de Oferta/Demanda das Sedes Urbanas para 2015, 26% dos municípios do Estado 
requerem uma adequação do sistema de abastecimento, com intervenções por meio de obras até 2025 e 
adoção de um novo manancial, situação que inclui o município de Mogi das Cruzes. O caso da bacia do Alto 
Tietê é ainda mais complexo, pois sua baixa disponibilidade hídrica exige importação de 32,3 m3/s de bacias 
adjacentes (ANA, 2010). 
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área de Proteção Ambiental da várzea do Tietê

A APA Várzea do Tietê “corresponde a uma extensa faixa de várzeas que acompanha o rio Tietê, desde o 
Reservatório Ponte Nova, em Salesópolis, até o Reservatório Edgard de Souza, em Santana de Parnaíba” 
(São Paulo, 2012).

A RPPN Botujuru – Serra do Itapety faz parte do complexo da APA da Várzea do Tietê, que abrange os 
municípios de Salesópolis, Biritiba-Mirim, Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, Guarulhos, São 
Paulo, Osasco, Barueri, Carapicuíba e Santana de Parnaíba, com área total de 7.400 ha. 

A APA foi criada com o objetivo de proteção das várzeas e planícies aluvionares do rio Tietê, em faixas 
com largura variando em média entre 200 e 600 metros, podendo atingir até mil metros em alguns pontos, 
sempre no intuito de proteger as zonas de inundação definidas pela planície fluvial dos meandros do Tietê. 

o sistema Aquífero são Paulo

O Aquífero São Paulo é um aquífero sedimentar de cerca de 1000 km² de extensão, localizado na porção 
leste do Estado de São Paulo, abrangendo alguns dos principais municípios da Região Metropolitana de São 
Paulo: Osasco, São Paulo, São Bernardo do Campo, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Suzano e Mogi das Cruzes. 
Confinado entre os limites da Serra do Mar, ao sul, e da Serra da Cantareira, ao norte, pode ser considerado 
um aquífero de produtividade média a baixa, “com vazões sustentáveis recomendadas entre 10 e 40 m3/h 
por poço nas regiões mais arenosas e com maiores espessuras de sedimento” (São Paulo, 2008).

Dado o uso intenso da terra nessa região por atividades potencialmente contaminantes, é importante 
observar a qualidade da água coletada nos poços, assim como seu tratamento e sua destinação final, uma 
vez que a contaminação do lençol freático ocorre em diversos pontos de análise desse aquífero. 

AnálisE locAl

A RPPN Botujuru – Serra do Itapety está inserida na sub-bacia do ribeirão Botujuru, afluente da margem 
direita do rio Tietê. Além das bacias dos afluentes do ribeirão Botujuru, na área da RPPN há um trecho, no 
setor noroeste, com pequeno curso d’água tributário do rio Parateí, afluente do rio Paraíba do Sul. Essa 
delimitação de unidades e subunidades hidrográficas permite organizar a seguinte compartimentação hidro-
gráfica, conforme o Quadro 4 e Mapa 2.

A sub-bacia do rio Parateí, na área dentro da UC, pode ser classificada, segundo Strahler (1952) apud 
Crhistofoletti (1980), como bacia de segunda ordem, quando analisada na escala cartográfica de 1:5000. Já 
no ribeirão Botujuru, a sub-bacia afluente do ribeirão Botujuru 1 (oeste) é classificada como de terceira or-
dem, assim como a bacia dos córregos da Macumba e do Motinha. As demais bacias são classificadas como 

ugRHi unidades subunidades

UGHRI-AT
Bacia do ribeirão Botujuru, afluente da 
margem direita do rio Tietê

Bacia do córrego do Agrião

Bacia do córrego da Macumba e do córrego do Motinha

Sub-bacia do ribeirão Botujuru 1 (oeste)

Sub-bacia do ribeirão Botujuru 2 (leste)

UGRHI-PS
Bacia do rio Parateí, afluente da margem 
direita do rio Paraíba do Sul

Sub-bacia do rio Parateí

Quadro 4. 
Compartimentação hidrográfica da RPPN.

de segunda ordem. Essas análises foram realizadas com base no material geoespacial fornecido pela CPEA 
(CPEA e SPLF, 2009), considerando os cursos d´água e bacias, desde as nascentes até a confluência com o 
ribeirão Botujuru (exceto a sub-bacia da vertente do rio Parateí/Paraíba do Sul). 

Dentre todas as bacias mapeadas na UC, nenhuma possui cabeceiras fora da área da RPPN, de modo 
que sua conservação e preservação ambiental depende estritamente das atividades de manejo e proteção 
desenvolvidas dentro da área da RPPN Botujuru – Serra do Itapety.

A bacia do ribeirão Botujuru e seus afluentes localizam-se em área de relevo com alta rugosidade e pa-
drão dendrítico de drenagem, podendo tender a treliça nas áreas de falhas e cisalhamentos, com traçados 
mais retilíneos próximos a essas áreas, mas que só podem ser notados em determinados trechos. O padrão 
em treliça é mais facilmente observado na bacia do rio Paraíba do Sul, onde ângulos agudos, inclusive com 
formação de “cotovelos”, podem ser observados nos corpos d´água. O padrão dendrítico de drenagem pode 
ser comparado à configuração de uma árvore, onde a corrente principal representa o tronco, seus tributários 
os ramos e as correntes de menor categoria as folhas, unindo-se em ângulos agudos ou retos. A união em 
confluências de ângulos retos, contudo, representa anomalia, geralmente atribuída aos fenômenos tectôni-
cos. No padrão de drenagem em treliça, o controle estrutural é muito acentuado, com drenagens em faixas 
estreitas e paralelas. Esse padrão é também encontrado em estruturas falhadas (Christofoletti, 1980).

Na bacia do ribeirão Botujuru, as confluências dos cursos d´água ocorrem raramente em ângulos retos 
e algumas vezes em ângulos pequenos ou muito pequenos, claramente influenciados pela complexidade do 
substrato rochoso e pela interferência da zona de cisalhamento que ocorre na área. Além dessas questões, a an-
tropização dos canais nas partes mais acessíveis é nítida, influenciando na forma como as confluências ocorrem.

Mapa 2. 
Sub-bacias 

hidrográficas da RPPN.
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Praticamente paralelas entre si, as bacias afluentes do ribeirão Botujuru correm numa mesma direção 
e deságuam já próximas da foz, onde o ribeirão encontra o rio Tietê, nas cercanias da área urbana de 
Mogi das Cruzes.

As sub-bacias da RPPN podem ser caracterizadas conforme o quadro abaixo (Quadro 5). 
No quadro não foram incluídos dados dos afluentes do rio Parateí na área da RPPN, por não estarem 

disponíveis os dados geoespaciais completos dessa bacia, mas apenas o trecho dentro da área da UC, invia-
bilizando os cálculos em um mesmo padrão. 

Mapa 2. 
Sub-bacias 

hidrográficas da RPPN.

Tanto na bacia do ribeirão Botujuru como na bacia do rio Parateí existem características que indicam 
uma assimetria dos cursos d´água principais, notadamente mais intensa na bacia do rio Parateí. No ribeirão 
Botujuru vertem mais afluentes da margem direita durante todo o trajeto percorrido pelas águas, desde sua 
nascente.

A RPPN caracteriza-se pela presença de densa rede de drenagem, com inúmeras nascentes. Os leitos 
dos canais são formados por areias e cascalhos, com recorrente presença de blocos e seixos rochosos e de 
afloramentos. Com vales simétricos e profundos, predominam os vales em “V”, entalhados, com altas decli-
vidades e grandes anfiteatros nas cabeceiras de drenagem. Ressalta-se que a declividade acentuada nessas 
áreas inviabilizou o acesso da equipe à grande parte dos cursos d´água, sobretudo em altas altitudes. 

A área da RPPN tem ainda uma área com pequena retenção fluvial, alagada, em altitude aproximada de 
990 m, que não pode ser totalmente visualizada por estar coberta por densa cobertura florestal. Formando 
uma pequena planície fluvial, essa área se situa na sub-bacia do ribeirão Botujuru 1 (oeste). Na Figura 26, o 

subunidades
Amplitude 

topográfica
Estensão do curso d´água 

principal (aproximada)
área da bacia

ordem  
(strahler, 1952)

Bacia do córrego do Agrião 355 m 2300 m 1,13 km2 2ª ordem

Bacia do córrego da Macumba  
e do córrego do Motinha

354 m
2200 m (córrego Macumba)

1500 m (córrego do Motinha)
1,87 km2² 3ª ordem

Sub-bacia do ribeirão  
Botujuru 1 (Oeste)

369 m 3000 m 2,46 km2² 3ª ordem

Sub-bacia do ribeirão  
Botujuru 2 (Leste)

aprox. 300 m* 1800 m 1,14 km2² 2ª ordem

Quadro 5. 
Caracterização das sub-bacias da RPPN.

* Escala 1:10000
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vertedouro (ou exutório) desse alagado possui água com coloração límpida. Nessa área foram identificados 
vestígios de acampamentos, (provavelmente de caçadores) que possivelmente se utilizam da água disponível 
para consumo durante a permanência na região.

Em toda a área da RPPN, os canais apresentam magnitude reduzida8, inclusive com ocorrência de dre-
nagem intermitente, mesmo num período considerado chuvoso (dezembro), como foi possível observar nas 
proximidades da área num afluente do córrego do Motinha9 (Figuras 27 e 28). 

De maneira geral, os cursos d´água na RPPN apresentam-se conservados, com presença de cobertura 
vegetal ao longo dos canais, assim como cabeceiras de drenagem protegidas e de difícil acesso. 

Os trechos de acesso mais facilitado, como no caso das estradas que cortam a RPPN, se apresentam mais 
antropizados, com canalizações e interferências por meio de obras simples, como construção de pequenas 
pontes, instalação de dutos de concreto ou condução da água por canos de plástico. A degradação dos corpos 
d´água nesses trechos é evidente, inclusive com locais de descarte de resíduos10, com a presença de pneus 
de bicicleta na margem direita do córrego da Macumba, próximo à estrada do Beija-flor, no interior da RPPN. 

Ainda que a antropização de alguns cursos d´água ocorra, a degradação dos recursos hídricos não é recor-
rente na UC e, em geral, não foram encontradas características de eutrofização, mas águas límpidas e inodoras. 

8  O córrego do Motinha, por exemplo, já fora da área da RPPN, apresentava, no momento da atividade de campo em dezembro, 45 cm 
de lâmina de água e 2 m de largura no canal.

9  É importante considerar que no final do ano de 2012 ocorreram poucos episódios de chuvas intensas, inclusive com redução 
significativa dos níveis de reservatórios de abastecimento e geração de energia de toda a RMSP.

10  Durante a execução do Plano de Manejo tais eventos foram informados ao proprietário. Foi providenciada a sinalização da área e 
retirada de resíduos, além da adoção de medidas para reforçar a proteção da RPPN, coibindo invasões.

Figura 27. 
Leito úmido de canal afluente 

da margem direita do córrego do 

Motinha, sob material orgânico. 

Figura 28. 
Canalização do córrego da Macumba, 

sob estrada do Beija-flor, na RPPN, com 

presença de tubulação metálica. 

Fotos: Luciana Dias do Nascimento.

Figura 26. 
Vertedouro do trecho alagado na 

sub-bacia do Botujuru (oeste), 

próximo à estrada do Lambari. 

Foto: Luciana Dias do Nascimento.

Dentre os cursos d´água visitados, também foi acessado um trecho em que ocorre uma pequena queda 
d´água, no córrego conhecido como do Agrião (Figura 29). A paisagem é interessante, com a presença de 
afloramentos rochosos, blocos graníticos fraturados e uma pequena bacia de retenção. À montante dessa 
área observaram-se antigas intervenções antrópicas, com pontos e retenção das águas sob a antiga estrada.

Outra queda d´água foi observada e indicada como potencial local de interpretação ambiental e visita-
ção próximo ao córrego do Agrião (cf. item 1.8 – Visitação).
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A ausência de indicativos de contaminação ou de processos intensos de assoreamento na maioria dos 
canais ocorre pela existência de um tênue estado geral de equilíbrio nas cabeceiras contribuintes do ribeirão 
Botujuru, estado que poderia ser facilmente desequilibrado com a retirada da cobertura vegetal nas verten-
tes e a remoção da mata ciliar existente na área.

Ainda que as águas com nascentes na RPPN sejam límpidas, a confluência dessas bacias com o curso 
d´água principal ocorre no baixo curso do ribeirão Botujuru, próximo à confluência com o rio Tietê e nas 
cercanias da área urbana de Mogi das Cruzes. Nesse contexto, apresenta características de eutrofização e 
degradação ambiental. Além disso, o ribeirão Botujuru vem recebendo efluentes domésticos, industriais e 
agrícolas desde sua cabeceira, a leste de Mogi das Cruzes, porém ainda dentro do município.

O trecho a montante do ribeirão Botujuru é ocupado por atividades agropecuárias que lançam efluentes 
nas proximidades de sua cabeceira, sendo transportados pelas águas. Efluentes domésticos também são 

Figura 29. 
Médio curso do canal principal da 

sub-bacia do ribeirão Botujuru 2 

(leste), no limite da RPPN. 

Foto: Luciana Dias do Nascimento.

detectados. Além disso, ocorre o descarte de resíduos sólidos, como pneus.. O trecho também apresenta 
sinais de intenso assoreamento, com acúmulo de sedimentos no leito do ribeirão (Figura 30). 

Cabe ressaltar que a RPPN tem relevante importância na produção de água na área, sobretudo na bacia 
do Alto Tietê, uma vez que engloba diversas nascentes e corpos d´água que contribuem indiretamente para 
o rio Tietê por meio do ribeirão Botujuru. Assim, diante da caracterização realizada para o presente Plano de 
Manejo, nota-se a extrema necessidade de conservação da área e dos recursos hídricos que abriga.

Enquadramento dos corpos d’água11

Com quatro sub-bacias hidrográficas do rio Botujuru, os corpos d´água na RPPN Botujuru – Serra do Itapety 
são de Classe 312. Na área da UC tem-se ainda uma sub-bacia do rio Parateí, afluente do Rio Paraíba do Sul. 
A bacia do rio Paraíba do Sul, possui predominantemente corpos d´água definidos como Classe 113, embora 
também tenha alguns cursos classificados como Classe 414, já nas proximidades das zonas urbanas, o que 
não é o caso da sub-bacia na RPPN. 

11  De acordo com o decreto estadual n. 10.755 de 22 de novembro de 1977, que dispõe sobre o enquadramento dos corpos de água 
receptores na classificação prevista no decreto n. 8.468 de 8 de setembro de 1976, e dá providências correlatas.

12  Classe 3: Destinados ao abastecimento doméstico após tratamento convencional; irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e 
forrageiras; e dessedentação de animais.

13  Classe 1: Destinado ao abastecimento doméstico após tratamento simplificado; proteção das comunidades aquáticas; recreação de 
contato primário; irrigação de hortaliças; criação natural e/ou intensiva (aquicultura) de espécies destinadas à alimentação humana.

14  Classe 4: Destinados à navegação, harmonia paisagística e usos menos exigentes. 

Figura 30. 
Planície do ribeirão Botujuru, fora 

da área da reserva, com processo 

de eutrofização, assoreamento 

de sedimentos e degradação por 

lançamento de resíduos – pneus 

indicados por setas. 

Foto: Luciana Dias do Nascimento.
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1.1.3  gEologiA, RElEvo E solos 

A análise da geologia, relevo e solos da RPPN Botujuru – Serra do Itapety forneceu subsídios para a carac-
terização do meio físico, apresentando os fatores geológicos, pedológicos, geomorfológicos e seus com-
partimentos em escala regional, correlacionando-os em escala local, no intuito de identificar ambientes po-
tencialmente instáveis. Tais ambientes foram delimitados e mapeados. Com essa análise foi possível propor 
ações de manejo, considerando as fragilidades e potencialidades da área.

A. METoDologiA

A contextualização e o diagnóstico regional da RPPN quanto à geologia foram organizados com base na 
inserção da área no Estado de São Paulo, na Região Metropolitana de São Paulo e na bacia do Alto Tietê. 
Para isso, foram utilizadas fontes secundárias de pesquisa como o Mapa Geológico do Estado de São Paulo 
elaborado pela CPRM – Serviço Geológico do Brasil (CPRM, 2005), o Mapa Geológico do Estado de São Paulo 
elaborado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT, 1981) e o Mapa Geológico da Região Metropolitana 
de São Paulo (Emplasa, 1980).

Assim, o diagnóstico considerou a inserção da área da RPPN nas unidades tectono-estratigráficas do 
Estado, assim como sua era de formação, seu domínio estrutural, entre outros fatores. Dados obtidos no 
local foram utilizados para confrontação com os dados secundários, aumentando o grau de confiança dos 
estudos anteriormente realizados. Também são apresentadas algumas fotografias obtidas no local durante 
a visita de campo (realizadas no mesmo período em que se deram as coletas para o módulo de Recursos 
Hídricos), a fim de ilustrar alguns dos aspectos observados. 

Para caracterizar o relevo da UC, utilizou-se o Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo, elaborado 
por Ross e Morz (1997), com o intuito de analisar a inserção da RPPN no contexto morfoestrutural e mor-
foescultural do Estado, além de descrever as unidades morfológicas existentes em seu entorno. Essa carac-
terização foi realizada com base em mapeamento na escala de 1:500.000 para contextualização regional. 

Adicionalmente, dada a importância da região para os estudos geomorfológicos desenvolvidos no Brasil, 
também foram consideradas as informações produzidas pelo geógrafo Aziz Ab´Saber, extraídas de sua tese 
de doutorado defendida em 1956, recentemente publicada em forma de livro (Ab´Saber, 2007). Também 
foram considerados estudos elaborados pela Emplasa relativos ao Plano de Preservação e Aproveitamento 
da Serra do Itapeti (Emplasa, 1981). 

Quanto à caracterização local da UC, a partir da contextualização e mapeamento topográfico da RPPN, foi 
elaborado um mapeamento morfológico, conforme procedimentos técnicos definidos por Ross (1992). Foram 
identificadas as unidades de vertentes da área, de forma complementar ao mapeamento geomorfológico regional.

Além do mapeamento morfológico, foram elaborados os mapas de hipsometria e clinografia (declividade 
das vertentes), nos quais se buscou seguir padrões similares aos empregados no Plano de Manejo do Parque 

Natural Municipal Francisco Affonso de Mello (Instituto Ecofuturo e SVMA, 2011), com o objetivo de possi-
bilitar análises integradas das áreas vizinhas e com características semelhantes entre si.

Os procedimentos técnicos para elaboração dos produtos citados foram os descritos a seguir.

MAPA DA HiPsoMETRiA

Elaborado a partir da base cartográfica digital do CPEA (CPEA e SPLF, 2009) em escala 1:10.000 e equidis-
tância de 5 m, com o intuito de permitir a obtenção da compartimentação dos níveis altimétricos da área. 
Considerando a grande amplitude topográfica da RPPN, foram organizadas as seguintes classes altimétricas: 
abaixo de 800 metros; 800 a 900 metros; 900 a 1000 metros; 1000 a 1100 metros; e acima de 1100 metros.

MAPA DA clinogRAFiA

Produzido a partir da base cartográfica digital do CPEA (CPEA e SPLF, 2009) com a finalidade de subsidiar 
a elaboração do mapa morfológico e sua legenda expandida, foi elaborado o mapa da clinografia da RPPN 
Botujuru – Serra do Itapety. Nele foram organizadas as classes apresentadas no Quadro 6.

classes de declividade critérios

< 5% Limite urbano-industrial

5% a 20% Limite para mecanização agrícola subdividido em duas classes

20% a 30% Limite à urbanização. Lei federal n. 6766/79 (Lei Lehmann)

> 30% Elevada fragilidade potencial do relevo

Quadro 6. 
Classes de declividade do mapa clinográfico.

MAPA DA MoRFologiA

O mapa da morfologia da RPPN foi apoiado nas demais cartas produzidas e análises de perfis topográficos 
elaborados para estudo. A esse mapa atrela-se a legenda expandida que contém a caracterização geomor-
fológica da área, bem como os níveis de fragilidade potencial do meio físico.

O mapa da morfologia foi elaborado de acordo com proposta de classificação taxonômica do relevo de-
senvolvida por Ross (1990 e 1992) e apresenta cinco táxons, contemplando e detalhando as feições relativas 
ao 5º táxon – formas de relevo individualizadas.
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As unidades mapeadas para o 5º táxon, na UC em estudo, apresentam as seguintes características:

• Planície fluvial: associada a processos de agradação, possuindo forma plana de origem fluvial, com 
forma relativamente ampla e alongada, onde o processo de agradação tende a ser maior que o de 
denudação. Representadas pelo símbolo “Pf”.

• Topo convexo: segmentos de relevo correspondentes a topos convexos, ocupando posição cimeira 
nos divisores de água, onde predominam processos denudacionais, de infiltração e de escoamento. 
Representados pelo símbolo “Tc”.

• Topo aguçado: segmentos de relevo que ocupam posição de cimeira nos divisores de água, onde 
predomina o escoamento superficial sobre o processo de infiltração e de escoamento subsuperficial. 
Prevalecem os processos de denudação, com ação mecânica da água. São associados a afloramentos 
rochosos e a solos pouco desenvolvidos. Representados pelo símbolo “Ta”.

• Colo: setores de vertentes posicionados nos divisores de água isolando duas cabeceiras de drenagem 
(zonas coletoras de água). Têm comportamento semelhante ao das vertentes côncavas e são altamen-
te vulneráveis a processos de erosão linear associada ou não a recuos das nascentes e ao desman-
telamento de zonas coletoras (anfiteatros), sobretudo se estiverem em áreas sem cobertura vegetal. 
Representados pelo símbolo “Cl”.

• Patamar convexo: superfícies ligeiramente aplainadas que interrompem a continuidade do declive de 
uma vertente, funcionando como interflúvios e possuindo curvatura ampla. Nas áreas predominam 
processos de infiltração sobre os de escoamento superficial. Os processos erosivos derivados do es-
coamento são predominantemente laminares, porém prevalece a ação química pelo acúmulo e perco-
lação da água nessas áreas. Representados pelo símbolo “Pc”.

• Vertentes côncavas: segmentos de vertente que apresentam concavidade onde se concentram águas 
pluviais e fluviais, em escoamento superficial ou subsuperficial, e materiais carreados por escoamento 
superficial, ação dos ventos ou pela própria gravidade. Nesses segmentos pode ocorrer acúmulo de 
argilas, ferro, sílica e outros produtos de migração do perfil de solo, pelo efeito da lixiviação. Repre-
sentadas pelo símbolo “Vcc”.

• Vertentes convexas: segmentos de vertente que apresentam convexidade onde ocorrem processos 
de escoamento difuso e disperso pelo escoamento superficial e subsuperficial. Nesses segmentos, 
processos erosivos lineares difusos e laminares podem ocorrer, com formação de sulcos e ravinas. Em 
alguns trechos, possuem a função de divisores de água, onde prevalece o escoamento em oposição 
aos processos de infiltração. Representadas pelo símbolo “Vc”.

• Vertentes retilíneas: segmentos de vertente de tipologia retilínea, que apresentam área de passagem/
transição quanto aos processos de dispersão ou concentração de águas (escoamento difuso). Nesses 
segmentos podem ocorrer processos de ravinamento, formação de sulcos, pequenos escorregamen-
tos e processos de erosão laminar, inclusive com corridas de massa, sobretudo nos setores de maior 
declividade. Representadas pelo símbolo “Vr”.

A partir da caracterização da RPPN em seus aspectos geológico, geomorfológico, pedológico e de re-
cursos hídricos, foi organizada a legenda expandida que orienta a leitura do mapa da morfologia da reserva. 

Com base no mapeamento da morfologia da UC, na bibliografia e nos dados levantados em campo, essa 
carta síntese é fruto da correlação das demais cartas e do mapeamento da cobertura vegetal. Assim, aos 
dados existentes no mapa da morfologia foram adicionadas as seguintes informações:

• Declividades e altitudes
• Litologia
• Solos
• Cobertura vegetal
• Fragilidade ambiental potencial

Por meio da correlação entre os componentes relacionados, foram estabelecidos para cada unidade 
de vertente níveis de fragilidade potencial do meio físico, hierarquizados em categorias de “alta” a “muito 
alta”. Não foram identificados, neste estudo, áreas de fragilidade “muito baixa” e “baixa ou média”, devido 
às altas declividades e condições pedológicas e litológicas da área, além de sua contextualização climática e 
densidade hidrográfica.

As análises relativas ao estudo dos solos tomaram como subsídio o Mapa Pedológico do Estado de São 
Paulo, elaborado em 1999 pelo Instituto Agronômico (IAC) (Embrapa, 2007). Algumas informações secundá-
rias a respeito da área da reserva também foram levantadas nos relatórios técnicos da Emplasa, em Ross e 
Moroz (1997) e na tese de doutorado do geógrafo Aziz Ab´Saber (2007). 

O detalhamento das condições do solo, assim como de processos erosivos instalados e situações de esta-
bilidade e instabilidade dos processos geomorfopedológicos, foi elaborado a partir da atividade de campo, con-
frontando-se as informações provenientes dos dados secundários com a realidade local. Não foram realizadas 
análises laboratoriais classificatórias, e os apontamentos de campo realizados basearam-se nas informações 
de pesquisa secundária. Foram estabelecidos dois grandes grupos de solo com características básicas distintas:

Para as planícies fluviais, solos formados por deposição de sedimentos em fundos de vale, porém tam-
bém associados a altas declividades em ambientes de rochas básicas.

Para as formas denudacionais, as diferentes litologias e tipos de solo são tomados de forma genérica 
diante da homogeneidade estrutural da área, realidade comprovada nas incursões de campo, em que foram 
frequentemente encontrados trechos de ocorrência de solos pouco desenvolvidos e de afloramentos ro-
chosos de granitoides. 
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B. cARAcTERizAção gEológicA, RElEvo E solos

gEologiA

Existem diversos estudos de geologia regional aplicados à área do Alto Tietê, realizados principalmente 
na segunda metade do século XX. Até o momento, os estudos mais detalhados a respeito da geologia 
da região foram encontrados no Plano de Preservação e Aproveitamento da Serra do Itapeti (Emplasa, 
1981), em escala 1:50.000, ampliado para escala 1:25.000. No entanto, esse estudo manteve exatamente 
as mesmas características definidas pelo mapeamento geológico em escala 1:100.000, também publicado 
pela Emplasa (1980).

Inserida no domínio tectônico dos terrenos de Embu (Figura 31) a Serra do Itapeti integra o complexo 
do Terreno de Embu, Província da Mantiqueira, denominada de magmatismo peraluminoso sin a tardi-
-orogênico, cuja formação remonta à Era Neoproterozoica (CPRM, 2005).

A litologia da região em que se insere a RPPN Botujuru – Serra do Itapety é caracterizada principalmente 
por rochas metamórficas do Neoproterozoico, período Ediacariano15, encontradas em afloramentos na Serra 
do Itapeti, e por coberturas superficiais do Cenozoico, nas regiões mais próximas ao sopé da Serra em ambas 
as vertentes – face norte e sul. 

Granitos e granitoides foliados, pertencentes ao domínio do Terreno de Embu, integram a litologia da 
serra. Na região também são encontradas litologias da Era Cenozoica, pertencentes ao Grupo Taubaté, 
Formação São Paulo, em que arenitos grossos, conglomeráticos, com texturas de siltito e argilito são ve-
rificados nas zonas de drenagem meandrante, principalmente na planície do rio Tietê e ribeirão Botujuru 
(CPRM, 2005). Os arenitos estão associados à ocorrência de processos de deposição aluvial do Quaternário, 
atuantes tanto na bacia do Botujuru como na do rio Tietê.

Ainda tratando da litologia do entorno da RPPN, verifica-se a presença de rochas metamórficas do Com-
plexo Embu, formadas no Período Criogeniano, Era Neoproterozoica, com presença de biotita-quartzito, 
biotita xisto, sericita filito, xisto gnaissoide, biotita gnaisse quartzoso, entre outras. A região é entrecortada 
por falhas ou zonas de cisalhamento de orientação sudeste/nordeste, identificadas ao norte da área da 
RPPN, nas vertentes norte da Serra do Itapeti e, sobretudo, na bacia do Paraíba do Sul.

A Figura 32 apresenta o Mapa Geológico da Região Metropolitana de São Paulo, originalmente pro-
duzido em escala 1:100.000, delimitando claramente um contínuo representado em tom de vermelho e de 
orientação sudeste-nordeste da Serra do Itapeti (Emplasa, 1980 e 1981). O mapa também aponta a presença 
de granitos e granodioritos normais ou em parte gnáissicos, com granulometria equigranular ou porfiroide, 
relacionados ao Pré-Cambriano (Ediacariano), parte das suítes graníticas da Facies Cantareira. 

Micaxistos e meta-arenitos de médio grau de metamorfização e com foliação de 45º a 80º estão pre-
sentes nas zonas em que ocorrem falhamentos, que, embora indiscriminados, têm presença evidente na 

15  O Período Ediacariano também pode ser denominado de Pré-Cambriano, pois antecede o Período Cambriano no tempo geológico. 
Ocorreu entre 600 e 542 milhões de anos atrás (CPRM, 2005).

Figura 31. 
Domínios tectônicos do Estado de São Paulo. Fonte: CPRM, 2005.

região. Essa presença é facilmente notada quando se observa o padrão de drenagem da área: dendrítico na 
vertente sul da serra e com aspectos de treliça na vertente norte. 

A Figura 32 permite compreender a inserção da área da RPPN na bacia do Alto Tietê, diretamente in-
fluenciada pelos processos morfogenéticos da Serra do Itapeti, de modo que é possível encontrar alguns de-
pósitos aluvionares em altitudes maiores, encaixados em vales profundos entalhados nas vertentes da serra. 

Além do substrato rochoso citado, os estudos da Emplasa (1980) também apontam a presença de quart-
zitos (Grupo Açungui, Complexo Pilar), migmatitos e gnaisses graníticos possivelmente cisalhados em zonas 
de movimentação tectônica intensificada, do Pré-Cambriano, Complexo Embu; assim como os depósitos 
quaternários da Era Cenozoica citados anteriormente. 

A atividade de campo confirmou a presença do substrato rochoso delimitado nos mapeamentos, no que 
tange às suítes graníticas demarcadas, conforme é possível observar nas Figuras 33 e 34.

Obtidas a aproximadamente 900 m de altitude, as figuras anteriores evidenciam a presença de substra-
to rochoso granitoide nas vertentes da serra. Outros blocos e matacões graníticos foram identificados em 
diversos pontos da UC. Também foi possível identificar, em diversos dos perfis de solo escavados, alterita a 
baixa profundidade (1,5 m – 1,0 m), assim como blocos de rocha nos horizontes sub-superficiais.
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Figura 32. 
Recorte ilustrativo da geologia na área da RPPN. 

Fonte: Emplasa, 1980.

Figura 33. 
Bloco granítico exposto na estrada do 

Lambari, em processo de intemperização, 

no limite oeste da RPPN. 

Figura 34. 
Detalhe do bloco granítico observado na 

estrada do Lambari, com textura porfirítica. 

Fotos: Luciana Dias do Nascimento.
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Afloramentos rochosos no topo da Serra do Itapeti também foram identificados, um deles denominado 
de Pedra do Lagarto. Com isso, as observações de campo apontaram sempre para a ocorrência exclusiva de 
rochas graníticas do tipo porfiroide, com presença de fenocristais, também apontadas no Plano de Manejo da 
área vizinha, o Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello (Instituto Ecofuturo e SVMA, 2011). Ainda 
assim, não é descartada a possibilidade de existir substrato rochoso definido nas fontes secundárias, de modo 
que é importante considerar que tais substratos podem não ter sido encontrados nas incursões de campo por 
estarem localizados a profundidades maiores, não associadas à ocorrência de afloramentos na área.

Nas Figuras 35 a 37 observam-se exemplos de afloramentos, blocos e matacões graníticos encontrados 
na RPPN. Em muitas áreas foram encontradas sobre as rochas camadas de solo pouco profundas, com ma-
terial alterado (alterita) a profundidades menores de dois metros.

O Mapa 3 permite observar mais detalhadamente a composição litológica da área da RPPN e suas unidades.

Figura 35. 
Afloramento rochoso na Pedra do Lagarto 

– um dos topos da Serra do Itapeti, divisor 

de águas entre as bacias do rio Parateí e 

ribeirão Botujuru. 

Figura 36. 
Detalhe de bloco granítico intemperizado 

observado sob linhão próximo ao divisor 

da Serra do Itapeti. 

Mapa 3.
Geologia da RPPN.
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RElEvo 

Muitas teorias foram tecidas acerca do relevo/geomorfologia do Estado de São Paulo, algumas das mais 
conhecidas por Aziz Nacib Ab´Saber (2007) e Jurandyr L. S. Ross (1990). 

Ab´Saber elaborou tese de doutorado a respeito da geomorfologia do sítio urbano de São Paulo, na 
qual discute questões relacionadas, em linhas gerais, ao que hoje denominamos Região Metropolitana de 
São Paulo, com citações frequentes das planícies e bacia hidrográfica do Alto Tietê e da Serra do Itapeti. 
Segundo o autor, a área da RPPN é classificada como “Regiões serranas elevadas no planalto” e “Áreas cris-
talinas de topografia mamelonar”. 

Figura 37. 
Matacão granítico servindo de 

substrato para desenvolvimento de 

epífitas, próximo a antigo carreador. 

Fotos: Luciana Dias do Nascimento.

Os testemunhos extremos da sedimentação terciária do vale do Parateí estão 
alojados ao longo de uma depressão funda, porém relativamente larga, situada 
ao norte da Serra do Itapeti (1000-1100 m), 400 ou 500 abaixo do topo granítico 
desta serra, que é um dos mais importantes resíduos da superfície das cristas 
médias ao longo de todo o divisor Tietê-Paraíba. As observações de campo reve-
lam claramente que tal área de depósitos pliocenos, pela sua altitude e posição 
geográfica, corresponde ao extravasamento remontante da sedimentação da ba-
cia de Taubaté (Ab´Saber, 2007, p. 249).

Quanto às áreas cristalinas, de topografia mamelonar, encontradas na região, segundo o mesmo autor:

Tais morros baixos e outeiros amorreados apresentam perfil marcadamente con-
vexo, com traços daquele arredondamento peculiar ao modelado dos terrenos 
graníticos-gnáissicos do Brasil Atlântico. Na realidade, enquanto os pontos mais 
elevados se encontram entre 770 e 800 metros, na enseladura regional do Alto 
da Serra, o fundo dos vales locais acha-se a 735 ou 740 metros no máximo. [...] 
existe uma espécie de peneplano parcial, esculpido diretamente em micaxistos e 
gnaisses das formações pré-cambrianas regionais (Ab´Saber, 2007, p. 20).

Ab´Saber trata ainda em sua tese das vastas planícies do rio Tietê, e resolve:

É fato sabido que a cidade [neste caso a metrópole] nasceu e cresceu dentro dos 
domínios da pequena bacia sedimentar flúvio-lacustre regional, e que, até hoje, sente 
dificuldades em adaptar partes de sua tentacular estrutura urbana às áreas de relevo 
mais acidentados dos terrenos antigos que a circundam (Ab´Saber, 2007, p. 25). 

No mapeamento da geomorfologia da Serra do Itapeti, produzido para o Plano de Preservação da Serra 
do Itapeti (Emplasa, 1981) em escala 1:25.000, são apontados interflúvios com topos superiores a 1000 m 
de altitude, alinhamento de topos íngremes, presença de topos aplainados, superfícies de patamares em 
altitudes variadas, planícies em calha e vales encaixados, anfiteatros, vertentes convexas e escarpadas, ocor-
rência de matacões e blocos graníticos e escarpas com declividade acima de 30%. Todas essas características 
conferem com os estudos realizados em campo, na área da RPPN e entorno.

Segundo Ross e Moroz (1997), o Estado de São Paulo é dividido em três grandes unidades morfoestrutu-
rais: o Cinturão Orogênico do Atlântico, a Bacia Sedimentar do Paraná e as Bacias Sedimentares Cenozoicas. 
Esses compartimentos estão organizados em unidades morfoesculturais conforme o Quadro 7.

Para os autores, a RPPN Botujuru – Serra do Itapety está parcialmente localizada na unidade mor-
foestrutural denominada “Bacias Sedimentares Cenozoicas”, e na unidade morfoescultural denominada  

Mapa 3.
Geologia da RPPN.
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“Planícies Fluviais Diversas”, que se caracteriza por sedimentação fluvial desencadeada por tectonismo e por 
processos de epirogênese do Cinturão do Atlântico. Nessas áreas, frequentemente, a sedimentação está 
associada a assoreamentos e drenagens meandrantes. Essas planícies fluviais apresentam declividades infe-
riores a 2% e são constituídas por sedimentos arenosos e argilosos não consolidados, com lençóis freáticos 
pouco profundos e fragilidade ambiental muito alta (Ross e Moroz, 1997). 

Na região de estudo, áreas com essas características podem ser encontradas às margens do rio Tietê 
e do ribeirão Botujuru, e em pequenos trechos difundidos ao longo dos canais da área da RPPN, por vezes 
não delimitados, dada sua pequena dimensão e ordem hierárquica.

Outra parte da UC está situada no Cinturão Orogênico do Atlântico, com gênese vinculada a vários ci-
clos de dobramentos e metamorfismos regionais ocorridos no Período Pré-Cambriano, seguidos de intensos 
ciclos de erosão e presença de falhamentos e movimentos da crosta, derivados do processo epirogenético 
ocorrido no pós-Cretáceo até o Terciário Médio. 

O relevo do Planalto Atlântico, outra unidade morfoescultural da RPPN, tem litologias diversas, quase 
sempre rochas metamórficas associadas a rochas intrusivas do tipo ígneas.

Com característica marcada pela presença de vales entalhados, formas de topo convexas e elevada den-
sidade de canais de drenagem, o Planalto Atlântico pode ser subdividido em variados grupos de unidades 
geotectônicas distintas: “Planalto Paulistano/Alto Tietê” é a unidade do Planalto Atlântico que diz respeito 
à área da UC e seu entorno.

Na unidade denominada Planalto Paulistano/Alto Tietê, subdividida em Dc 24 e Da 43, localizadas res-
pectivamente ao sul (fora da UC) e ao norte da área da RPPN, predominam formas denudacionais de relevo, 
com morros médios e altos de topos convexos. Essa unidade é caracterizada pela presença de morros va-
riando entre 800 e 1000 m, litologia de rochas metamórficas do tipo gnaisses, micaxistos e migmatitos, além 
de rochas intrusivas como o granito. 

unidades morfoestruturais unidades morfoesculturais 

Cinturão Orogênico do Atlântico

Planalto Atlântico
Nível Alto (acima de 900 m)
Nível Médio (800-900 m)
Nível Baixo (700-800 m)

Bacia Sedimentar do Paraná
Planalto Ocidental Paulista

Depressão Periférica Paulista

Bacias Sedimentares Cenozoicas

Planalto de São Paulo
Depressão do Médio Paraíba
Depressão do Baixo Ribeira

Planícies Litorâneas
Planícies Fluviais

Quadro 7. 
Compartimentação geomorfológica 

do Estado de São Paulo. 

Fonte: Ross e Moroz, 1997, p. 30.

Mapa 4. 
Mapa geomorfológico da RPPN.
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No Mapa 4 verifica-se o contexto de RPPN em relação às unidades morfoesculturais do Planalto Paulis-
tano/Alto Tietê em tom de amarelo (Da 43); Planícies Fluviais Diversas em verde; e Planalto Paulistano/Alto 
Tietê (Dc24) em vermelho.

Na unidade denominada Da43, onde se situa a Serra do Itapeti, predominam altitudes entre 1000 e  
1150 m, com litologia granítica. Os níveis de fragilidade potencial são definidos pelos autores como altos, 
com “formas muito dissecadas, com vales entalhados associados a vales pouco entalhados, com alta den-
sidade de drenagem. Áreas sujeitas a processos erosivos agressivos com probabilidade de ocorrência de 
movimentos de massa e erosão linear com voçorocas” (Ross e Moroz, 1997).

Segundo os autores, as declividades médias predominantes estão entre 10% e 20%; contudo, declivi-
dades superiores a 30% são verificadas na Serra do Itapeti, conforme observado no mapa de clinografia  
(Mapa 5). O relevo é entalhado, com alta rugosidade e padrão dendrítico de drenagem, podendo tender a 
treliça nas áreas de falhas e cisalhamentos, na bacia do rio Paraíba do Sul.

Com amplitude topográfica de 360 m, variando entre 760 e 1120 m, a área da UC apresenta altitudes 
características do relevo de morros da Serra do Itapeti (Mapa 5). 

Nas Figuras 38 a 41 são apresentadas algumas imagens da área e entorno próximo.
A RPPN, por possuir em maior parte do terreno declividade superior a 30%, limita a urbanização, confor-

me a lei federal 6.766/79 e suas alterações. Essa declividade acentuada indica elevada fragilidade potencial 
do relevo aos processos erosivos, com potencial de ravinas, voçorocas e escorregamentos, uma vez que o 
substrato rochoso está a baixas profundidades. Esses processos são minimizados pela presença da cober-
tura florestal (Figuras 42 e 43).

Nas planícies fluviais predominam patamares convexos e vertentes côncavas, em declividades menores, 
com a presença de morros médios e altos na área. Ao sul da RPPN, na área destinada ao projeto urbanístico 
do empreendimento, ocorrem declividades menores (Figura 44).

Não foi possível acessar algumas áreas da RPPN, com acesso praticamente inviável pelas altas decli-
vidades e presença de cobertura vegetal relativamente densa, sobretudo no caso da abertura de trilhas 
para circulação a pé ou de veículos automotores, oferecendo dificuldades ao deslocamento de grupos de 
visitantes e pesquisadores. 

Os topos convexos apresentam declividades menores que os topos aguçados e permitem uma maior per-
colação da água da chuva, que percorre as camadas subsuperficiais do solo e escoa pelas vertentes, aflorando 
em anfiteatros posicionados em altas altitudes e de fragilidade muito alta. Esses anfiteatros conectam-se com 
vales estreitos e entalhados em V, encaixados entre vertentes retilíneas e convexas de alta declividade (> 30%).

Essas características são inerentes ao relevo de morros médios e altos de topos convexos, e da alta 
densidade de drenagem que ocorre na área. A elas estão associadas a ocorrência de solos do tipo argissolos, 
cambissolos, neossolos e gleissolos.

Por meio da correlação entre os componentes relacionados, estabeleceram-se para cada unidade de 
vertente níveis de fragilidade potencial do meio físico, hierarquizados em categorias de “alta” a “muito alta”, 
não sendo identificadas áreas de fragilidade “muito baixa”, “baixa” ou “média”.

Mapa 5. 
Mapa de declividade 

(clinografia) da RPPN.

Mapa 4. 
Mapa geomorfológico da RPPN.
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Figura 38. 
Vista panorâmica, orientada ao norte, da parte baixa, fora da RPPN, para a Serra 

do Itapeti – planície do ribeirão Botujuru em primeiro plano e serra ao fundo.

Figura 39. 
Vista da Serra do Itapeti em direção ao vale do Tietê/Botujuru, 

direção sul, sob linhão, com relevo ondulado e planície.

Figura 40. 
Vista da parte baixa, fora da RPPN, para a Serra do 

Itapeti, em área de represamento; ao fundo a serra.

Figura 41. 
Vista panorâmica para o vale do rio Paraíba do Sul, com orientação geral para norte (UGRHI-PS). 

Fotos: Luciana Dias do Nascimento.

Mapa 6. 
Hipsometria da RPPN.

Mapa 5. 
Mapa de declividade 

(clinografia) da RPPN.
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Analisando o Mapa 7 e sua respectiva legenda expandida verifica-se um predomínio, em extensão, das 
unidades de vertente denominadas vertentes convexas e vertentes côncavas, em virtude da grande densi-
dade de drenagem presente na área. As vertentes retilíneas também assumem importante papel na RPPN, 
associando-se a altas declividades.

A UC apresenta fragilidades potenciais altas e muito altas distribuídas por toda a sua extensão, associa-
da a variadas unidades de vertente delimitadas no mapeamento morfológico, inclusive com ocorrência de 
intenso processo erosivo em trechos de trilha, na continuidade da estrada do Lambari. Embora a fragilidade 
alta seja predominante nas unidades de vertente, os trechos de trilha podem apresentar fragilidade alta nos 
casos de remoção ou degradação da cobertura vegetal.

As planícies fluviais mapeadas, embora não acessadas diretamente na atividade de campo, são suscetí-
veis a processos de assoreamento, que já ocorrem no canal do ribeirão Botujuru, ao sul da RPPN.

No mapeamento da geomorfologia da Serra do Itapeti, disponível no Plano de Preservação da Serra (Emplasa, 
1981), são apontados diversos processos erosivos instalados na serra, como a presença de voçorocas e ravinas.

[...] ocorre quando o escoamento se concentra atrás de linhas de fluxo superfi-
cial bem definidas, podendo desenvolver três tipos de feições: sulcos, ravinas e 
boçorocas (ou voçorocas). Essas feições apresentam expressão local, sendo bem 
marcadas na paisagem. O estágio inicial do processo é caracterizado pelo sulco, 
que evolui para ravina e esta, se sofrer aprofundamento até o afloramento do 
lençol freático, passa a ser denominada de boçoroca” (São Paulo, 2002, p. 18).

A tendência de ocorrência desses processos também é citada por Ross e Moroz (1997) e foi claramente 
observada na visita prévia de campo (Figura 45)

Há autores, como Cunha e Guerra (2005), que consideram que uma erosão linear atinge o estágio de 
voçoroca quando ultrapassa 50 cm de profundidade, e é importante salientar que a maioria dos processos 
observados na RPPN não atinge essa profundidade, embora ela apareça em alguns pontos.

solos

De acordo com o mapa pedológico do Estado de São Paulo (Embrapa, 1999), a área da RPPN encontra-se 
num contexto regional de solos do tipo argissolo (Figura 46).

Solos do tipo podzólico vermelho-amarelo (denominado argissolo no Novo Sistema Brasileiro de Classi-
ficação de Solos) e cambissolos são facilmente encontrados nas regiões de média encosta e maior altitude 
da RPPN, respectivamente (Figura 47). 

Os argissolos ou podzólicos vermelho-amarelos distróficos apresentam as seguintes características (Em-
brapa, 2007, p. 133):

Figura 42. 
Amplitude topográfica – alta declividade: 

estrada do Beija-flor, que secciona a RPPN.

Figura 43. 
Alta declividade próxima à estrada do Beija-flor.

Figura 44.
Área ao sul da RPPN prevista para implantação do 

empreendimento, apresentando declividades menores. Mapa 6. 
Hipsometria da RPPN.

Mapa 7. 
Mapa de morfologia  

do relevo da RPPN.

Figura 45. 
Processo erosivo linear instalado na estrada do Lambari, com 

formação de sulcos por escoamento concentrado e difuso. 

Fotos: Luciana Dias do Nascimento. 
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unidade  
Morfoestru-Tural

1º Taxon

unidade 
Morfoescultural

2º Taxon

unidade 
Morfológica

3º Taxon

Forma de  
Relevo

4º Taxon

unidades de 
vertentes
5º Taxon

Morfologia

Morfometria

litologia cobertura vegetal solos Fragilidade Ambiental
Declividade*

(%)
Altitude**

(M)

PLANALTO A
TLÂNTICO

(CINTURÃO 
OROGÊNICO DO 

ATLÂNTICO)

PLANALTO 
PAULISTANO - ALTO 

TIETÊ

PEQUENAS PLANÍCIES 
FLUVIAIS

SERRA
DO ITAPETY

PLANÍCIE DO 
TIETÊ – RIBEIRÃO 

BOTUJURU

DENUDAÇÃO
Morros Altos, com 

topos convexos 
e aguçados, vales 

entalhados e pequena 
dimensão interfluvial

AGRADAÇÃO

PLANÍCIES FLUVIAIS

Topos Convexos
Tc

Segmentos de relevo correspondentes a 
topos convexos, ocupando posição cimeira 

nos divisores de água onde ocorrem 
processos de infiltração e de escoamento.

5 a >30 790-1030

Grupo Açungui:
Complexo Pilar
Migmatitos e 

Gnaisses graníticos
Complexo Embu:
Biotita-quartzito, 

biotita xisto, 
xisto gnaissóide e 

outras

Suítes graníticas – 
Fáceis Cantareira

Granitos e 
granodioritos 

normais e 
gnáissicos

Grupo Taubaté:
Arenitos 

associados à 
deposição aluvial 
do Quaternário 
nas planícies do 
Botujuru e Tietê

Reflorestamento
Argissolos e 
Cambissolos

ALTA: Área de alta fragilidade sob presença de vegetação natural, 
muito suscetível ao desenvolvimento de ravinas e voçorocas e a 
elevadas perdas de solo por escoamento difuso na ausência de 
cobertura vegetal.
Fragilidade MUITO ALTA sob intervenção antrópica

Topos Aguçados

Segmentos de relevo correspondentes a 
topos aguçados, ocupando posição cimeira 

nos divisores de água onde ocorrem 
processos de escoamento.

20 a >30 790-1120
Reflorestamento e 
Floresta Ombrófila 

Densa

Afloramentos 
rochosos, 

Cambissolos 
e Neossolos 

litólicos

ALTA: Área de alta fragilidade quando em afloramentos rochosos e 
ALTA sob presença de vegetação natural sobre solos jovens, muito 
suscetível ao desenvolvimento de ravinas e voçorocas e a elevadas 
perdas de solo por escoamento difuso na ausência de cobertura 
vegetal, assim como à ocorrência de rolamento de blocos e 
corridas de massa.
Fragilidade MUITO ALTA sob intervenção antrópica

Colos -
Cl

Setores de vertentes posicionados nos 
divisores de água. Separam dois topos 

tabulares e duas cabeceiras de drenagem.
<5 a >30 840-1110

Floresta Ombrófila 
Densa e 

Reflorestamento

Argissolos e 
Cambissolos

ALTA: Área de alta fragilidade quando sob presença de vegetação 
natural, muito suscetível ao desenvolvimento de ravinas e 
voçorocas e a elevadas perdas de solo por escoamento difuso 
na ausência de cobertura vegetal, assim como à ocorrência de 
rolamento de blocos aflorados e corridas de massa.
Fragilidade MUITO ALTA sob intervenção antrópica

Patamares Convexos 
-

Pc

Superfícies suavemente convexas que 
interrompem a continuidade da vertente, 

com curvatura ampla.
<5 a 15 751- 769 Reflorestamento

Argissolos e 
Cambissolos

ALTA: Sob presença de vegetação natural, área de suscetibilidade 
moderada ao desenvolvimento de ravinas. Pode desenvolver 
ALTA fragilidade nos casos de remoção de cobertura vegetal, pela 
proximidade com curso d água .
Fragilidade MUITO ALTA sob intervenção antrópica

Vertentes Côncavas 
–

Vcc
Segmentos de relevo com tipologia côncava. <5 a > 30 760-1110

Reflorestamento, 
Floresta Ombrófila 

Densa e Campo 
Antrópico

Cambissolos, 
Neossolos 
Litólicos e 
Gleissolos

MUITO ALTA: Área de muito alta fragilidade mesmo sob presença de 
vegetação natural, muito suscetível ao desenvolvimento de ravinas 
e voçorocas e a elevadas perdas de solo por escoamento difuso e 
escoamento concentrado na ausência de cobertura vegetal.
Fragilidade MUITO ALTA sob intervenção antrópica

Vertentes Retilíneas 
– 
Vr

Segmentos de relevo com tipologia retilínea. 20 a >30 760-1120

Reflorestamento, 
Ombrófila Densa, 
Capoeira e Campo 

Antrópico

Cambissolos, 
Argissolos e 
Neossolos 

litólicos

MUITO ALTA: Área de muito alta fragilidade mesmo sob presença de 
vegetação natural, muito suscetível ao desenvolvimento de ravinas e 
à ocorrência de corridas de massa, além de elevadas perdas de solo 
por escoamento difuso na ausência de cobertura vegetal.
Fragilidade MUITO ALTA sob intervenção antrópica

Vertentes Convexas 
– 
Vc

Segmentos de relevo com tipologia convexa. 5 a >30 760-1110
Reflorestamento, 

Ombrófila Densa e 
Campo Antrópico

Argissolos, 
Cambissolos 
e Neossolos 

Litólicos

ALTA: Área de alta fragilidade sob presença de vegetação natural, 
muito suscetível ao desenvolvimento de ravinas e voçorocas e a 
elevadas perdas de solo por escoamento difuso na ausência de 
cobertura vegetal.
Fragilidade MUITO ALTA sob intervenção antrópica

Planície Fluvial
Pf

Relevo plano de origem fluvial 0-5 736-990
Reflorestamento 

e Brejo

Gleissolos e 
Neossolos 
Flúvicos

MUITO ALTA: Área altamente suscetível a inundações e processos 
de assoreamento.

* Declividade em que a unidade de vertente pode ocorrer na reserva, em escala 1:10000 e equidistância de 
10m (base cartográfica CPEA generalizada para essa equidistância).

** Altitude em que a unidade de vertente pode ocorrer na reserva, em escala de 1:10000 e equidistância de 
10m (base cartográfica CPEA generalizada para essa equidistância). No caso de valores não múltiplos de 10, 
estes foram obtidos com apoio da base cartográfica do CPEA com equidistância original, de 1m.
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Compreende solos constituídos por material mineral, que têm como caracte-
rísticas diferenciais a presença de horizonte B textural de argila de atividade 
baixa ou alta conjugada com saturação por bases baixa ou caráter alítico. O 
horizonte B textural (Bt) encontra-se imediatamente abaixo de qualquer tipo de 
horizonte superficial, exceto o hístico, sem apresentar, contudo, os requisitos 
estabelecidos para serem enquadrados nas classes dos Luvissolos, Planossolos, 
Plintossolos ou Gleissolos. [...]
São de profundidade variável, desde forte a imperfeitamente drenados, de cores 
avermelhadas ou amareladas, e mais raramente, brunadas ou acinzentadas. A 
textura varia de arenosa a argilosa no horizonte A e de média a muito argilosa no 
horizonte Bt, sempre havendo aumento de argila daquele para este.
Argissolos vermelho-amarelos distróficos 
Solos distróficos (saturação por bases < 50%) na maior parte dos primeiros 100 
cm do horizonte B (inclusive BA).

Os solos podzólicos são suscetíveis a processos erosivos intensos quando associados a altas declivida-
des e retirada da cobertura vegetal, com instalação de processos erosivos difusos e lineares e formação de 
sulcos, ravinas e voçorocas, podendo ocorrer movimentos de massa (Figura 48).

Os cambissolos háplicos distróficos apresentam as seguintes características (Embrapa, 2007, p. 133):

Solos constituídos por material mineral com horizonte B incipiente subjacente 
a qualquer tipo de horizonte superficial, exceto hístico, com 40 cm ou mais de 
espessura, ou horizonte A chernozêmico, quando o B incipiente apresentar argila 
de atividade alta e saturação por bases alta. 
Cambissolos háplicos Ta distróficos 
Solos com argila de atividade alta e baixa saturação por bases (V < 50%) na maior 
parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA). 

Cambissolos são solos pouco desenvolvidos, em início de formação, raramente com mais de um 
metro de profundidade até o material intemperizado de origem. Podem apresentar fragmentos de ro-
cha. Na área da RPPN, contudo, foram encontrados cambissolos com profundidade um pouco maiores 
(Figuras 49 a 51).

Os gleissolos, embora não mapeados pela Embrapa (Figura 46) em virtude da escala, puderam ser 
encontrados nas planícies aluvionais dentro da área da reserva e nas planícies do ribeirão Botujuru, nas cer-
canias da UC (Figuras 52 e 53). Encontram-se permanente ou periodicamente saturados por água, salvo se 
artificialmente drenados. A água permanece estagnada internamente ou a saturação é por fluxo lateral no 
solo. Em qualquer circunstância, a água do solo pode se elevar por ascensão capilar, atingindo a superfície. 

Figura 47. 
Exemplo de argissolo vermelho-amarelo (PVA) 

localizado próximo à área da RPPN, na entrada 

da estrada do Lambari, a oeste da UC. 

Figura 48. 
Processo erosivo linear instalado na 

estrada do Lambari. Ravina/voçoroca com 

aproximadamente 90 cm de profundidade. 

Fotos: Luciana Dias do Nascimento.

Figura 46.
Mapa pedológico do Estado de São Paulo, 

com destaque para a localização da RPPN. 

Fonte: Embrapa, 1999.
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Figura 49. 
Exemplo de cambissolo localizado próximo à área da RPPN, 

na entrada da estrada do Lambari, a oeste da UC. 

Figura 50. 
Exemplo de cambissolo na RPPN. 

Figura 51. 
Detalhe da alterita no perfil de solo 

referente à Figura 50. 

O processo de gleização implica na manifestação de cores acinzentadas, azuladas ou esverdeadas, devi-
do à redução e solubilização do ferro, permitindo a expressão das cores neutras dos minerais de argila, ou a 
precipitação de compostos ferrosos (Embrapa, 2007). 

São solos formados principalmente a partir de sedimentos, estratificados ou não, e sujeitos a constante 
ou periódico excesso de água, o que pode ocorrer em diversas situações. Comumente, desenvolvem-se em 
sedimentos recentes nas proximidades dos cursos d’água e em materiais colúvio-aluviais sujeitos a condi-
ções de hidromorfia, podendo formar-se também em áreas de relevo plano de terraços fluviais, lacustres 
ou marinhos, como também em materiais residuais em áreas abaciadas e depressões. São eventualmente 
formados em áreas inclinadas sob influência do afloramento de água subterrânea (surgentes). Ocorrem sob 
vegetação hidrófila ou higrófila herbácea, arbustiva ou arbórea (Embrapa, 2007) (Figuras 52 e 53).

Além desses solos, supõe-se, dado o contexto em que a área da RPPN se insere, a ocorrência de solos 
dos tipos neossolo litólico e flúvico, em início de formação. 

Quando classificados na subordem litólicos, esse tipo de solo apresenta material mineral ou orgânico 
pouco espesso, geralmente com menos de 30 cm de espessura e sem apresentar qualquer tipo de horizonte 
B diagnóstico. Além disso, apresenta pedregosidade com ocorrência de calhaus e/ou matacões na parte 
superficial ou em profundidades pequenas (IBGE, 2007). Ocorre geralmente associado a áreas de topos 
aguçados e vertentes côncavas e retilíneas, nas quais o processo de denudação é maior que o de agradação, 
e está associado à alta fragilidade potencial do meio físico.

Os neossolos flúvicos estão associados à ocorrência de corpos d´água e são constituídos por uma su-
cessão de camadas de natureza aluvionar sem relação pedogenética entre si (IBGE, 2007). Associam-se às 
planícies e vertentes côncavas, com processos de sedimentação naturais ou induzidos que possuem “alta” 
a “muito alta” fragilidade potencial do meio físico. Dadas às condições e características físicas da reserva, 
espera-se que esse solo ocorra em áreas que não puderam ser acessadas, nas proximidades de canais de 
vales encaixados e estreitos, com ocorrência de pequenas planícies com formato alveolar, também relatadas 
no Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello, vizinho à RPPN (Instituto 
Ecofuturo e SVMA, 2011).

1.1.4  FRAgiliDADE Do MEio FÍsico

A atividade de campo, assim como a pesquisa de dados secundários sobre a área da UC, demonstrou a pre-
sença de alto grau de fragilidade ambiental, claramente verificada nas planícies e vales fluviais encaixados, 
nas altas declividades, nos topos aguçados e na exposição do solo nos trechos lindeiros à RPPN, em estradas 
sem pavimentação. 

Não foram identificados riscos iminentes de contaminação dos recursos hídricos superficiais ou subsu-
perficiais dentro da UC. Contudo, foi verificado o lançamento de resíduos na área da RPPN, tanto associados 
aos corpos d´água quanto a outras áreas. 
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Em visita à planície do ribeirão Botujuru, identificou-se a instalação de um processo de eutrofização. 
Também foi possível notar que a área é utilizada para lazer, com deposição de resíduos nas margens do 
canal. Verificou-se ainda um intenso processo de assoreamento no canal, provavelmente associado à ins-
talação de processos erosivos superficiais fora da área da reserva, provenientes de escoamentos lineares 
e difusos, podendo comprometer a capacidade de drenagem do leito, promovendo o acúmulo irrestrito de 
sedimentos no ribeirão Botujuru, degradando-o. 

A exposição do solo também causa seu depauperamento e degradação, com perda de nutrientes e da 
estabilidade natural do perfil de solo, uma vez que enxurradas que ocorrem em episódios de pluviosidade 
intensa deslocam, transportam e depositam partículas de solo continuamente nos fundos de vale e terrenos 

Figura 54. 
Exemplo de solo degradado exposto 

na estrada do Lambari, com presença 

de sulcos, compactação e ausência de 

horizonte orgânico, a oeste da UC.

Figura 52. 
Exemplo de gleissolo, margem do ribeirão 

Botujuru, ao sul da RPPN.

Figura 53. 
Cupinzeiro com tonalidade acinzentada 

proveniente dos solos tipo gleissolo da planície 

do ribeirão Botujuru, ao sul da RPPN. 

Fotos: Luciana Dias do Nascimento.

mais baixos. Notou-se que os processos erosivos identificados, sobretudo no trecho da estrada do Lambari 
e ramificações, estão também associados ao tráfego intenso de motociclistas, que utilizam o espaço para 
realização de motocross (atividade proibida na área). 

Essa atividade tem contribuído intensamente na compactação e encrostamento do solo, que, sem co-
bertura vegetal, fica exposto à lixiviação e acidificação pela perda do horizonte orgânico, da cobertura ar-
gilosa e da umidade, processos corriqueiros em solos expostos em regiões de clima úmido como o da área 
da RPPN. A dificuldade de penetração de raízes e a perda de fertilidade são algumas das consequências 
observadas nessas situações. 

Além da alta suscetibilidade à erosão linear, estudos apresentados na publicação Informações básicas 
para o planejamento ambiental (São Paulo, 2002) apontam a alta suscetibilidade a movimentos de massa, 
com escorregamentos planares de solo, quedas de bloco e rastejo, sempre associados a intervenções antró-
picas. Tais informações também confirmam a tendência ao assoreamento na região da UC.

Nas Figuras 54 a 60, algumas imagens evidenciam os processos relatados.
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Figura 55.
Sinalização de trilha utilizada para 

a prática de motocross na estrada 

do Lambari. 

Figura 56. 
Bifurcação da trilha utilizada para a prática de motocross, próxima ao topo da 

Serra do Itapeti, continuação da estrada do Lambari, com acúmulo de sedimentos 

transportados para o ponto mais baixo do terreno. 

Figura 57. 
Exemplo de acúmulo de sedimentos e matéria 

orgânica transportados por lixiviação (lavagem) 

do solo, na estrada do Lambari, a oeste da RPPN. 

Figura 58. 
Área em processo de degradação em que ocorre 

deposição e queima de cabos furtados, dentro da 

área da RPPN, próxima à estrada do Beija-flor. 

Figura 59. 
Afluente em trecho degradado da bacia 

do córrego da Macumba, onde ocorre o 

lançamento de resíduos (pneus de bicicleta). 

Figura 60. 
Planície degradada e assoreamento do ribeirão 

Botujuru, próximo à estrada do Beija-flor. 

Fotos: Luciana Dias do Nascimento. 
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O estabelecimento da RPPN Botujuru – Serra do Itapety constitui uma importante contribuição para a 
conservação da biodiversidade local. Soma-se a essa importância o fato da sua localização ser limítrofe ao 
Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello, a principal unidade de conservação e proteção dos 
recursos naturais do município de Mogi das Cruzes. Assim, há a oportunidade de melhorar a efetividade das 
áreas protegidas da Serra do Itapeti na preservação da função ecológica dos seus ecossistemas. 

Devido às características ambientais da área destinada para implantação da RPPN, onde era praticada 
a silvicultura, havendo pouca variação das condições edáficas e tipo climático, a análise da biodiversidade 
considerou como principal indicador o grau de preservação/degradação dos mosaicos fitofisionômicos de 
cada área avaliada.

Apesar de a região ter sido explorada desde a década de 1960 para a comercialização do eucalipto, os 
talhões atualmente abandonados já possuem regeneração em estágio inicial de sucessão ecológica. Além 
disso, desde 1988 as áreas de preservação permanente dentro da Fazenda Rodeio foram poupadas do ma-
nejo, apresentando hoje a regeneração da floresta nativa em estágio médio de sucessão ecológica. 

Como base metodológica de caracterização da biodiversidade, foi utilizado o método de Avaliação Eco-
lógica Rápida (AER). Esse método foi elaborado como uma alternativa à expressa necessidade de levanta-
mentos de biodiversidade com significância científica, baixo custo e curto período de avaliação, fazendo 
destes uma realidade viável e efetiva. Segundo Sayre et al. (2000), “as AERs combatem a falta de informa-
ções disponíveis sobre biodiversidade, produzindo informações preliminares, integradas e espacialmente 
explícitas sobre a distribuição de espécies e tipos vegetacionais”. Por essas razões, a AER passou a ser 
amplamente difundida como a metodologia mais adequada para levantamentos de Planos de Manejo em 
unidades de conservação, que, na maior parte dos casos, possuem limitações cronológicas e financeiras para 
sua elaboração.

A AER do Plano de Manejo da RPPN Botujuru – Serra do Itapety utilizou como base as trilhas definidas 
pelos módulos temáticos, assim como aceiros e estradas existentes. .Os locais de amostragem serão citados 
quando houver pertinência, dentro de cada módulo. 

1.2.    |    vEgETAção
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A Mata Atlântica é um dos ecossistemas mais ricos e ameaçados do planeta, considerada área prioritária 
para o desenvolvimento de políticas de conservação da biodiversidade (Myers et al., 2000). A heterogenei-
dade das características geomorfológicas e climatológicas em toda a extensão do domínio da Mata Atlântica 
gerou condições para o desenvolvimento de uma fauna rica em espécies endêmicas (Haddad, 1998 apud 
Forlani et al., 2010). 

Apresenta-se como um mosaico composto por poucas áreas extensas, principalmente nas regiões Sul 
e Sudeste, e uma porção maior composta de áreas em diversos estágios de degradação (Guatura et al., 
1996). Nesse contexto, os fragmentos florestais de diversos tamanhos e formas assumem fundamental 
importância para a perenidade da Mata Atlântica, assegurando assim alguma preservação da diversidade 
animal e vegetal.

A. METoDologiA

Em relação ao conhecimento da biodiversidade na Serra do Itapeti, destacam-se os dados constantes dos 
seguintes documentos: Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello (Instituto 
Ecofuturo e SVMA, 2011); Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Plano Urbanístico da Reserva da Serra 
do Itapety (CPEA e SPLF, 2009); e os estudos sobre a fauna e flora da Reserva Legal da Pedreira (Morini e  
Miranda, 2012), assim como estudos acadêmicos nas universidades UBC, UMC, USP e Unicamp.

Este levantamento abrangeu uma revisão bibliográfica sobre os trabalhos técnicos e científicos en-
volvendo o tema flora vascular ou vegetação, realizados na própria Serra do Itapeti ou em localidades dos 
municípios da região do Alto Tietê-Cabeceiras.

Foram considerados os trabalhos publicados nos últimos dez anos em revistas científicas, revistas técni-
cas, anais de congressos e simpósios, dissertações de mestrado, teses de doutorado e livros especializados.

Sequencialmente foram feitos levantamentos de dados primários, realizados por meio da Avaliação Ecoló-
gica Rápida – AER (Sayre et al., 2000),. O esforço amostral foi concentrado entre os meses de outubro e de-
zembro de 2012. Tal método conferiu maior rapidez na avaliação da vegetação, sem deixar de viabilizar a identi-
ficação das unidades vegetacionais em cada sítio analisado e dos gradientes ambientais em que elas ocorrem.

As campanhas de campo foram feitas tendo como base caminhamentos realizados no trecho oeste e 
noroeste da RPPN, de forma a reconhecer in loco as diferentes fitofisionomias existentes, sua composição 
florística e seu estado de regeneração. 

Os parâmetros utilizados para identificação e diferenciação das fitofisionomias encontradas incluíram a 
anotação do predomínio de ervas, arbustos ou árvores nas áreas analisadas, presença de formação florestal 
com dossel, grau de intervenção antrópica, serrapilheira e ocorrência de vegetação epífita.

Os parâmetros utilizados nas descrições das fitofisionomias encontradas estão baseados naqueles de-
finidos pelas resoluções Conama n. 10/93 e 01/94. Para informações sobre o grau de ameaça das espécies 
encontradas, foram consultadas as listas da legislação estadual paulista, na resolução SMA n. 48/2004; da 

legislação federal, na lista da Fundação Biodiversitas (Machado et al., 2008); e da legislação internacional, 
na lista da União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN, 2011).

Em campo foram feitas as descrições gerais das fitofisionomias encontradas nas trilhas, tomadas as 
medidas dos diâmetros dos caules (DAP) a 1,30 m do solo das árvores componentes do dossel, do estrato 
médio e do estrato inferior da floresta, estimada a altura média desses indivíduos, identificada a presença 
ou ausência de epífitas, bem como sua abundância ou raridade, analisado o aspecto geral da serrapilheira, a 
presença de espécies potencialmente invasoras e a presença de intervenções humanas. 

Ressalta-se a ênfase na amostragem dos indivíduos arbóreos e arbustivos de ocorrência tanto no in-
terior dos antigos talhões de Eucalyptus como nos remanescentes de mata nativa, ao longo das trilhas e 
caminhos e ao longo de cursos d’água. Tal prioridade baseou-se no fato de que a identificação das árvores 
e arbustos também indica o estágio de regeneração da mata.

Seguindo o procedimento de Avaliação Ecológica Rápida, a maior parte das espécies foi reconhecida 
de maneira visual em campo. Quando necessário, foram consultadas bibliografias especializadas, coleções 
particulares e especialistas em taxonomia vegetal.

Os dados secundários foram unidos aos dados primários de forma a gerar uma lista de espécies da flora 
da RPPN, conforme o sistema do Angiosperm Phylogeny Group – APG, versão II (Souza e Lorenzi, 2005). Os 
nomes dos táxons, bem como dos seus autores, foram aferidos pelo The International Plant Names Index, 
IPNI (disponível em <www.ipni.org>).

B. cARAcTERizAção DA vEgETAção

AnálisE REgionAl

Na Mata Atlântica, a distribuição da floresta ombrófila densa é subdividida em cinco formações, resultantes 
das análises das fitofisionomias distintas que apresenta a mata, conforme a variação topográfica de ocor-
rência. Segundo o IBGE (1992), as subdivisões consideradas para o domínio são:

- Aluvial: formações que ocorrem ao longo das margens dos rios, nos terraços aluviais, independente-
mente de sua altitude. 

- Terras baixas: ocupam em geral as planícies costeiras, sobre terrenos quaternários situados pouco aci-
ma do nível do mar; sua composição e estrutura são em geral condicionadas pela drenagem e fertilidade do 
solo. A amplitude de ocorrência abrange latitudes entre 4°N e 16°S, de 5 a 100 m de altitude; latitudes entre 
16°S e 24°S, de 5 a 50 m de altitude; latitudes entre 24°S e 32°S, de 5 a 30 m de altitude.

- Submontana: caracterizada pela presença de fanerófitos com alturas aproximadamente uniformes, 
ocupa áreas de solos relativamente profundos das encostas. A amplitude de ocorrência abrange latitudes 
entre 4°N e 16°S, de 100 a 600 m de altitude; latitudes entre 16°S e 24°S, de 50 a 500 m de altitude; latitudes 
entre 24°S e 32°S, de 30 a 400 m de altitude.
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- Montana: situada nas proximidades do topo dos relevos dissecados, onde os solos litólicos limitam a 
altura dos fanerófitos que compõem seu dossel homogêneo. A amplitude de ocorrência abrange latitudes 
entre 4°N e 16°S, de 600 a 2.000 m de altitude; latitudes entre 16°S e 24°S, de 500 a 1.500 m de altitude; 
latitudes entre 24°S e 32°S, de 400 a 1000 m de altitude.

- Alto Montana: situada acima dos limites estabelecidos para as florestas montanas, consiste em uma 
formação arbórea sobre solos litólicos, com acumulação de húmus nas depressões onde a floresta se situa. 
Embora apresente espécies endêmicas, é composta por famílias que não o são, constituindo-se em um 
ecossistema chamado de mata nebular.

Essa subdivisão também é corroborada por Rizzini (1997), que afirma que as fitofisionomias existentes 
na Mata Atlântica correspondem ao grau de variação altitudinal e topográfica dos morros.

Com relação à diversidade e endemismo da vegetação, Stehmann et al. (2009) reconhecem para o Do-
mínio Atlântico 15.782 espécies, distribuídas em 2.275 gêneros e 348 famílias, o que, segundo os autores, 
corresponde a cerca de 5% da flora mundial, estimada atualmente em 300 mil espécies. Segundo Myers et 
al.(2000) e Mittermeier et al. (2004), a Floresta Atlântica é o quinto hotspot mais rico em endemismo, com 
6.993 espécies endêmicas.

A Serra do Itapeti se localiza, aproximadamente, entre as coordenadas 23°31’08”S e 46°15’07”O no limite 
com o município de Suzano, e 23°27’08”S e 46°05’08”O no limite com o município de Guararema. Suas 
encostas são recobertas por floresta ombrófila densa submontana e montana em alguns trechos (IBGE, 
1992), no domínio do bioma da Mata Atlântica (IBGE e MMA, 2004). Está inserida junto à borda do Planalto 
Paulistano, na subzona conhecida como colinas de São Paulo, caracterizada por um conjunto de morros 
mamelonares (Ab’saber, 1956) que se formam com topos arredondados e com vertentes de inclinação mo-
derada a abrupta.

A Emplasa (1981) definiu quatro níveis topográficos na Serra do Itapeti:

•  Nível superior: altitudes superiores a 1000 m.
•  Nível intermediário: altitudes entre 875 e 995 m.
•  Nível inferior: altitudes entre 720 e 870 m.
•  Nível sub-inferior: altitudes inferiores a 720 m.

Com histórico antigo de ocupação, a Serra do Itapeti não apresenta mais a mata original, suprimida se-
quencialmente ao longo de décadas. Inicialmente, seus recursos naturais eram utilizados para sobrevivência 
das populações indígenas que habitavam a região. Após a colonização e o avanço da industrialização, a 
vegetação da serra foi desbastada para confecção do carvão vegetal, usado como fonte energética para a 
atividade siderúrgica. 

Portanto, hoje, a vegetação predominante na serra é secundária, e seu estado de conservação responde 
ao grau de intervenção ou de preservação de cada local. Assim, quanto mais tempo sem distúrbios, maior é 
o grau de preservação da mata, e melhor é a qualidade do hábitat para as espécies silvestres. Isso resultou 

no aumento da biodiversidade nos locais mais conservados da Serra do Itapeti, as áreas naturais protegidas, 
como no caso do Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello e da Estação Ecológica Itapeti.

Até 1989, o município de Mogi das Cruzes possuía um total de 21.852 ha de vegetação nativa, consti-
tuída por matas (4,53%), capoeiras (22,50%), várzeas (2,13%) e outros tipos de formações que totalizavam 
0,01%, segundo informações do Mapeamento da Vegetação Natural do Estado de São Paulo (São Paulo/
SMA, 1989), corroboradas no Inventário Florestal do Estado de São Paulo (São Paulo/IF, 1993). Atualmente, 
no entanto, a expansão urbana e as decorrentes atividades antrópicas intensas reduziram ainda mais essas 
formações naturais (Tomasulo, 2012), havendo necessidade de uma atualização em tais inventários. 

Entre os trabalhos publicados sobre a vegetação da Serra do Itapeti, a maior parte foi realizada no Parque 
Natural Municipal Francisco Affonso de Mello, impulsionados tanto pela existência de um Plano de Manejo do 
parque (Cemasi, 1995; Instituto Ecofuturo e SVMA, 2011) como pela atividade acadêmica dos alunos dos cursos 
de graduação das universidades mogianas. Entre os trabalhos, destacam-se os levantamentos de populações 
de samambaiaçus (Mandaglio, 2005), de cactáceas (Tenório, 2006), de palmeira Juçara (Balbino, 2007), de 
orquídeas (Rodrigues, 2008), além dos levantamentos florísticos e fitossociológicos (Tomasulo, 1995, 2000). 

Outros trabalhos auxiliares para compreensão da biota e, especificamente, da flora da Serra do Itapeti 
foram os levantamentos realizados para implantação da Reserva Legal da Pedreira Itapeti (Tomasulo, 2010), 
para a duplicação da estrada Mogi-Dutra – SP 088 (DER, 2000), próxima à RPPN, e a lista geral da flora da 
serra publicada por Tomasulo (2012).

AnálisE locAl

Grande parte da área em que hoje se situa a RPPN Botujuru – Serra do Itapety era caracterizada pela pro-
dução silvicultural do Eucalyptus sp. e Pinus sp. entre as décadas de 1960 e 2000. Devido à evolução das 
leis de proteção ambiental, as margens dos cursos d’água e os arredores das nascentes foram poupados do 
manejo florestal (CPEA e SPLF, 2009). Atualmente, as margens dos cursos d’água que drenam no interior da 
área destinada à RPPN possuem um misto de vegetação nativa regenerada e antigas árvores de eucalipto.

O anexo 1 apresenta a lista de espécies da flora, resultante dos levantamentos realizados nos trabalhos 
de campo e dos dados secundários. 

Em relação aos dados primários, a listagem apresenta 108 espécies, pertencentes a 44 famílias botâ-
nicas e 86 gêneros. A família com maior número de espécies foi Asteraceae (16), seguida por Fabaceae (11), 
Myrtaceae (7), Rubiaceae (5), Melastomataceae (5) e Euphorbiaceae (4) (Figura 61). Segundo Leitão Filho 
(1982), as famílias Leguminosae (Fabaceae), Myrtaceae, Melastomataceae, Rubiaceae, Euphorbiaceae, entre 
outras, são geralmente as de maior riqueza específica nas formações do bioma Mata Atlântica. 

O número maior de espécies da família Asteraceae deve-se aos tipos de ambientes dominados pelas 
suas populações, que, de maneira geral, colonizam áreas em processos iniciais de regeneração. Tais ambien-
tes são abundantes nas bordas dos caminhos de acesso aos talhões, bem como em seus interiores.
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Com relação às unidades vegetacionais ocorrentes na área de implantação da RPPN, foram encontradas 
as formações fitofisionômicas indicadas no Mapa 8. 

Floresta ombrófila densa em estágio médio de regeneração

Vegetação com predomínio de árvores de alturas variadas, formando estratos de diferentes alturas, cujo 
dossel alcança 10 metros, com copas fechadas e presença de árvores emergentes. A fisionomia é essencial-
mente florestal e os diâmetros dos caules variam moderadamente, ficando em média entre os valores de 10 
e 20 centímetros. O sub-bosque é formado em um ambiente sombreado e úmido, que favorece a ocorrência 
de epífitas, sendo as mais comuns pertencentes aos grupos das orquidáceas, broméliáceas, cactáceas, he-
páticas, liquens e musgos. 

Essa fitofisionomia ocorre principalmente no trecho oeste da RPPN, ao longo do limite com a estrada 
do Lambari, e no extremo noroeste, no limite com a área do Parque Natural Municipal Francisco Affonso de 
Mello. Possui área aproximada de 49 hectares, correspondendo a 11,33% da área total da RPPN.

Possui pelo menos três estratos distintos, sendo o inferior formado por plantas de hábito herbáceo, 
arbustivo ou por pequenas arvoretas que são, em sua maioria, indivíduos jovens provenientes de propágulos 
das árvores dos estratos médio e superior. 

Figura 61. 
Riqueza específica por 

família botânica na RPPN.

Mapa 8. 
Fisionomias vegetais da RPPN. 
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Há cobertura espessa de serrapilheira no solo, com biomassa vegetal em vários estágios de decompo-
sição. A presença de plantas epífitas é frequente e ocorre principalmente nos estratos médio e superior, 
nos quais as alturas das árvores variam entre 5 e 12 metros de altura. As árvores emergentes podem atingir 
entre 15 e 20 metros. 

Em relação às outras fitofisionomias encontradas, esta possui a maior riqueza específica e a maior hete-
rogeneidade de hábitats. Considera-se que a localização contígua ao Parque Natural Municipal Affonso de 
Mello, que possui a maior parte dos remanescentes em estágio médio de regeneração, favoreça o estabe-
lecimento de espécies típicas desse estágio, bem como a progressão do processo sucessional em direção a 
estágios mais avançados nesses trechos da RPPN.

Entre as espécies típicas desse estágio destacam-se: a palmeira Juçara (Euterpe edulis – Arecaceae), amos-
trada unicamente nessa formação; a sapopemba (Sloanea monosperma – Elaeocarpaceae); a mamica-de-
-porca (Zanthoxyllum rhoifolium – Rutaceae); a Dahlstedtia pinnata (Fabaceae), arvoreta típica de sub-bosque; 
o angelim-rosa (Andira fraxinifolia – Fabaceae); a grumixava (Ecclinusa ramiflora – Sapotaceae); os marinhei-
ros (Guarea macrophylla Vahl – Meliaceae); os cambuís (Myrcia rostrata DC. – Myrtaceae); as ervas-de-rato 
(Psychotria suterella Muell. Arg. – Rubiaceae); o cedro-rosa (Cedrela fissilis Vell. – Meliaceae), entre outras.

A Figura 62 ilustra um trecho da floresta em estágio médio de regeneração na RPPN.

Floresta ombrófila densa em estágio inicial de regeneração

Vegetação com predomínio de árvores de porte médio de 5 a 8 metros de altura, com caule a 1,30 m de 
altura e DAP de pelo menos 5 centímetros. Formação predominantemente aberta; porém, em muitos pontos 
as copas se tocam, principalmente nos trechos mais adensados, formando assim um dossel em pelo menos 
40% da área caracterizada como estágio inicial de regeneração. Ocupa aproximadamente 34 hectares da 
RPPN, correspondendo a 7,92% da área total.

Pode ser encontrada em trechos de transição entre a formação pioneira e secundária inicial, caracteri-
zados por árvores de menor porte e menor DAP, entremeadas por arbustos, plantas trepadeiras e árvores 
maiores dispostas de forma menos adensada. As epífitas possuem baixa ocorrência e baixa riqueza específica.

Os fragmentos de mata em estágio inicial de regeneração (Figura 63) formaram-se em áreas que tiveram 
ação antrópica durante muitos anos, devido ao manejo de plantios florestais. 

Essa vegetação possui fitofisionomia composta por um conjunto de árvores que formam pelo menos 
dois estratos, onde o superior agrega indivíduos com cerca de 15 metros de altura, com emergentes que 
chegam a atingir os 20 metros e DAP que variam entre 15 e 40 cm.

São abundantes nessa fitofisionomia: canela-ferrugem (Nectandra oppositifolia – Lauraceae), guaça-
tonga (Casearia sylvestris Sw. – Flacourtiaceae), marinheiro (Guarea macrophylla Vahl – Meliaceae), tapiá 
(Alchornea sidifolia Muell. Arg. – Euphorbiaceae), tanheiro (Alchornea triplinervia (Spreng.) Muell. Arg. – Eu-
phorbiaceae), samambaiaçu (Cyathea delgadii Sternb – Cyatheaceae), capororoca (Myrsine umbellata Mart. 
– Myrsinaceae), embaúba (Cecropia spp. – Urticaceae), candiúva (Trema micrantha (L.) Blume – Cannabace-
ae), mamica-de-porca (Zanthoxylum rhoifolium Lam. – Rutaceae), camboatá (Cupania vernalis Cambess. – 
Sapindaceae), jerivá (Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman – Arecaceae), capixingui (Croton floribundus 
Spreng. – Euphorbiaceae), aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi – Anacardiaceae), entre outras. 

O sub-bosque é formado por muitos indivíduos jovens das espécies do dossel, além de árvoretas típicas 
desse estrato que possuem, naturalmente, porte menor se comparadas às espécies do estrato superior. 
Destacam-se os cambuís (Myrcia rostrata DC. – Myrtaceae), ervas-de-rato (Psychotria suterella Muell. Arg. 
– Rubiaceae), orelhas-de-elefante (Bathysa meridionalis L.B. Smith & Downs – Rubiaceae), Dahlstedtia 
pinnata (Benth.) Malme – Leguminosae, Picramnia ramiflora Planch. – Picramniaceae, tucuns (Bactris spp. 
– Arecaceae), entre outras. 

Nas formações mais antigas, onde o estágio inicial está mais avançado, é encontrado também o cedro-
-rosa (Cedrela fissilis Vell. – Meliaceae). 

As epífitas são pouco abundantes e a serrapilheira está sempre presente. É, no entanto, composta por 
uma camada moderadamente fina. Há constante presença de árvores de eucalipto em meio à regeneração 
florestal nativa.

As áreas em estágio inicial também englobam as formações chamadas capoeiras (Figura 64), consti-
tuídas por áreas desmatadas, com alto grau de intervenção antrópica e processo de regeneração recente. 
Estão localizadas nos caminhos de acesso às diferentes partes da RPPN, em algumas encostas e próximas 

Figura 62.
Vista parcial de um trecho de floresta em estágio médio de 

regeneração nos limites da RPPN com a estrada do Lambari. 

Foto: Pedro Tomasulo.

Mapa 8. 
Fisionomias vegetais da RPPN. 
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aos talhões de eucalipto. Nessa fitofisionomia é comum a ocorrência de vegetação herbácea, arbustiva e 
subarbustiva, de forma adensada e abundante.

Nas capoeiras predominam o capim-gordura (Melinis minutiflora P. Beauv. – Poaceae), associado a 
outras herbáceas como a língua-de-vaca (Chaptalia nutans (L.) Pol. – Asteraceae), as tiriricas (Cyperus sp. 
e Rhynchospora sp. – Cyperaceae), a serralhinha (Emilia sonchifolia (L.) DC. – Asteraceae), a trapoeraba 
(Commelina sp. – Commelinaceae), entre outras.

A vegetação arbustiva e subarbustiva nesses trechos é composta principalmente pela guanxuma (Sida 
sp. – Malvaceae), a vassourinha-do-campo (Baccharis sp. – Asteraceae), o moranguinho-silvestre (Rubus 
rosifolius Sm. – Rosaceae), o eupatório (Eupatorium sp. – Asteraceae), o assa-peixe (Vernonia polyanthes 
(Spreng.) Less – Asteraceae), a caapeba (Piper aduncum L. – Piperaceae), a guiso-de-cascavel (Crotalaria 
sp. – Leguminosae), entre outras.

Em muitos trechos, principalmente nas bordas da mata, onde a vegetação de capoeira tem contato com 
a vegetação arbórea, é comum a ocorrência de plantas trepadeiras como a jetirana (Ipomoea cairica (L.) 
Sweet. – Convolvulaceae) e o maracujá-do-mato (Passiflora cincinnata Mast. – Passifloraceae). 

Vale ressaltar que na natureza os estágios sucessionais se sobrepõem, e em muitos trechos da mata em 
regeneração inicial há ocorrência de algumas espécies do estágio médio, como cedros e arvoretas do sub-
-bosque, principalmente das famílias Myrtaceae e Rubiaceae. Entretanto, elas não prevalecem. Destacam-se 
as espécies da sucessão inicial, tanto em densidade como em frequência. 

Figura 64. 
Vista parcial de um trecho em 

estágio pioneiro de regeneração. 

Fotos: Pedro Tomasulo.

Figura 63.
Trechos de mata em estágio 

inicial de regeneração.
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Talhões de eucalipto

Essa fitofisionomia é estruturada por árvores de eucalipto plantadas na área da RPPN (Figuras 65 e 66) que 
estão abandonadas há alguns anos, fato que permitiu, em alguns trechos, o desenvolvimento de espécies 
nativas da flora local no sub-bosque, principalmente pela penetração de luz e pela proximidade das fontes 
de propágulos nos seus arredores. A área ocupada pelos antigos talhões de eucalipto corresponde a apro-
ximadamente 328 hectares, representando 75% da área da RPPN. 

Em outros trechos, as árvores de eucalipto estão entremeadas apenas por formação herbácea com 
predominância de capinzal, principalmente o capim-gordura e o capim-braquiária.

No interior dos talhões com sub-bosque de nativas predominam plantas de hábito herbáceo, porém fo-
ram observados representantes arbustivos e arbóreos estabelecidos de forma esparsa no sub-bosque, entre 
os quais se destacam a guaçatonga (Casearia sylvestris Sw. – Flacourtiaceae), o cambuí (Myrcia rostrata 
DC. – Myrtaceae), a orelha-de-elefante (Bathysa meridionalis Smith & Downs – Rubiaceae), o catiguá-miúdo 
(Guarea sp. – Meliaceae), os tapiás (Alchornea sidifolia Muell. Arg. – Euphorbiaceae) e o camboatá (Cupania 
vernalis Camb. – Sapindaceae). 

Vale ressaltar que a maior parte dessas espécies tem dispersão zoocórica, o que indica que o desenvol-
vimento do sub-bosque nativo é capaz de servir como ponto de passagem da fauna, tornando-os áreas-há-
bitat, aumentando a permeabilidade entre os diversos ambientes da RPPN e a condutividade de propágulos 
entre os fragmentos.

Segundo Lima (1996), se a plantação de eucalipto permanecer até idades mais avançadas, até mesmo o 
ecossistema original pode, eventualmente, se regenerar.

Antigos talhões de pinus

São constituídos por talhões com formações arbóreas homogêneas de pinus, cultivados com finalidade 
econômica. A área ocupada pelos antigos talhões de pinus corresponde a aproximadamente 5% da área da 
RPPN, com 24,9 hectares.

Linhão

Apesar de não estar situada dentro da área da RPPN, a área de servidão da rede de transmissão elétrica 
de alta tensão, da concessionária Furnas, representa um impacto permanente na área, por fragmentar as 
áreas de hábitat para vida silvestre e os dois principais remanescentes de mata (direção norte-nordeste a 
sul-sudeste) (Figura 67). 

Essa área é dominada por gramíneas rasteiras que cobrem o solo de forma contínua. Em determinados 
locais, algumas espécies se distinguem pela formação de touceiras, onde a altura dos indivíduos pode ul-
trapassar 15 cm. Pode ainda apresentar alguns indivíduos arbustivos ou subarbustivos, dispostos de forma 
esparsa no terreno.

 

Figura 65. 
Vista parcial de dois talhões de 

eucalipto na RPPN, cortados por um dos 

caminhos de acesso às trilhas utilizadas 

na Avaliação Ecológica Rápida. 

Figura 66. 
Área de eucalipto com sub-bosque 

em estágio inicial na RPPN. 

Fotos: Pedro Tomasulo
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c. EsPéciEs RARAs, EnDêMicAs E AMEAçADAs DE ExTinção

Em decorrência do alto grau de distúrbio encontrado nos remanescentes de mata nativa, há ocorrência de 
populações com grande abundância de indivíduos, principalmente dos componentes dos estágios pioneiro 
e inicial da regeneração. Em contrapartida, há populações com abundância bem menor, como as espécies 
características do estágio médio da regeneração. 

Apesar dessas características, que são intrínsecas aos processos de sucessão ecológica natural, não foi 
detectada a ocorrência de espécies que sejam consideradas raras na área da RPPN Botujuru – Serra do Itapety. 

Com relação às espécies endêmicas da Mata Atlântica, foram encontradas 24 espécies. 
No que diz respeito ao grau de ameaça de extinção, apenas uma espécie é relatada em listas oficiais de 

espécies ameaçadas. Trata-se da palmeira Juçara (Euterpe edulis Mart.), descrita como espécie “vulnerável” 
na lista da flora ameaçada de extinção no Estado de São Paulo, segundo a Resolução SMA n. 48 de 21 de 
setembro de 2004, “em perigo” na lista da Fundação Biodiversitas (Machado et al., 2008), e enquadrando-se 
no critério A4cd, segundo a IUCN (2001).

Figura 67. 
Vista geral da área de servidão sob as linhas de transmissão de energia.

Foto: Pedro Tomasulo.

D. EsPéciEs ExóTicAs E/ou invAsoRAs

Conforme o anexo 1, foram identificadas duas espécies exóticas na área da RPPN, a saber: Eucalyptus sp. 
e Eucalyptus saligna, e cinco espécies exóticas com potencial invasor, a saber: Melinis minutiflora (capim-
-gordura), Hedychium coronarium (lírio-do-brejo), Pinus elliottii (pinheiro), Pteridium aquilinum (samambaia-
-do-campo) e Brachiaria sp. (capim-braquiária).

Apesar de não ter sido encontrada na área da RPPN, ressalta-se a existência da espécie Chusquea oxy-
lepis (Poaceae) na área do Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello, considerada na área como 
“espécie-problema”.

Conhecida como taquarembó, a espécie foi constatada na maioria das áreas fronteiriças do parque. 
Em alguns locais, apresenta abundante infestação, provocando alteração no estrato médio e superior da 
floresta, podendo ocasionar diminuição da massa foliar das árvores, redução de inflorescências e, por sua 
vez, redução no número de frutos disponíveis para a fauna e do número de propágulos por ela dispersos.
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A representatividade da fauna de grande porte no Brasil é consequência direta de episódios de extinção 
em massa. No final do Período Pleistoceno, houve o desaparecimento de grande parte da megafauna 
brasileira que outrora ocorria em seu território (Câmara, 1991). Ainda de acordo com esse autor, a fauna 
de pequeno porte do Brasil ocupa um lugar privilegiado, com 428 espécies registradas, conferindo ao 
Brasil o terceiro lugar no mundo entre os países mais ricos em biodiversidade de mamíferos, atrás apenas 
do México e da Indonésia. 

O índice elevado de espécies de mamíferos que ocorrem no Brasil é proporcional ao número de espécies 
ameaçadas de extinção, que chega a 69, com 39 delas ocorrendo na Mata Atlântica, sendo 25 endêmicas e 
ameaçadas de extinção (Monteiro, 2003). A representatividade dos mamíferos na Mata Atlântica atinge 130 
espécies, sendo 50 endêmicas (Silva, 2004). No Estado de São Paulo, devido à drástica redução da cobertura 
vegetal, apenas 13,94% – 3,5 milhões de hectares – de sua superfície está recoberta por florestas, compro-
metendo drasticamente a manutenção dos ecossistemas e seus constituintes (Xavier et al., 2008).

A. METoDologiA

A caracterização e levantamento da mastofauna da RPPN Botujuru – Serra do Itapety pautaram-se na coleta 
de dados primários e secundários. 

Sobre os dados secundários, buscou-se verificar e compilar as informações mais recentes que envolveram 
a área de estudo e a região da Serra do Itapeti. O levantamento foi subsidiado pelo Plano de Manejo do Parque 
Natural Municipal Francisco Affonso de Mello (Instituto Ecofuturo e SVMA, 2011), no EIA do Plano Urbanístico 
da Reserva da Serra do Itapety (CPEA e SPLF , 2009) e nos estudos sobre a fauna da Reserva Legal da Pedreira 
Itapeti (Martins et al., 2012). Esses trabalhos referem-se a levantamentos na área da RPPN, conforme descreve 
o EIA, no entorno direto do Parque Municipal e, indiretamente, na Reserva Legal Pedreira Itapeti. 

Para a coleta dos dados primários, procedeu-se à análise de fotografia aérea para a definição dos sítios 
amostrais, e adotou-se um conjunto de estratégias para a coleta e registro de dados, como: busca por evi-

1.3.    |    MAsToFAunA
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dências diretas ou indiretas de vestígio e identificação, com base nos trabalhos de Becker e Dalponte (1999), 
Pitmam et al. (2002), Silva (1994), Oliveira e Cassaro (2005), Emmons (1990), Almeida e Vasconcelos (2007); 
censos e armadilhas de pegadas nos sítios amostrais, baseados em Silva (1994), Pardini et al. (2003), Câma-
ra et al. (2002), Lange e Margarido (1993), Karanth, Nichols e Cullern Jr. (2003) e Tomas e Miranda (2003); 
rede-neblina para o registro da quiropterofauna, conforme Mangini e Nicola (2003), Galetti, Pizo e Morellato 
(2003); e investigação das áreas usadas como abrigo e refúgio para alimentação. 

A identificação dos morcegos ocorreu com o auxílio das chaves de identificação disponibilizadas por 
Vizotto e Taddei (1973); Taddei (1996); Gregorin e Taddei (2002); Gardner (2007), e Reis (2006). Para o gênero 
Myotis foram utilizados trabalhos de Aires (2008) e Vicente et al. (2005). 

A coleta dos dados ocorreu em dois períodos de cinco dias cada, entre setembro e outubro de 2012. 
Em cada um dos períodos definiu-se como local de coleta um sítio amostral específico (no total, dois sítios 
amostrais) (Quadro 8) e localidades aleatórias utilizadas para deslocamentos no interior da RPPN. Cada um 
dos sítios amostrais recebeu 20 estações de pegadas (Figura 68).

Os locais de instalação das armadilhas fotográficas nos sítios amostrais foram os pontos 11, 25, 44, 96. 
Foram três armadilhas instaladas no sítio 1 e uma no sítio 2. 

Para os pontos aleatórios 120 e 121 foram instaladas duas armadilhas fotográficas.

Com exceção do ponto 96, localizado na divisa norte da RPPN, os demais pontos referem-se à área de 
mata ciliar constituída de vegetação nativa com variação do estágio de sucessão entre inicial e médio, com 
alguns poucos indivíduos de eucaliptos. 

A Figura 69 ilustra a distribuição dos sítios e os pontos de instalação das armadilhas fotográficas. 
No sítio amostral 1, a coleta foi realizada no mês de setembro. As armadilhas fotográficas desse sítio 

foram instaladas rente ao chão em três pontos distintos (P11: 380697E, 7403599S; P25: 380467E, 7403647S; 
P44: 380961E, 7403651S). Já as estações de pegadas foram distribuídas e alocadas com um espaçamento 
entre si de cerca de 15 metros, e iscadas com banana, pasta de amendoim e ração (carne para gato sabor 
peixe) (Figura 70). 

Todos os dias, pela manhã, no período das 7h30 às 12h30, foram feitas vistorias e, quando necessário, 
substituídas as iscas e alisada a areia das estações. A identificação dos registros procedeu-se com a anota-
ção do dia, local/ponto de amostragem, condições climáticas e identificação da espécie. 

A coleta do sítio amostral 2 foi feita no mês de outubro. As estações de pegadas foram alocadas seguin-
do o mesmo procedimento do sítio 1, exceto pela instalação de uma só armadilha fotográfica, por motivo 

Figura 68. 
Estação de pegada com isca.

sítio 
amostral Extensão coordenadas (uTM) Descrição

1 500 m

380694E 7403430S 
(P2 – início do trajeto)

380792E 7403668S 
(P19 – meio do trajeto)

380961E 7403594S 
(P44 – final do trajeto)

Situa-se na área mais 
central da RPPN, onde a 
vegetação é constituída 
basicamente por eucaliptos 
com sub-bosque 
formado por vegetação 
nativa em estágio 
predominantemente inicial.

2 500 m

380759E 7404005S 
(P86 – início do 

trajeto) 
380631E 7403848S 

(P78 – meio do trajeto)
380467E 740373S 

(P102 – final do trajeto)

Encontra-se no divisor de 
águas da Serra do Itapeti 
(divisa norte da RPPN). Há 
o predomínio de eucaliptos 
e pinus na área da RPPN, 
e do lado oposto, na 
propriedade vizinha, a 
vegetação encontra-se 
em estágio de sucessão 
variando de inicial a médio.

Quadro 8. 
Descrição dos sítios amostrais de mastofauna na RPPN.

Figura 69.
Localização dos sítios 1 e 2 utilizados para a 

amostragem da mastofauna e pontos de instalação 

das armadilhas fotográficas fora desses sítios.

Sítios 1 

Sítios 2

Armadilha fotográfica

Contorno RPPN Botujuru – Serra do Itapeti
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de segurança do equipamento (P96: 380564E, 7403767S). Nesse mesmo período, instalaram-se duas outras 
armadilhas fotográficas em locais definidos ao longo de uma das trilhas do trecho noroeste da RPPN, a 
saber: P120: 379715E, 7403393S, e P121: 379787E, 7403613S.

Durante o levantamento, houve um esforço amostral de 220 estações de pegadas por dia, e foram per-
corridos aproximadamente 23 km, distribuídos em 55 horas.

Para o grupo dos morcegos, a coleta de dados ocorreu no mesmo período da amostragem da fauna ter-
restre, no mês de setembro (sítio 1) e outubro (sítio 2). Os pontos de coleta do sítio 1 foram: P24 (380878E, 
7403610S) e P27 (381173E, 7403482S); para o sítio 2: P96 (380616E, 7403818S); e na trilha do trecho noroeste 
da RPPN: P69 (379712E, 7403423S) e P119 (380037E, 7403652S). 

Foram utilizadas dez redes-neblina (mist-nets) de 12 m de comprimento por 3 m de altura (Figura 71), instaladas 
nos pontos de maior acessibilidade ao voo dos animais, no sub-bosque, a aproximadamente 0,5 m do solo, poden-
do chegar a 1,0 m, variando de acordo com o terreno, como trilhas ou clareiras, e proximidade a plantas em floração 
ou frutificação e cursos d’ água. A vistoria dos pontos ocorreu a cada 30 minutos, no período das 18h às 0h. 

Foram realizadas cinco capturas noturnas, com um esforço de dez horas, considerado insuficiente, po-
rém seguindo a metodologia empregada para Avaliação Ecológica Rápida.

B. cARAcTERizAção DA MAsToFAunA

Nos últimos anos foram intensificados os trabalhos sobre a mastofauna da região da Serra do Itapeti, con-
forme CPEA e SPLF (2009), Instituto Ecofuturo e SVMA (2011) e Martins et al. (2012). Esses trabalhos refe-
rem-se a levantamentos tanto na área do empreendimento Plano Urbanístico da Reserva da Serra do Itapety 
como em seu entorno direto. Conforme tais estudos, há o predomínio de espécies de hábitos generalistas, 
como o grupo dos marsupiais, representados pelo gambá (Didelphis aurita); roedores, representados por 
esquilos (Sciurus ingrami), entre outros. 

Espécies de hábito especialista ocorrem com menor frequência, ressaltando-se o grupo dos carnívoros, 
como o gato-do-mato-pequeno (Leopardus tigrinus) e o cachorro-do-mato (Cerdocyun thous). Essas espé-
cies puderam ser observadas na RPPN e nas áreas florestais próximas.

Durante o período de levantamento na RPPN (dados primários) foram registradas 18 espécies de mamí-
feros, sendo 11 terrestres e 7 voadores. 

A composição de morcegos da RPPN está representada por sete espécies, incluídas em cinco gêneros e 
duas famílias: Phyllostomidae e Vespertilionidae. 

As espécies registradas para a área da RPPN são típicas desta região geográfica. 
A fonte de coleta dos dados, a quantidade de espécies subdividida por grupo e o hábito das espécies 

encontram-se no Quadro 9, com distribuição numérica das oito ordens – Rodentia (17), Marsupialia (14), 
Lagomorpha (2), Primates (2), Quiróptera (25), Artiodactyla (2), Carnívora (10) e Xenarthra (3) – registradas 
por meio dos dados primários e secundários, conforme a Figura 72.

Figura 71. 
Rede-neblina utilizada para levantamento de morcegos na RPPN.

Figura 70. 
Armadilha fotográfica (P96) instalada no sítio 

amostral 2, divisa norte da RPPN. No primeiro 

plano, ceva como atrativo para a Fauna; ao 

fundo, câmera fixada próxima ao chão.
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1.3.1  MAMÍFERos TERREsTREs

A diversidade de espécies registradas por meio dos levantamentos em campo (dados primários) aponta a 
predominância da ordem carnívora (com seis espécies), com ocorrência de três espécies da família Felidae: 
onça-parda (Puma concolor), jaguatirica (Leopardo pardalis) e gato-do-mato-pequeno (Leopardus tigrinus); 
duas espécies da família Canidae: cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) e cachorro doméstico (Canis lupus 
familiaris); e uma da família Procyonidae: mão-pelada (Procyon cancrivorus). Esta última foi registrada duas 
vezes no sítio amostral 1, trecho de mata ciliar.

O Quadro 10 indica a distribuição das espécies de mamíferos terrestres por sítio amostral.
Das espécies de carnívoros registradas no trabalho de campo, o cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) 

apresentou a maior frequência de ocorrência, com dez registros e presença nos dois sítios amostrais e ou-
tras localidades da RPPN. 

O aspecto oportunista onívoro atribuído aos canídeos, exceto o cachorro-vinagre (Speothos venaticus), 
que possui hábito alimentar carnívoro e não inclui em sua dieta outras fontes de alimento (Berta, 1987 
apud Rocha, 2008), permite que estes ocupem áreas de tamanho e composição variada de acordo com a 
disponibilidade de recursos do ambiente, levando-os a um tipo de comportamento que se ajusta à condição 
ambiental da sua área de uso. Os hábitos alimentares das espécies influenciam diretamente os aspectos da 
sua biologia, reprodução, comportamento social, densidade e distribuição (Crawshaw Jr., 1992). Nesse con-
texto, a maior frequência de ocorrência do cachorro-do-mato dentro do grupo dos carnívoros registrados 
na área da RPPN justifica-se, em certo sentido, pela plasticidade ecológica e amplitude alimentar da espécie.

Para o grupo dos felinos houve apenas dois registros de ocorrência para jaguatirica (Leopardus parda-
lis) e um para onça-parda (Puma concolor), por meio de pegadas. A ocorrência do gato-do-mato-pequeno 
(Leopardus tigrinus) nos dois sítios amostrais foi registrada por meio das estações de pegadas e armadilha 
fotográfica (Figura 73).

A maior frequência de ocorrência do grupo dos carnívoros pode estar associada ao método de amos-
tragem utilizado, que privilegia o registro de espécies de médio e grande porte, principalmente dos felinos 
que habitualmente patrulham os territórios por estradas e trilhas, o que facilita os registros das espécies 
por meio de vestígios (pegadas e fezes) no ambiente. Espécies carnívoras representam um bom indicador 
de qualidade ambiental, devido à sua alta sensibilidade e pouca tolerância aos distúrbios ambientais nos 
ecossistemas (Lange e Margarido, 1993). 

Também segundo Primack e Rodrigues (2002), espécies predadoras, como as da ordem Carnívora, en-
quadram-se no grupo de espécies-chave. Estas desempenham um importante papel na natureza ao afetar 
diretamente a organização da comunidade biológica, uma vez que controlam populações de presas, limi-
tando o crescimento populacional de roedores, répteis, aves e outros animais que tendem a se multiplicar 
demasiadamente quando os carnívoros desaparecem da localidade (Pitmam e Oliveira, 2002). 

A ação de predação pelos felinos elimina animais doentes, que poderiam comprometer toda uma popu-
lação, e animais idosos e filhotes, mantendo a saúde da população com animais jovens, adultos e saudáveis 

Quadro 9. 
Número de espécies registradas para a RPPN com fonte de dados primários e secundários.

gRuPo/HáBiTo
DADos 

PRiMáRios
DADos 

sEcunDáRios
ToTAl

Mamíferos 
terrestres

11 51 62

Mamíferos 
voadores

7 22 29

Total de 
espécies

18 73 91

Figura 72. 
Representação numérica das ordens dos mamíferos registrados por dados primários e secundários na RPPN.
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(Paula, 1996). A perda e degradação dos hábitats e dos sistemas naturais é um dos principais fatores de 
pressão sobre os carnívoros neotropicais (Rocha, 2008). 

 As espécies registradas na RPPN, como a capivara (Hydrochoerus hydrochaeris), ouriço-cacheiro (Sphi-
gurus villosus) e veado-mateiro (Mazama americana), apresentaram baixa frequência de ocorrência; já as 
espécies cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) e gambá-de-orelha-preta (Didelphis aurita) foram registradas 
em maior frequência, respectivamente 10 e 13 registros (Figura 74). 

A maior frequência da espécie D. aurita pode estar relacionada à sua plasticidade ecológica, que envol-
ve, entre outros aspectos, amplitude alimentar variada que, de acordo com Almeida e Vasconcelos (2007), 
constitui-se de pequenos vertebrados, artrópodes e frutos. A tolerância às alterações ambientais é outro 
fator que torna comum a presença dessa espécie em áreas florestais com diferentes graus de alteração na 
estrutura e composição florestal.

Áreas florestais que sofreram alterações em sua estrutura e composição podem representar condições 
ambientais favoráveis à manutenção de determinadas espécies, principalmente as que possuem maior volu-
me corpóreo e tornam-se fragilizadas com a diminuição e perda de hábitats favoráveis à busca por alimento, 
reprodução e abrigo, como o veado-mateiro (Mazama americana) e a capivara (Hydrochoerus hydrochaeris). 

áreas de amostragem e método associado Pontos de referência coordenadas Espécies registradas

sítio 1

Estação de pegadas

P02 380693E 7403454S Tatu

P18 380779E 7403638S Gambá-de-orelha-preta

P44 380961E 7403594S Cachorro-do-mato

Armadilhas fotográficas

P11* 380697E 7403599S ---

P25 380888E 7403647S
Gato-do-mato-pequeno, tatu,  

gambá-de-orelha-preta, mão-pelada

P44 380961E 7403651S Mão-pelada

Outras localidades com 

busca por vestígios

P25 380888E 7403647S
Tatu

Cachorro-do-mato

P24 380878E 7403610S Cachorro-do-mato

sítio 2
Estação de pegadas

P84 380715E 7403868S Cachorro-do-mato

P78 380631E 7403848S Gato-do-mato-pequeno

P102 380467E 7403737S Gambá-de-orelha-preta 

Armadilhas fotográficas P96* 380564E 7403767S ---

outras 
localidades

Busca por vestígios

P35 381163E 7401738S

VeadoP36 381353E 7401934S

P72 379738E 7403186S

P118 380068E 7403648S
Jaguatirica

P42 381256E 7403531S

P41 381237E 7403569S Capivara, tatu

P76 379908E 7403831S Ouriço

P40 381207E 7403547S
Cachorro-do-mato

P24 380878E 7403610S

P34 380700E 7403291S Gambá-de-orelha-preta

P67 380021E 7403664S

Gato-do-mato-pequenoP99 380538E 7403762S

P78 380631E 7403848S

Armadilhas fotográficas
P120* 379715E 7403393S ---

P121 379787E 7403613S Gambá-de-orelha-preta

Quadro 10. 
Localização dos registros das espécies de mamíferos terrestres na RPPN, distribuídas por 

sítio amostral e demais localidades, com indicação dos pontos de referência e coordenadas.

* As armadilhas fotográficas dos pontos 11, 96 e 120 não capturaram imagem de nenhuma espécie, mas houve o consumo das iscas utilizadas como ceva.

Figura 73. 
Foto de um gato-do-mato-pequeno obtida por meio de 

armadilha fotográfica em área de mata ciliar do sítio amostral 1.
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1.3.2  MAMÍFERos voADoREs – QuiRóPTERoFAunA

Os morcegos, pertencentes à ordem Chiroptera, estão entre as espécies que apresentam maior riqueza na 
Mata Atlântica, correspondendo a 38% dos mamíferos registrados nesse bioma. São de suma importância 
ao processo de sucessão ecológica nas florestas tropicais (Cademartori et al., 2010). 

Os morcegos da família Phyllostomidae apresentaram dominância no conjunto taxonômico da RPPN, 
com 16 indivíduos capturados, subdivididos em quatro espécies. A predominância dessa família foi registra-
da na maioria dos inventários realizados por Aires (2003), Bruno et al. (2011), Esbérard (2003), Pedro et al. 
(2001), Reis (2002) e Trajano (1985). Esse fato se relaciona à abundância dessa família, endêmica de regiões 
neotropicais, com algumas espécies dominantes coexistindo com várias espécies raras (Trajano, 1985). Outro 
fator importante é que seus representantes não apresentam um sistema de ecolocalização muito especiali-
zado, o que facilita sua captura por redes-neblina.

A espécie Carollia perspicillata foi a mais abundante na RPPN, com oito indivíduos (Figura 75). As espé-
cies de Phyllostomídeos capturados são predominantemente frugívoros, com algumas espécies completan-
do sua dieta com pólen, insetos e folhas. 

Foram encontradas sementes do gênero Solanum sp. para quase todas as amostras fecais da espécie A. 
lituratus (Figura 76), demonstrando certa preferência por frutos da família Solanaceae, indicando também 
que espécies dessa família estão potencialmente dispersas na área. 

Foram capturados seis indivíduos da família Vespertilionidae, quatro da espécie Myotis nigricans, um 
da espécie Myotis albescens e um da espécie Myotis ruber (Figuras 77 a 79). Os morcegos dessa família 
possuem hábito alimentar insetívoro e são fundamentais para o controle de insetos. A baixa diversidade das 
espécies dessa família nas capturas para o Plano de Manejo pode ser explicada pelo fato de possuírem um 
eficaz mecanismo de ecolocalização, utilizando esse recurso com maior frequência, podendo detectar e evitar 
as redes-neblina de forma mais eficiente. Outro fator pode se relacionar ao estado de conservação da área. 

Os pontos de coleta estavam situados em locais onde a vegetação secundária se encontrava em es-
tágios variados, predominando o de regeneração inicial, topografia irregular (com muitos barrancos), sub-
-bosque pouco sombreado, com incidência direta e contínua da luminosidade, e perturbação por vegetação 
invasora, fatores que reduzem a área de floresta efetivamente íntegra, condição importante para inúmeras 
espécies dessa família.

De acordo com Ortêncio-Filho (2010), alterações no microclima em ambientes que tiveram suas áreas 
reduzidas ocasionam mudanças principalmente na temperatura, luminosidade e umidade, condições de-
terminantes que podem influenciar as atividades dos morcegos. O aspecto importante que influencia a 
abundância dos quirópteros é a luminosidade, a qual está intimamente vinculada aos processos ecológicos 
e fisiológicos de uma floresta, podendo influenciar positiva ou negativamente no desenvolvimento e esta-
belecimento de espécies vegetais, assim como a atividade de animais noturnos, a exemplo dos morcegos. 

Figura 74. 
Frequência de ocorrência das espécies registradas na RPPN (dados primários) durante 11 dias nos meses de setembro e outubro de 2012.

Figura 75. 
Indivíduo de morcego da espécie Carollia 

perspicillata registrado na RPPN. 

Foto: Irineu Cunha.
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Em ambientes mais degradados e homogêneos, em relação à diversidade de espécies vegetais, o dossel 
não é capaz de sombrear efetivamente o sub-bosque. Dessa forma, as espécies de morcegos respondem 
negativamente ao aumento da luminosidade lunar, diminuindo suas atividades ou limitando-as às áreas 
mais sombreadas de seu hábitat. Esse comportamento tem sido chamado de fobia lunar (Breviglieri, 2011; 
Esbérard, 2007). Fatores como esse favorecem espécies de morcegos de grande adaptação alimentar, como 
A. lituratus, S. lilium, C. perspicillata e Anoura geoffroyi, em detrimento de espécies mais exigentes, cuja 
abundância foi menor (Ortêncio-Filho et al., 2005). 

Mesmo diante dessas limitações ecológicas na RPPN, registrou-se pela primeira vez em áreas no entorno 
do Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello a ocorrência de três espécies: Anoura geoffroyi, um 
Phyllostomídeo nectarívoro de grande importância na polinização de plantas (Figura 80); dois Vespertilioníde-
os, Myotis albescens e Myotis ruber, este último presente na Instrução Normativa n. 3, de 27 de maio de 2003, 
do Ministério do Meio Ambiente como espécie ameaçada de extinção, na categoria “vulnerável” (MMA, 2012).

Figura 80. 
Indivíduo de morcego da espécie Anoura 

geoffroyi (Gray, 1838) encontrado na RPPN. 

Foto: Irineu Cunha.

Figura 77. 
Indivíduo de morcego da espécie  

Myotis nigricans registrado na RPPN. 

Figura 78. 
Indivíduo de morcego da espécie 

Myotis albescens registrado na RPPN. 

Figura 76. 
Indivíduo de morcego da espécie 

Artibeus lituratus registrado na RPPN. 

Figura 79. 
Indivíduo de morcego da espécie 

Myotis ruber registrado na RPPN. 

Fotos: Irineu Cunha.

As áreas da RPPN que apresentaram maior riqueza e abundância foram as de maior proximidade com o 
Parque Municipal, que apresenta uma grande área de mata nativa, reforçando o fato de que morcegos pro-
curam ambientes mais íntegros e sombreados para forragear. A continuidade dos estudos de identificação 
e ecologia de espécies de quirópteros poderá contribuir para a análise da capacidade adaptativa desses ani-
mais às profundas modificações resultantes da urbanização, fornecendo medidas adequadas à conservação 
da diversidade remanescente (Esbérard, 2003).
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c. EsPéciEs AMEAçADAs 

Os registros decorrentes do levantamento de campo (dados primários) da mastofauna da RPPN incluíram 
duas espécies na listagem das espécies ameaçadas de extinção com ocorrência provável na região (dados 
secundários) (Quadro 11).

As espécies ameaçadas registradas na área da RPPN por meio dos levantamentos de campo (dados pri-
mários) são sobretudo da família Felidae. O registro da ocorrência dos felinos na região da Serra do Itapeti 
é raro (Instituto Ecofuturo e SVMA, 2011;CPEA e SPFL, 2009; Martins et al., 2012). 

Relatos de moradores locais e sitiantes reforçam a presença de “gatos-do-mato” na Serra do Itapeti. 
Considerando o território de uso dos felinos, geralmente muito extenso, podendo alcançar em alguns casos 
áreas de quilômetros quadrados, conforme descrevem Oliveira e Cassaro (2005), a RPPN Botujuru – Serra 
do Itapety constitui-se em ambiente propício para essas espécies. 

A baixa densidade dos felinos em estudos sobre biodiversidade relaciona-se a fatores como área de 
uso ampla, hábitos solitários, na maioria dos casos, e, atualmente, a redução de seus hábitats, associados a 
conflitos com produtores rurais e caça das presas. 

Dentre os felinos registrados na RPPN, a onça-parda (Puma concolor) e a jaguatirica (Leopardus par-
dalis) representam indicadores biológicos de qualidade ambiental. A escolha de espécies bioindicadoras 
leva em consideração aspectos como baixa tolerância à presença humana e relativa plasticidade ecológica 
(Pires et al, 2000). Conforme esse autor, a escolha de espécies de grande porte, topos de cadeia alimentar 
e ameaçadas de extinção torna-se adequada para estudos sobre conservação e sustentabilidade ambien-
tal, principalmente quando encontram-se confinadas em formações florestais que lhes forneçam abrigo 
e alimento. 

D. EsPéciEs ExóTicAs E/ou invAsoRAs

Considerando os dados secundários e primários, foram identificadas três espécies exóticas e/ou invasoras:
 

• Canis familiaris (cão doméstico).
• Lepus europaeus (lebre europeia).
• Myocastor coypus (ratão-do-banhado).

A frequência de ocorrência do cachorro doméstico (Canis familiaris) foi baixa durante as campanhas de 
campo. Entretanto, essa espécie representa risco à fauna local, uma vez que se comporta como predador, 
influenciando tanto a fauna carnívora da RPPN como as demais populações que ocorrem na área. Alguns 
estudos revelaram que a presença ou frequência dos cães está negativamente relacionada à frequência de 
espécies de mamíferos silvestres (Lacerda, 2009; Cassano et al., in press apud Frigeri, 2013).

Quadro 11. 
Espécies de mamíferos terrestres e voadores ameaçados de extinção registrados na RPPN e por dados secundários.

Já a espécie herbívora, a lebre europeia (Lepus europaeus), tem potencial de invasão comprovadamente 
alto (Instituto Hórus, 2014), podendo influenciar negativamente espécies nativas semelhantes como o tapiti 
(Sylvilagus brasiliensis), além de prejudicar a regeneração de áreas degradadas e o recrutamento de plântulas 
em remanescentes naturais.

Capaz de se adaptar a uma grande variedade de condições ambientais, o ratão-do-banhado habita 
tanques, rios, pântanos e canais de drenagem. Trata-se de uma espécie herbívora voraz, cada indivíduo con-
sumindo diariamente o equivalente a cerca de 25% de seu peso. Com grandes números de indivíduos, esse 
consumo pode impactar de forma significativa as comunidades naturais de plantas. Os ratões-do-banhado 
também intensificam processos de erosão, ao consumir raízes e tubérculos que ajudam a manter o solo co-
eso. Suas escavações ainda fragilizam as margens de rios, reservatórios e canais de irrigação, e podem minar 
as fundações do leito de estradas (Instituto Hórus, 2014).

ordem Família Espécie nome  
popular

Data da  
coleta

Fontes de dados categoria de ameaça

Primários secundários iucn Brasil sP

Artiodactyla Cervidae Mazama americana veado-mateiro 6-Oct.-12 P S DD VU

Carnívora Felidae Leopardus tigrinus gato-do-mato 6-Oct.-12 P VU VU VU

Carnívora Felidae Leopardus pardalis jaguatirica 10-Oct.-12 P S VU VU VU

Carnívora Felidae Puma concolor onça-parda 23-Sep.-12 P S VU VU VU

Carnívora Mustelidae Galictis vittata furão S DD

Carnívora Mustelidae Lontra longicaudis lontra S DD NT

Rodentia Cricetidae Blarinomys brevicepis rato-silvestre S DD

Rodentia Dasyproctidae Dasyprocta azarae cutia S DD NT

Rodentia Cuniculidae Cuniculus paca paca S NT

Marsupialia Didelphidae Monodelphis iheringi catita S DD VU

Marsupialia Didelphidae Marmosops incanus marmosa S NT

Marsupialia Didelphidae Caluromys lanatus cuíca-lanosa S NT

Marsupialia Didelphidae Monodelphis americana cuíca S NT

Primates Callitrichidae Callithrix aurita sagui-da-serra-
escuro S vu 

C2a(i) VU VU

Quiróptera Vespertilionidae Myotis ruber morcego 27-Oct.-12 P VU

Legenda:
Dados secundários (S) compilados de Martins et al. (2012); Instituto Ecofuturo e SVMA (2011); CPEA e SPFL (2009).
Lista oficial de espécies ameaçadas de extinção para o Estado de São Paulo: Decreto 56.031 de 20 de julho de 2010. VU: Vulnerárel; NT: Quase ameaçado; 
DD: Dados deficientes.
Lista das espécies brasileiras ameaçadas de extinção. Instrução Normativa n. 3, de 2003. VU: Vulnerável.
Lista das espécies ameaçadas da fauna brasileira, critérios IUCN. Machado et al. (2003). VU: Vulnerável; C2a(i): C – Tamanho populacional reduzido e 
em declínio, 2 – Declínio populacional contínuo e pelo menos uma das seguintes situações, a(i) – Populações estruturadas da seguinte forma: nenhuma 
subpopulação com mais de 1000 indivíduos.
Forma de registro: Visualização – V; Pegadas – P; Estação de Pegadas – EP; Registro fotográfico – RF; Captura – C; Outros – OU.
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A fragmentação da Mata Atlântica, conforme Zaú (1998), resulta na transformação da paisagem e torna 
cada vez mais difícil a conservação da rica biodiversidade desse bioma. Porém, até mesmo pequenos rema-
nescentes florestais podem abrigar espécies prioritárias para conservação, tais como polinizadores e disper-
sores de sementes (Donatelli et al., 2004).

Capobianco (2006) afirma que, apesar da fragmentação, a Mata Atlântica apresenta uma fauna rica, 
e algumas espécies possuem ampla distribuição, podendo ser encontradas em outras regiões, como é o 
caso de alguns papagaios, corujas, gaviões e outros. Porém, o que mais impressiona é a grande quantidade 
de espécies endêmicas. Conforme Sick (1997), as espécies endêmicas ou autóctones formam o núcleo das 
espécies residentes que, por razões históricas, têm sua distribuição restrita, vivendo num certo hábitat no 
qual podem ser comuns.

De acordo com Develey (2006), entre os diferentes grupos animais, as aves se destacam no bioma Mata 
Atlântica. Das aproximadamente 1.800 espécies que ocorrem no Brasil, 1.020 podem ser encontradas no 
domínio desse bioma, sendo que 188 são espécies endêmicas.

No Estado de São Paulo ocorrem cerca de 700 espécies de aves, representando aproximadamente 45% 
de toda a avifauna brasileira. Trata-se do grupo com maior número de espécies ameaçadas (163 espécies). As 
aves são vítimas de diversas ameaças, incluindo a destruição de seus hábitats, a caça para alimentação, uso 
de plumas em ornamentos, a captura e o aprisionamento de pássaros canoros e a exportação clandestina 
para suprir o mercado internacional de animais de estimação (São Paulo, 1998).

Em relação ao número de espécies de aves ameaçadas, 112 encontram na Mata Atlântica seu último 
refúgio, e dependem da conservação dos remanescentes florestais para sua sobrevivência (Develey, 2006).

A avifauna tem sido amplamente utilizada como bioindicadora (Baillie, 1991; Furness et al., 1993). Vários 
países estão estabelecendo programas de monitoramento ambiental baseados em parâmetros ecológicos 
de comunidades de aves (Greenwood et al., 1993). O papel central das aves deve-se ao fato de que, entre os 
vertebrados, este é o grupo com maior número de informações sobre sua ecologia, taxonomia e distribuição 
geográfica (Pough et al.,1999).

1.4.    |    AviFAunA
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A. METoDologiA

Partindo-se da coleta de dados secundários de trabalhos já realizados na área da Serra do Itapeti, foram 
feitas amostragens conforme os critérios estabelecidos para a Avaliação Ecológica Rápida (AER).

Para a elaboração do trabalho, coletaram-se dados utilizando método de identificação por observação 
direta e vocalização. Foram 12 horas de observação direta, com aproximadamente quatro horas de observa-
ção em cada um dos locais definidos para o levantamento: estrada do Lambari, sítio amostral 1 (coordenadas 
geográficas 380693E 7403454S) e sítio amostral 2 (coordenadas geográficas 380631E 7403848S).

Nesse método foram registradas todas as aves observadas e/ou ouvidas ao longo de um transecto em 
cada local, conforme metodologia proposta por Willis (1996) e Develey (2004). 

Foi calculado o índice de abundância (IA), que corresponde ao número de indivíduos de cada espécie 
registradas em cada 100 horas de observação.

A ordem sistemática e a nomenclatura científica seguiu o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos 
(CBRO, 2009), e os nomes populares basearam-se em Sick (1997).

Os dados foram registrados em planilhas que incluíram a classe, ordem, família, gênero, espécie, nome popu-
lar, fonte de dados, categoria de ameaça e indicação de espécies invasoras ou exóticas, localização dos sítios e tri-
lhas de amostragem, assim como sua abundância e sensibilidade a perturbações ambientais (STOTZ et al., 1996).

Foram consideradas as seguintes listas de fauna ameaçada de extinção: Lista Oficial de Espécies Ame-
açadas de Extinção no Estado de São Paulo (decreto n. 42.838, de 4/02/1998); Lista Oficial de Espécies 
Ameaçadas de Extinção no Brasil (Instrução Normativa 3/03 e 5/04 do MMA); Lista Vermelha de Espécies 
Ameaçadas de Extinção (IUCN, 2011). 

B. cARAcTERizAção DA AviFAunA

Segundo estudos realizados na região da Serra do Itapeti, foi registrada a ocorrência de 185 espécies de 
avifauna (Iartelli, 2012). Outros estudos, como na área do Parque Natural Municipal Francisco Affonso de 
Mello, também colaboraram no levantamento das aves da área de entorno da RPPN (Iartelli, 2003, 2004a, 
2004b, 2012; Silva, 2007). 

Foram registradas, nos levantamentos realizados para o presente Plano de Manejo, 208 espécies de 
avifauna (entre dados primários e secundários), divididas em 20 ordens e 49 famílias. Dessas, 105 foram 
confirmadas na amostragem de campo. As outras 103 espécies foram registradas em dados secundários, não 
podendo, assim, ser calculado o Índice de Abundância (IA). Dessas espécies, 41 são de interesse cinegético e 
apenas duas são espécies que foram introduzidas no Brasil (Estrilda astrild e Bubulcus ibis) (anexo 3).

As espécies mais abundantes foram: Streptoprocne zonaris, com IA de 175 e 21 indivíduos registrados, 
seguido por Chiroxiphia caudata, com IA de 125 (n = 15), Chaetura meridionalis, com IA de 100 (n = 12), Pygo-
chelidon cyanoleuca e Pionus maximiliani, ambas com IA de 83,3 (n = 10). 

Vinte e seis espécies foram registradas apenas uma única vez, com IA de 8,3, entre elas Buteo albicau-
datus, Amazilia lactea e Philydor atricapillus.

A estrada do Lambari foi a que apresentou o maior número de espécies (n = 68), porém o menor número 
de espécies endêmicas (n = 6). Já no sítio amostral 2 foram identificadas 59 espécies, entre elas 15 espécies 
endêmicas. No sítio amostral 1 foram registradas 31 espécies, sendo 12 endêmicas (Quadro 12).

Considerando tanto dados primários como secundários, obteve-se: 34 espécies endêmicas e 15 espécies 
ameaçadas de extinção (Quadro 13). 

A curva acumulativa de espécies (Figura 81) não se estabilizou, mantendo-se em ascendência. Isso indica 
a necessidade de estudos sistemáticos para a identificação de espécies de aves na RPPN.

sitio amostral Quantidade de espécies Ameaçadas Endêmica

Estrada do Lambari 68 1 6

Sítio amostral 1 31 1 12

Sítio amostral 2 59 3 15

Quadro 12. 
Número de espécies de avifauna registradas em campo (dados primários),  

endêmicas de Mata Atlântica e ameaçadas de extinção, por sítio amostral na RPPN.

Figura 81. 
Curva acumulativa de espécie 

de aves na RPPN, com base 

na coleta de dados primários 

para o Plano de Manejo.
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nome científico nome comum
grau de ameaça Fonte de dados

sítio amostral
Brasil sP primários secundários

Pyroderus scutatus Pavó VU X X 2

Amadonastur lacernulatus Gavião-pombo-pequeno VU X

Procnias nudicollis Araponga VU X

Cathartes aura Urubu-cabeça-vermelha VU X

Tinamus solitarius Macuco VU X

Penelope obscura Jacuaçu QA X X EL/1/2

Accipiter poligaster Tauató QA X

Diopsittaca nobilis Maracanã-pequena CR X

Amazona aestiva Papagaio QA X

Campephilus robustus Pica-pau-rei QA X

Phylloscartes difficilis Mosquiteiro QA X 2

Phibalura flavirostris Tesourinha QA X

Gnorimopsar chopi Pássaro-preto QA X

Aegolius harrisii Caburé-canela DD X

Sporophila frontalis Pixoxó VU CR X

Quadro 13. 
Espécies ameaçadas de avifauna identificadas na RPPN (dados primários) e por consulta 

bibliográfica (dados secundários). Legenda: VU: Vulnerável; QA: Quase ameaçado; DD: 

Dados deficientes; CR: Criticamente ameaçado; EL: Estrada do Lambari; 1: Sítio 1; 2: Sítio 2. 
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Os anfíbios e répteis (herpetofauna) formam um grupo proeminente em quase todas as taxocenoses ter-
restres, sendo que muitas espécies desse grupo são utilizadas como bioindicadoras de qualidade ambiental 
(Brandão, 2002). Principalmente os anfíbios, devido a algumas características de sua biologia e ecologia, 
como ciclo de vida bifásico, dependência de condições de umidade adequadas para reprodução, pele per-
meável, padrão de desenvolvimento embrionário, aspectos da biologia populacional e interações complexas 
nas comunidades em que se inserem (Bertolucci et al., 2009).

Mais de 80% da diversidade desse grupo ocorre em regiões tropicais cujas paisagens naturais estão 
sendo rapidamente alteradas ou destruídas pela ocupação humana (Pough et al., 1998). Apesar de rica, a 
herpetofauna do Estado de São Paulo é pouco conhecida, com lacunas de conhecimento e poucos levanta-
mentos de esforço concentrado e trabalhos sobre a distribuição dessas espécies nos vários biomas e micro-
-hábitats existentes no Estado (Dixo e Verdade, 2006). 

A. METoDologiA

Para elaboração da lista da herpetofauna da RPPN Botujuru – Serra do Itapety foram utilizados os dados 
disponíveis no Instituto Ecofuturo e SVMA (2011); CPEA e SPLF (2009) e Martins et al. (2012).

Para a composição da lista de espécies de herpetofauna da RPPN foram considerados todos os exem-
plares avistados e capturados durante a realização da AER, assim como os dados extraídos de estudos 
feitos anteriormente na área. Após registro fotográfico contemplando detalhes morfológicos relevantes do 
ponto de vista sistemático para posterior comparação e/ou identificação através de livros, guias de campo 
e exemplares depositados em coleções científicas e museus, esses espécimes foram reintroduzidos próximo 
ao local de captura. 

Com a definição da área de influência da RPPN e sua abrangência geográfica, como complemento ao 
esforço de campo, uma busca bibliográfica foi realizada tendo em vista a obtenção de registros de espécies 

1.5.    |    HERPEToFAunA
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da herpetofauna previamente efetuados para a região de estudo. Tal compilação também permitiu compa-
rações diretas entre a herpetofauna encontrada no local com a esperada. 

A metodologia de amostragem foi construída em consonância com o estabelecido para os demais mó-
dulos da biodiversidade, onde os transectos foram alocados em locais pré-determinados, distribuídos pela 
área de influência estabelecida em visita prévia à área a ser estudada. Porém, como as espécies da herpeto-
fauna necessitam de características ambientais distintas, todas as variações ambientais que proporcionas-
sem um ambiente propício para o grupo foram cobertas, possibilitando uma avaliação comparativa do grau 
de integridade da biota compatível com os outros grupos de fauna simultaneamente amostrados entre os 
diferentes sítios, subsidiando de forma mais coesa o zoneamento da biodiversidade local (Quadro 14).

Os espécimes capturados por procura ativa foram manuseados com o auxílio de gancho e/ou pinção 
(serpentes). A identificação dos indivíduos em estudos posteriores somente seria possível mediante mar-
cação, exceto para os indivíduos que apresentam características únicas, como a falta de uma falange ou 
cicatrizes marcantes.

Vale salientar que durante o período de estudo nenhum indivíduo foi coletado ou exposto a quaisquer 
tipos de maus tratos, e todos os registros fotográficos foram feitos in situ, sem alteração ou interação com 
os espécimes, justamente para garantir sua integridade física. 

Para o inventário da herpetofauna na área de influência do empreendimento imobiliário foram utilizados 
os seguintes métodos:

Quadro 14. 
Áreas amostradas na RPPN, fisionomias e esforço amostral, em dias. Legenda: ODM: Floresta ombrófila 

densa montana; AA: Áreas abertas; TE: Talhões de eucalipto; LA: Lagos; RB: Riachos e brejos.

área localização geográfica Fisionomia Esforço (dias) 

Botujuru 23K 381995/7402221 RB 2

Lago 23K 380641/7402229 LA 2

Área queimada 23K 382263/7401666 AA 2

Talhões 23K 381542/7403246 TE 2

Pedra do Lagarto 23K 379761/ 7403816 ODM 2

Divisa com o Parque 23K 379828 / 7403110 ODM 2

Estrada do Beija-flor 23K 381696/ 7403982 ODM 1

a)  Procura ativa (visando privilegiar métodos de observação): a Procura Visual Limitada por Tempo (PVLT) 
consiste no deslocamento a pé, lentamente, pela área de estudo. Foram realizados deslocamentos diurnos e 
noturnos em busca de prováveis microambientes de anfíbios e répteis que poderiam estar em atividade ou 
abrigados. Esse tipo de coleta consistiu na busca de exemplares por inspeção visual nas bordas dos riachos 
e regiões alagadas, junto com remoção do folhiço (serrapilheira) no chão da mata. Também foram vascu-
lhados troncos de árvores caídos no chão ou em estado de decomposição, embaixo de pedras, buracos, 
cupinzeiros, cascas de árvores, bromélias, galhos das árvores, arbustos e outros possíveis locais de abrigo 
desse grupo. Esse tipo de coleta não depende, necessariamente, da vocalização ou da exposição do animal 
(Crump e Scott, 1994 apud Freitas et al., 2008).

Em cada região de amostragem foram realizados transectos de extensões variadas nos períodos diurno 
e noturno, durante quatro horas por dia. As transecções foram feitas em horários aleatórios.

b)  Vocalização (somente para anfíbios): nesse caso, a procura se deu seguindo o canto de anúncio, emitido 
pelo macho para atrair a fêmea de sua espécie. Esse tipo de procura pode, ainda que o animal não seja cole-
tado, fornecer elementos para o registro da ocorrência de determinada espécie por meio de reconhecimento 
ou gravação do som emitido, uma vez que o canto é espécie-específico. A coleta de machos é favorecida 
com essa metodologia.

Também foram feitas vistorias, nos períodos vespertino e noturno, nos locais utilizados pelos anuros 
como sítios de vocalização (sítio reprodutivo), tais como rios, riachos, açudes, poças temporárias, alagados 
e córregos, no intuito de detectar um maior número de vocalizações.

c)  encontros ocasionais: foram atribuídos a esse método todos os exemplares de anfíbios e répteis en-
contrados de forma fortuita, fora dos métodos de amostragem regularmente utilizados, tais como nos 
deslocamentos dos pesquisadores para chegar aos pontos de monitoramento ou de um ponto amostral a 
outro, a pé ou de carro.

Os trabalhos de coleta de dados da herpetofauna da RPPN foram divididos em duas etapas. A primeira 
teve início no mês de setembro e a outra no mês de novembro. 

Para os répteis, foram utilizados, para busca ativa, os mesmos ambientes que os anfíbios. Foram tam-
bém vasculhados troncos de árvores caídos no chão ou em estado de decomposição, pedras, buracos, folhi-
ço (serrapilheira), galhos das árvores e arbustos, em busca das espécies de serpentes e lagartos de hábitos 
fossoriais, reofílicos, aquáticos, criptozoicos, terrícolas e arborícolas. 

Para as amostragens nas trilhas principais e adjacências, foram realizados transectos que partiram 
da sede da fazenda até a lagoa, e nas proximidades da divisa com o Parque Natural Municipal Francisco 
Affonso de Mello. 

A área próxima à divisa com o Parque Municipal é de grande importância, por se tratar de uma área de 
altitude mais elevada e que possivelmente pode alocar micro-hábitats propícios para manter espécies endê-
micas e típicas de ambientes com altitude acima de 1000 metros. 
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A metodologia utilizada e a duração das etapas de coleta para amostragem de répteis deverão ser replica-
das futuramente para aprofundar o conhecimento sobre essas espécies, pois esses animais geralmente apre-
sentam maior mobilidade e, consequentemente, uma maior capacidade de fuga do que os anfíbios. Além disso, 
muitos representantes da herpetofauna possuem camuflagem extremamente eficiente, o que demandaria um 
maior tempo amostral e a combinação de diversos métodos de captura (Uetanabaro et al., 2007). 

AnálisE Dos DADos

As comparações entre as áreas amostradas na RPPN foram realizadas somente para comprovar a presença 
ou ausência das espécies da herpetofauna (anuros, lagartos, serpentes e quelônios), as quais foram utiliza-
das para a elaboração da lista das espécies ocorrentes para a área destinada à RPPN. 

A ocorrência das espécies de anfíbios-anuros varia significativamente entre as áreas de vegetação pre-
dominantemente secundária e as de vegetação mais aberta ou degradadas. De modo geral, os répteis (ser-
pentes, lagartos, crocodilianos e quelônios) ocorrem em baixas densidades em áreas florestais, e a maioria 
das espécies apresenta hábitos mais discretos, o que dificulta consideravelmente sua captura, incluindo a 
visualização – o caráter fortuito da captura desses indivíduos dificulta a elaboração de listas consistentes, e 
também, portanto, as comparações entre áreas.

B. cARAcTERizAção DA HERPEToFAunA

Na primeira etapa de levantamento (mês de setembro), o número de espécies registradas pode ter sido 
influenciado negativamente pelas características e o estado de conservação de cada sítio amostral. Durante 
essa primeira incursão o clima se mostrava com grande variação térmica, com dias muito quentes e noites 
relativamente frias (média de 28ºC e 16ºC, respectivamente), com escassez de chuvas mais consistentes e 
baixa umidade relativa do ar (média de 45%). Tais características ambientais possivelmente contribuíram 
para que a serrapilheira se mantivesse relativamente seca, fator que pode ter sido determinante para a difi-
culdade em encontrar um número maior de representantes da herpetofauna local. 

A segunda campanha amostral, feita no mês de novembro, trouxe resultados mais expressivos da 
composição herpetofaunística local, porém apenas em abundância, com um grande número de indivíduos, 
mas várias espécies já amostradas na primeira campanha. O alto índice pluviométrico levou à formação de 
várias poças e alagados temporários, formando estruturas e micro-hábitats propícios para a reprodução 
de anfíbios, associados à temperatura em constante elevação, aumentando a identificação de anfíbios, 
lagartos e serpentes (predadores naturais). Como boa parte das espécies presentes na RPPN já havia sido 
amostrada na primeira campanha, a segunda etapa serviu principalmente para a confirmação das espécies 
em cada sítio amostral. 

Foram verificados diversos mecanismos que permitem a coexistência entre as espécies, como o uso dife-
rencial de hábitats, diferenciação do espaço/tempo e segregação quanto ao sítio de vocalização e repro-
dução. E, sabendo que várias espécies de serpentes utilizam-se dos anfíbios como fonte de alimento, foi 
possível utilizar a técnica de busca ativa para os dois grupos nos mesmos ambientes.

1.5.1  AnuRos

Os anfíbios são bioindicadores da qualidade ambiental, respondendo rapidamente a perturbações antró-
picas, devido às suas características: pele permeável, ovos e embriões dotados de pouca proteção contra 
ressecamento e predação, ciclo de vida complexo, intensa filopatria, utilização de diferentes hábitats nos 
ambientes terrestre e aquático, vida longa em populações relativamente estáveis, complexidade de suas 
interações nas comunidades. 

Considerando as capturas pelas buscas ativas, encontros fortuitos e as identificações pelas vocalizações, 
foram registradas 29 espécies de anuros dentro da área da RPPN (anexo 4), distribuídas em sete famílias: 
Brachycephalidae (cinco espécies); Bufonidae (duas espécies); Crausgastoridae (uma espécie); Hylidae (15 es-
pécies); Hylodidae (uma espécie); Leiuperidae (duas espécies) e Leptodactylidae (três espécies) (Figura 82).

No total, foram levantadas 49 espécies de anuros (29 registradas nos trabalhos de campo e 20 levanta-
das por meio de dados secundários) (Figura 83).

A representatividade das famílias na amostra seria típica de áreas de florestas neotropicais, não fos-
se a presença de espécies como Physalaemus cuvieri, Hypsiboas albopunctatus, Leptodactylus fuscus  
(Figura 84) e Leptodactylus latrans, típicas de formações abertas (Heyer et al., 1990). A ocorrência dessas 
espécies, nas proximidades de áreas florestais, possivelmente está relacionada às ações antrópicas do en-
torno da reserva e do estado geral de conservação da área. 

Os estudos realizados localmente demonstraram que a fauna é razoavelmente conhecida e habita os 
mesmos tipos vegetacionais (com exceção dos talhões de eucalipto e pinus) que o Parque Natural Municipal 
Francisco Affonso de Mello, vizinho à reserva.

Na reserva foram identificados os seguintes micro-hábitats dos anfíbios anuros:

• Poça temporária: ambiente resultante de chuvas torrenciais onde, em depressões, há o acúmulo de 
água. Nesses locais as espécies se concentram para reprodução. Na RPPN foram encontrados: S. hayii, 
Leptodactylus latrans (Figura 85) e Physalaemus cuvieri (Figura 86).

A Leptodactylus latrans é uma espécie de porte grande, podendo alcançar 120 mm de CRC (Comprimen-
to Rostro-Cloacal). Ocorre em fisionomias florestais e de áreas abertas, inclusive perturbadas por ação an-
trópica. A reprodução acontece em áreas alagadas, poças e pequenas lagoas. Os ovos são depositados em 
grandes ninhos de espuma sobre a superfície da água (Condez et al., 2009). Os machos são maiores e, por 
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Figura 85. 
Indivíduo de Leptodactylus 

latrans encontrado na RPPN.

Figura 86. 
Indivíduo de Physalaemus cuvieri 

encontrado na RPPN.
Fotos: Hideki Narimatsu.

Figura 84. 
Indivíduo de Leptodactylus 

fuscus encontrado na RPPN. 

Figura 82. 
Distribuição das famílias de anuros identificadas na RPPN (dados primários).

Figura 83. 
Distribuição das famílias de anuros identificadas na RPPN e entorno (dados primários e secundários).

Distribuição das Famílias de anuros
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possuírem as patas dianteiras muito robustas, são bastante apreciados como alimento. As fêmeas possuem 
calosidades nas patas dianteiras e também costumam abrir canais, interligando poças, evitando assim que 
os girinos fiquem presos e morram por dessecação (Ribeiro et al., 2005). Os machos vocalizam ao nível da 
água em ambientes aquáticos localizados em áreas abertas ou na borda da mata. Os girinos dessa espécie 
são gregários, deslocando-se em cardumes globulares (Ribeiro-Júnior e Bertolucci, 2009). A reprodução 
ocorre ao longo da estação quente e chuvosa, em toda a América do Sul e ao leste dos Andes (Frost, 2011). 

A Physalaemus cuvieri é uma rã de pequeno a médio porte com 20 a 35 mm de CRC. Seu dorso pode ser 
escuro ou com tonalidades fracas de castanho, cinza ou mesmo esverdeado, com manchas ou linhas irregu-
lares. A maioria dos indivíduos possui a parte interna das coxas e a região inguinal alaranjada a avermelhada. 
Os machos apresentam a região gular enegrecida, e as fêmeas, branca. Sua vocalização se assemelha a um 
latido, o que lhe dá o nome popular de rã-cachorro (Ribeiro et al., 2005). Os machos vocalizam ao nível do 
chão às margens de corpos d’água temporários e pequenas poças, frequentemente escondidos na base 
de vegetação marginal e emergente (Bertoluci e Rodrigues, 2009). Durante o amplexo, o casal constrói um 
ninho de espuma flutuante, que é ancorado à vegetação aquática e contém ovos totalmente despigmenta-
dos. A reprodução ocorre ao longo da estação quente e chuvosa (Bertoluci e Rodrigues, 2009). Essa espécie 
ocorre amplamente no Brasil, sendo encontrada desde o Rio Grande do Sul até a região amazônica (Haddad 
et al., 2008).

• Bromélia: vegetais que, em sua maioria, conservam água no interior das axilas foliares, favorecendo 
a associação de uma fauna consideravelmente variada. As espécies bromelígenas da RPPN foram 
Dendropsophus elegans (vocalizando eventualmente na borda de folhas das bromélias) (Figura 87) 
e Scinax crospedospilus, identificadas vocalizando em alguns pontos na mata associados a bromélias 
terrestres e epífitas. Todas as espécies amostradas em bromélias mostraram-se eventuais, podendo 
também ser encontradas em micro-hábitats como brejos, bordas dos lagos e na vegetação próxima a 
córregos e remansos.

• Serrapilheira: camada de folhas e detritos que se acumulam no chão de um ambiente florestado. 
Nesse microambiente foram encontrados: Brachycephalus ephippium (Figura 88), Haddadus binota-
tus, Ischnocnema bolbodactyla, I.guentheri, I. juipoca, I. parva, Leptodactylus marmoratus, Rhinella 
ornata. Várias espécies mantém uma estreita relação com esse hábitat, dentre elas Leptodactylus 
marmoratus, que depositam seus ovos em ninhos de espuma em pequenas tocas no solo, onde seus 
girinos desenvolvem-se até a metamorfose, mantidos apenas pelas reservas de vitelo (Dixo e Verdade, 
2006). Também as espécies Brachycephalus ephippium, H. binotatus, I. bolbodactyla, I. guentheri, I. 
juipoca e I. parva, que põem seus ovos (relativamente grandes) sob troncos caídos e possuem desen-
volvimento direto. A ocorrência de Ischnocnema bolbodactyla e I. juipoca só pôde ser confirmada a 
partir da identificação do seu canto de anúncio, que é espécie-específico. 

Figura 87. 
Indivíduo de Dendropsophus 

elegans encontrado na RPPN.

Foto: Hideki Narimatsu.

Figura 88. 
Sapinho pingo-de-ouro  

(Brachycephalus ephippium). 

Foto: Luciano Festa Mira e Patricia Rossi.

• Lagos e corpos d’água lênticos: na área da RPPN, os lagos e corpos d’água lênticos são formados pelo 
represamento de pequenos rios e córregos, onde foi possível amostrar várias espécies associadas a 
ambientes naturais de área aberta (Heyer et al., 1994). Nesses locais foram encontrados vocalizando 
Rhinella ictérica, R. ornata, D. elegans, D. microps, D. minutus, Hypsiboas bischoffi, H. faber, H. par-
dalis (Figura 89), H. semilineatus (Figura 90), Leptodactylus latrans, Scinax crospedospilus, Physala-
emus cuvieri e P. olfersii. 
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A espécie H. pardalis é considerada um anfíbio de grande porte (CRC = 58 a 62 mm), com coloração va-
riando entre tons de cinza, vermelho e verde, tornando-a extremamente camuflada com cascas de árvores. 
Caracterizada por apresentar membranas interdigitais desenvolvidas e um conjunto de pregas dérmicas nos 
membros, a espécie é bem adaptada a áreas antropizadas e perturbadas (Heyer et al., 1990). Foi registrada 
nas proximidades da área amostral “lago”. Nesses ambientes, em áreas de borda de mata nas margens de 
corpos de água permanente ou em pequenos cursos de água rasos, os machos vocalizam empoleirados ou 
no chão. Considerada uma espécie comum, associada a ambientes de floresta ombrófila na Mata Atlântica, 
ocorre do Paraná até Minas Gerais e Espírito Santo (Haddad et al., 2008). 

Figura 89. 
Indivíduo de Hypsiboas pardalis 
encontrado na RPPN.

Figura 90. 
Indivíduo de Hypsiboas semilineatus 
encontrado na RPPN. 
Fotos: Hideki Narimatsu.

Já a H. semilineatus é uma perereca de médio porte (CRC = 41 a 50 mm), de coloração castanha escura 
e ventre claro. A região lateral e porções internas das coxas possuem um leve enegrecimento. Apresenta 
apêndices calcâneos dérmicos desenvolvidos. Utiliza lagoas e brejos cercados de mata para se reproduzir. Os 
girinos, de coloração negra, apresentam comportamento de formação de cardume e são impalatáveis a di-
versos predadores. Podem ser encontrados em locais de água salobra. Ocorre em terras baixas do Nordeste 
ao Sul do Brasil, sendo comum em áreas de restinga (Haddad et al., 2008). Na RPPN sua ocorrência foi res-
trita à mata ciliar do ponto “lago”, onde machos vocalizavam em vegetação baixa ou flutuante nas margens.

• riachos estreitos não caudalosos: remansos de riachos com até um metro de largura, com água limpa, 
fundo arenoso e mata ciliar. Foram encontrados associados a esse microambiente indivíduos de Aplas-
todiscus arildae (Figura 91), A. leucopygius (Figura 92) e Bokermannohyla circundata (Figura 93). Já 
em rios com leito pedregoso e volume maior de água, verificou-se a espécie Hylodes sp., vocalizando 
em diferentes pontos altitudinais. 

A espécie Aplastodiscus arildae é uma perereca de porte médio (CRC= 35 a 45 mm). Seu dorso é verde com 
muitos pontos brancos e alguns marrons, e seus ossos são verdes. É uma espécie de hábito noturno e florestal, 
que se reproduz às margens dos riachos de montanha, depositando os ovos em ninhos aquáticos subterrâneos 
escavados pelos machos (Ribeiro et al. apud Faivovich et al., 2005). Possui duas linhas pré-orbitais que iniciam 
na ponta do focinho, passam por cima dos olhos e terminam próximo às axilas (Ribeiro et al., 2005). 

A espécie Aplastodiscus leucopygius também é uma perereca de porte médio (CRC = 35 a 45 mm). 
Apresenta dorso verde com muitas pintas marrons e algumas brancas, lábio inferior e apêndices calcâneos 
brancos. Possui um flap cloacal também branco e ossos verdes. Sua desova é aquática, depositada em tocas 
subterrâneas escavadas pelos machos na lama em poças temporárias e alagamentos dos ninhos após as 
chuvas, onde os girinos se desenvolvem (Condez et al., 2009). Possui distribuição ampla dentro do domínio 
Mata Atlântica, nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro (Haddad et al., 2008). 

O indivíduo de Bokermannohyla circundata apresenta porte médio (CRC = 56 a 65 mm), de cor bege 
com listras roxas na região interna dos membros posteriores e flancos. O padrão dorsal dessa perereca pode 
apresentar faixas ou manchas irregulares dispersas pelo dorso. O diâmetro do tímpano é maior que a me-
tade do diâmetro do olho, e os machos têm braços anteriores robustos (Heyer et al., 1990 apud Forlani et 
al., 2010). Encontrada em repouso em folhas, habita áreas florestais e bordas no bioma Mata Atlântica nos 
Estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina (Haddad et al., 2008).

Durante a estação reprodutiva, as espécies que possuem modos reprodutivos dependentes de água 
acumulada reúnem-se em hábitats aquáticos adequados à oviposição e ao desenvolvimento larval de seus 
girinos. Nesses hábitats formam-se agregações com um grande potencial de interações inter e intraespecí-
ficas, podendo haver segregação em sítios de vocalização e desova, com pouca ou nenhuma sobreposição, 
em que diferenças temporais nas estações reprodutivas podem influenciar no isolamento reprodutivo de 
espécies que utilizam um mesmo hábitat (Bertoluci e Rodrigues, 2002). Várias espécies foram observadas 
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em simpatria, principalmente nas áreas próximas aos lagos, charcos e alagados provisórios e permanentes, 
nas quais foi verificado o maior número de espécies dividindo o mesmo ecossistema. O uso diferencial do 
espaço e do tempo já foi visualizado em algumas comunidades, onde os micro-hábitats de reprodução apre-
sentaram o maior número de segregação entre as espécies (Menin, 2002). 

Mesmo com todo esforço amostral empregado, não foi possível efetuar a captura e o registro fo-
tográfico de algumas espécies. Porém, espécies como Ischnocnema bolbodactyla, Ischnocnema juipoca, 
Dendropsophus minutus, Hypsiboas bischoffi, H. faber, H. polytaenius e Physalaemus olfersii puderam ser 
registradas pela identificação de seu canto de anúncio.

1.5.2  RéPTEis

Na soma das campanhas, foram registradas na área da RPPN três espécies de répteis (Quadro 15), sendo 
dois lagartos, pertencentes às famílias Leiosauridae (Enyalius perditus) e Teiidae (lagarto teiú, Tupinambis 
merianae) (Figuras 94 e 95), e uma serpente da família Dipsadidae (Thamnodynastes strigatus) (Figura 96), 
que atinge o maior porte entre as espécies do gênero, podendo ser facilmente diferenciada pelas 19 fileiras 
de escamas dorsais lisas no meio do corpo e manchas escuras nas bordas anteriores das infralabiais, que afi-
lam em direção às mentonianas ou gulares, formando pontas semelhantes a dentes (Franco e Ferreira, 2003). 

Todas as espécies encontradas na RPPN são típicas de áreas florestadas do Domínio Atlântico, com distri-
buição ampla na região Sudeste do Brasil. Enyalius perditus é um lagarto de porte médio com cerca de 10 cm 
de CRC, de coloração bastante variável. Os machos em geral são verdes ou marrons unicolores, e as fêmeas 
apresentam coloração em geral marrom, com padrões complexos mais claros ao longo da linha vertebral (Dixo 
e Verdade, 2006). São predominantemente terrestres, mas sobem com frequência em arbustos do sub-bosque 
para se aquecerem ao sol e dormir. Alimentam-se de artrópodes, que capturam sobre o solo. O número reduzi-
do de capturas para répteis é similar a outros trabalhos de AER, e um tempo maior é indicado para um registro 
representativo desse grupo (Cechin e Martins, 2000). Recomenda-se, nos próximos estudos, a associação 
de outras metodologias de coleta, como uso intenso de armadilhas de interceptação e queda, o que poderá 
agregar novas informações sobre a herpetofauna local a apoiar ações de planejamento e conservação da UC.

AnálisE Dos DADos

Para verificar a eficiência das metodologias utilizadas para a coleta de dados, foi elaborada a curva de ra-
refação dos representantes da herpetofauna da RPPN, mostrada na Figura 97. Na curva pode-se observar 
o número de espécies registradas no período amostral, onde é notório que a curva do coletor (linha azul) 
continua em ascensão, o que pode ser comprovado visualizando a linha de tendência (linha preta), que tam-
bém continua crescente. Tal verificação comprova que o número total das espécies continua como lacuna de 
conhecimento, pois ambas as linhas ainda não se mostram em estabilização. Isso sugere que novos estudos 
deverão ser realizados na área da RPPN, para elaboração de listas mais consistentes.

Figura 93. 
Indivíduo de Bokermannohyla circundata 

encontrado na RPPN. 

Fotos: Hideki Narimatsu.

Figura 91. 
Indivíduo de Aplastodiscus arildae 

encontrado na RPPN. 

Figura 92. 
Indivíduo de Aplastodiscus leucopygius 

encontrado na RPPN. 
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Figura 94. 
Camaleão (Enyalius perditus). 

Foto: Hideki Narimatsu.

Figura 95. 
Lagarto teiú (Tupinambis merianae). 

Foto: Pedro Tomasulo.

Figura 96. 
Corredeira (Thamnodynastes strigatu). 

Foto: Hideki Narimatsu.

Quadro 15. 
Composição de répteis (dados primários e secundários) da RPPN. 

Legenda: (*): Espécies que sofreram modificações taxonômicas nos 

últimos anos. (cf): Citação dos autores em seus respectivos trabalhos. 

Em latim confer, refere-se a quando a espécie pôde ser identificada, 

porém há necessidade de comparação com material-tipo. 

Família gênero/espécie nome popular

Fontes de dados

Dados
primários

Dados secundários

Plano de 
Manejo 

PnMFAM

EiA/ 
RiMA

Projeto 
Furnas

Colubridae 
Chironius bicarinatus 

(Wied, 1820)
Cobra-cipó X

Dipsadidae 
Helicops carinicaudus  

(Wied, 1825)
Cobra-d’água X

Dipsadidae
Oxyrhopus guibei  

(Hoge e Romano, 1978
Coral-falsa X X

Dipsadidae
Oxyrhopus petola  
(Linnaeus, 1758)

Coral-falsa X

Dipsadidae
Philodryas patagoniensis  

(Girard, 1858)
Parelheira X

Dipsadidae
Thamnodynastes strigatus  

(Günther, 1858)
Corredeira X X

Dipsadidae
Xenodon neuwiedii 

(Günther, 1863)
Quiriripitá X

Viperidae
Bothrops jararaca  

(Wied, 1824)*
Jararaca X X

Viperidae
Crotalus durissus  

(Lineu, 1758)*
Cascavel X

Leiosauridae
Enyalius iheringii  

(Boulenger, 1885)*
Papa-vento X X (cf)

Leiosauridae
Enyalius perditus  
(Jackson, 1978)*

Camaleão X X X (cf)

Gymnophytalmidae
Ecpleopus gaudichaudii  
(Duméril e Bibron, 1839)

Lagarto X

Teiidae
Tupinambis merianae  

(Duméril e Bibron, 1839)*
Teiú X X X
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c. EsPéciEs AMEAçADAs

Nenhuma das espécies registradas na RPPN de herpetofauna (anfíbios e répteis) encontra-se em listas ofi-
ciais de espécies ameaçadas. Esse fato, contudo, não reduz a importância dessa unidade de conservação, 
que abriga populações de espécies endêmicas de Mata Atlântica, um dos biomas que mais sofre pressão 
antrópica no mundo.

D. consiDERAçõEs

A herpetofauna encontrada na região soma 32 espécies. Essa riqueza tende a aumentar com estudos pos-
teriores, como é sugerido pela curva do coletor e a linha de tendência, que continuam em ascendência. O 
esforço amostral foi suficiente para acessar parte considerável da riqueza de espécies da herpetofauna. 
Contudo, o fato da curva de acumulação de espécies não atingir uma estabilidade indica que a composição 
de espécies desses dois grupos taxonômicos ainda não foi acessada completamente.

A riqueza de espécies da herpetofauna da RPPN é relativamente alta para um fragmento urbano de Flo-
resta Atlântica, e a presença de impactos antrópicos nessa área salienta a necessidade de desenvolvimento 
de medidas conservacionistas que visem garantir a viabilidade e a manutenção de suas populações de an-
fíbios e répteis. São necessárias, também, mais incursões de campo para que todas as espécies existentes 
conhecidas. Um conhecimento mais detalhado da herpetofauna local é um ponto crucial para a tomada de 
medidas conservacionistas e elaboração de planos de manejo adequados para a área. 

Figura 97. 
Curva do coletor de 

herpetofauna na RPPN.
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A existência de aspectos ecológicos distintos nos ambientes aquáticos de floresta da Mata Atlântica, jun-
tamente com mudanças climáticas, fenômenos repetidos de isolamento e união de sistemas de rios que 
drenam para o leste do país, causados por flutuações do nível do mar e eventos de capturas de riachos, pro-
piciaram especiação de sua ictiofauna (tanto por vicariância como dispersão) nos ambientes de água doce 
(Menezes et al., 2007). Isso foi responsável pelo desenvolvimento de histórias evolutivas e biogeográficas 
complicadas de muitos peixes existentes atualmente na Mata Atlântica e hábitats associados. Para exem-
plificar melhor, pode-se citar o caso de uma pequena espécie de cascudo (um tipo de bagre com o corpo 
revestido por placas ósseas), que até pouco tempo era considerada como um tipo único em três bacias 
hidrográficas antes conectadas, mas atualmente separadas por barreiras físicas. Este parece ser o caso do 
Alto Tietê, que, muito provavelmente, já esteve conectado com o Alto Paraíba do Sul, com riachos litorâneos 
que compõem ao mesmo tempo parte da bacia hidrográfica do Atlântico Sudeste e das cabeceiras do Alto 
Juquiá-guaçu, um dos principais afluentes formadores da bacia do rio Ribeira de Iguape (Langeani, 1989). 

As drenagens costeiras do leste do Brasil correspondem a áreas de grande significado biogeográfico, 
apresentando um alto grau de endemismo em sua fauna de peixes (Ribeiro, 2006). Segundo esse autor, 
padrões filogenéticos de algumas espécies sugerem uma relação próxima entre esses cursos d’água. A ictio-
fauna de algumas das drenagens reúne dezenas de espécies, muitas com ocorrência restrita e endêmica a 
certas drenagens e rios dessa região. Menezes et al. (2007) relacionam uma lista preliminar com 271 espécies 
de peixes de água doce com ocorrência registrada para áreas do bioma da Mata Atlântica, sendo que 227 
foram relacionadas às drenagens das regiões compreendidas pelas bacias do Leste e Atlântico Sudeste, que 
se estendem desde a bacia do rio Vaza Barris, no Estado de Sergipe, até a bacia do rio Ribeira de Iguape, 
entre os Estados de São Paulo e Paraná. É interessante ressaltar que algumas drenagens da região hidrográ-
fica do Atlântico Sudeste têm origem numa região geográfica muito próxima das cabeceiras de rios e riachos 
que compõem o sistema do Alto Tietê, com a qual divide algumas espécies em comum. Levantamentos da 
ictiofauna presente na região hidrográfica do Atlântico Sudeste apontam para a ocorrência de pelo menos 
179 espécies na região. Na lista preliminar das espécies de peixes nativas típicas da Mata Atlântica elaborada 

1.6.    |    icTioFAunA
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por Menezes et al. (2007) também estão relacionadas espécies com ocorrência assinalada para a região 
hidrográfica do Alto Tietê, separada de algumas drenagens que constituem parte dos rios da bacia do Atlân-
tico Sudeste por elevações da Serra do Mar. De acordo com essa publicação são assinaladas, expressamente, 
apenas 15 espécies com ocorrência para a região hidrográfica do Alto Tietê; na relação não foram levadas 
em consideração as espécies com ampla distribuição no território nacional, nem as espécies com ocorrência 
assinalada para a região do Alto Paraná. 

O contexto atual em que se encontra a ictiofauna de diversas drenagens do Sudeste brasileiro é de 
grande ameaça, em virtude de ações antrópicas como o desmatamento, a construção de barramentos para 
a geração de energia hidrelétrica e abastecimento de cidades, além da poluição doméstica e agroindustrial 
(Lima e Rosa, 2005). Segundo Bizerril (1994), a ictiofauna do leste brasileiro apresenta alto grau de ende-
mismo, com mais de 70% das espécies restritas a essa região, o que a torna prioritária do ponto de vista 
conservacionista. Algumas espécies da região do Alto Tietê têm ocorrência restrita a essa área ou a áreas 
contíguas de rios que compõem parte da bacia do Atlântico Sudeste, tais como: lambari-membeca (Hollan-
dichthys multifasciatus); lambari-limão (Hyphessobrycon bifasciatus); lambari (Hyphessobrycon reticulatus); 
sardinha-branca (Pseudocorynopoma heterandria), e tuvira (Gymnotus pantherinus) (Langeani, 1989). 

Apesar dos impactos negativos em muitos dos ecossistemas aquáticos que compõem o rio Tietê, prin-
cipalmente na região do Alto Tietê, ainda é possível encontrar uma ictiofauna bastante rica e diversificada. 
Um estudo publicado por Langeani (1989) relaciona um total de 42 espécies para a região do Alto Tietê. 
De acordo com esse trabalho, 16 tipos, ou 38% do total, teriam distribuição restrita a essa região e seriam 
considerados endêmicos, o que indicaria um endemismo muito acentuado para a área. As demais espécies 
assinaladas no trabalho, além de ocorrerem na bacia do Alto Tietê, estariam distribuídas por rios da bacia do 
Atlântico Sudeste em áreas relativamente próximas da zona de cabeceiras do Tietê (cinco espécies, ou 12%), 
da região do Alto Paraná (12 espécies, ou 29%), e as demais com ampla distribuição dentro do território na-
cional (9 espécies, ou 21%). A elaboração de um estudo mais recente sobre as espécies que habitam a região 
do Alto Tietê, realizado por Marceniuk e Hilsdorf (2010), aponta para a ocorrência de um total de 54 espécies 
de peixes para essa sub-bacia. De acordo com esses autores, existem pelo menos quatro espécies que são 
consideradas novas e ainda não foram sequer descritas pela ciência (charutinho, Characidium sp.; lambari, 
Astyanax sp.; cascudinho, Hisonotus sp., e cará, Australoheros sp.). A aparente discrepância entre os dados 
obtidos por Langeani (1989) e Marceniuk e Hilsdorf (2010) no que diz respeito às espécies endêmicas pode 
ser explicada pelo aumento das coletas realizadas na região e pelo avanço nos estudos sistemáticos e taxo-
nômicos nas últimas duas décadas, que esclareceram antigas dúvidas sobre a identificação e distribuição de 
boa parte das espécies existentes na área.

A. METoDologiA

A caracterização da ictiofauna da RPPN Botujuru – Serra do Itapety foi realizada a partir do levantamento 
de dados primários, compilação de dados secundários e por meio da análise integrada desse conjunto de 
informações. 

Para o levantamento de dados secundários, foi realizada extensa pesquisa bibliográfica, a fim de compilar 
informações publicadas em livros e revistas científicas sobre a composição de peixes das drenagens mais próxi-
mas aos cursos d’água que constituem as microbacias do futuro empreendimento Plano Urbanístico da Reser-
va da Serra do Itapety, tributárias do ribeirão Botujuru, afluente do Alto Tietê no município de Mogi das Cruzes. 

Parte dos dados foram extraídos da internet (SinBiota-Fapesp e Species Link: <www.cria.org.br>), que 
permitem acesso a parte das coleções de peixes do Brasil, com ênfase às coleções do MZ-USP e ZUEC-PIS, 
além de levantamentos realizados na literatura especializada sobre a composição da ictiofauna na região 
hidrográfica da bacia do Alto Tietê (CPEA e SPLF, 2009; Giamas et al., 2004; Langeani, 1989; Marceniuk e 
Hilsdorf, 2010; Menezes et al., 2007).

Os dados secundários permitiram caracterizar de modo geral a ictiofauna presente na região do Alto 
Tietê. Parte da composição de espécies da ictiofauna habita os alagados, brejos, lagos, córregos e riachos 
que compõem a rede hídrica do empreendimento Plano Urbanístico da Reserva da Serra do Itapety, da 
RPPN e da região do entorno. Uma caracterização mais precisa sobre a composição específica da ictio-
fauna da área só foi possível após a realização de trabalhos de campo envolvendo coleta, nos quais foram 
levantados os dados primários.

No levantamento de dados primários foram realizadas visitas à área com duração total de quatro dias, 
entre 20 e 23/02/2013. As coletas foram efetuadas nos períodos matutino, vespertino e noturno. Foram 
definidos cinco pontos de coleta (ver o item b. definição dos Sítios amostrais). 

Para o levantamento foram utilizadas metodologias de coleta de ictiofauna em rios, riachos, córregos 
e lagoas, como as empregadas por Bizerril e Lima (2000); Castro et al. (2003); Castro et al. (2004); Lemes e 
Garutti (2002); Lima (1997); Oyakawa et al. (2006); Teixeira et al. (2004) e Teixeira et al. (2005). Foi praticada 
a pesca ativa durante o dia (peneiras e puçás) e a pesca passiva (armadilhas do tipo covo, linha e anzol e 
redes de emalhe) durante o período diurno e noturno. 

Cabe destacar que as metodologias utilizadas para a realização do levantamento permitiram a soltura 
imediata da maioria dos peixes capturados, com exceção das redes de emalhe e parte dos covos, que leva-
ram à morte espécies mais sensíveis capturadas.

Ressalta-se que a metodologia empregada foi autorizada pelo Centro de Manejo de Fauna Silvestre do 
Departamento de Fauna, Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais da Secretaria de Meio Am-
biente do Estado de São Paulo (autorização e parecer técnico CMFS n. 23/2013). 

Para a execução dos levantamentos de campo foram utilizados equipamentos comumente empregados 
na captura de peixes de riachos: 
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• Redes de emalhe com 8 e 10 m de comprimento (aberturas de malhas 15, 20 e 30 mm entre-nós)  
(Figura 98).

• Peneiras redondas (tipo café/construção) com abertura de malha de 1,5 e 4 mm e diâmetro de 80 cm 
(Figura 99).

• Puçás com malha de mosquiteiro/filó (formato circular e diâmetros de 40 cm) (Figura 100).

• Covos plásticos transparentes com formato cilíndrico (dupla abertura, diâmetro de 35-40 cm e com-
primento de 80 cm) e covos de malha (10 mm entre-nós) em dois tamanhos: 40 cm de comprimento e 
20 cm de diâmetro, e 80 cm de comprimento e 35 cm de diâmetro (Figura 101).

Figura 99. 
Peneira redonda. 

Foto: Alec Zeinad.

Figura 100. 
Puçá com estrutura em alumínio. 

Foto: Alec Zeinad.

Figura 101. 
Covo plástico disposto 

em poça de córrego. 

Foto: Alec Zeinad.

Figura 98. 
Rede de emalhe sendo armada. 

Foto: Alec Zeinad.
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Parte dos animais coletados foram fixados, ainda frescos, em formol 10% pelo período de uma sema-
na e posteriormente conservados em álcool 70%. Os lotes das diferentes localidades amostradas foram 
transportados para o LIRP-FFCLRP (Laboratório de Ictiologia da Seção de Peixes da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da Universidade de São Paulo – campus de Ribeirão Preto), triados e separados em lotes 
conforme suas espécies. As espécies foram confirmadas e identificadas por especialistas e depois tombadas 
na coleção de peixes do LIRP-FFCLRP. Para os espécimes capturados em grande número, foram anotadas 
as quantidades totais segundo cada espécie e a maior parte dos animais (somente os que estavam em boas 
condições físicas) foi liberada no próprio local de coleta. Indivíduos das diferentes espécies levantadas foram 
fotografados, ainda vivos ou frescos.

Como uma pequena porção da RPPN abriga cursos d’água de primeira ordem, compondo parte da bacia 
hidrográfica do rio Paraíba do Sul, havia a intenção de ter pelo menos um ponto de coleta nessa área; contudo, 
pela dificuldade de acesso (realizado a pé pela estrada do Lambari), grande declividade do terreno e pequeno 
volume de água nas porções desses cursos d’água dentro da área da RPPN, e por entender que essa microbacia 
não será diretamente afetada pelo empreendimento imobiliário, optou-se por priorizar os esforços de coleta 
nas microbacias que drenam para a bacia do ribeirão Botujuru, parte do sistema do Alto Tietê. 

Cabe ressaltar que até o presente momento as únicas informações disponíveis sobre a composição da 
ictiofauna da Fazenda Rodeio referem-se a dados primários levantados na ocasião da elaboração do EIA/
RIMA realizado por CPEA e SPLF (2009) e a dados apresentados no presente Plano de Manejo.

B. DEFinição Dos sÍTios AMosTRAis

Com o intuito de caracterizar a fauna de peixes existente na área do futuro empreendimento imobiliário 
e da RPPN, realizou-se o reconhecimento prévio da área e dos diferentes tipos de ambientes aquáticos. 
Identificaram-se quatro tipos de ambientes: alagados/brejos, lagos, córrego com fundo arenoso coberto por 
matéria orgânica (lama fina, folhas e galhos) e riacho com leito arenoso/lamoso. Nesses ambientes foram 
definidos cinco pontos de coleta:

•  Ponto 1 (P1): coordenadas 23 K 0380537 / 7402075 – 23° 29’ 12.83” S / 46° 10’ 14.31” W
Área situada em um lago com área estimada em um hectare. O fundo do curso d’água apresenta caracterís-
tica muito lamosa e inconsistente, recoberto por profusa vegetação de macrófitas aquáticas, que se desen-
volve em água clara e levemente escurecida pela concentração de ácidos orgânicos, em virtude da presença 
maciça de vegetação ripária – constituída em parte por mata nativa (áreas situadas a oeste e sul do lago) e 
em parte por floresta plantada de eucalipto (porção leste) (Figuras 102 e 103).

•  Ponto 2 (P2): coordenadas 23 K 0381442 / 7402449 – 23° 29’ 0.39” S / 46° 09’ 39.4” W
Constituído pelo leito de córrego que drena em direção ao ribeirão Botujuru (Alto Tietê) em área de brejo. 

Figura 103. 
Vista para montante do lago 

no ponto de coleta P1 a partir 

de seu limite sul, evidenciando 

parte da região pesquisada. 

Fotos: Alec Zeinad.

Figura 102. 
Trecho do lago no ponto P1 (porção 

oeste) em meio à profusa vegetação 

marginal. Destaque para pesquisador 

armando rede de emalhe.

Caracteriza-se por água transparente e rasa, com largura entre 60 cm e 100 cm e profundidade variável en-
tre 5-10 cm e 20-30 cm; fundo lodoso recoberto por abundante material vegetal, constituído por restos de 
gramíneas, Heliconia sp., pteridófitas, folhiço, galhos de algumas árvores nativas e por árvores de eucalipto 
que predominam em seu entorno, depositados sobre fundo de argila cinza. As margens estão cobertas por 
vegetação rasteira (gramíneas), desprovidas de mata ciliar arbustiva e/ou arbórea, mais afastadas do leito e 
constituídas em seu estrato arbóreo predominantemente por árvores de eucalipto (Figuras 104 e 105).
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•  Ponto 3 (P3): coordenadas 23 K 0381741 / 7402744 – 23°28’ 50.87” S / 46° 09’ 28.78” 
Estabelecido no leito de córrego interceptado por estrada de terra. O fundo é arenoso-argiloso coberto por pe-
quenas rochas. A água é transparente, com profundidade variável entre 20 cm e 30 cm no leito do corpo d’água 
e cerca de 80 cm após passagem sob a estrada de terra, formando um pequeno poço (Figuras 106 e 107).

Figura 105. 
Vista para jusante do córrego onde foi estabelecido o ponto de coleta P2 após 

passagem sob estrada de terra. Destaque para a presença da vegetação ciliar. 

Fotos: Alec Zeinad.

Figura 104. 
Vista parcial para montante do leito do córrego onde foi estabelecido o ponto de coleta P2 

em área de brejo. Destaque para a presença da vegetação ciliar, constituída principalmente 

por monocotiledôneas (gramíneas e Heliconia sp.) e pteridófitas.

Figura 106. 
Ponto de coleta P3 visto para 

montante. Destaque para estrato 

arbóreo constituído por eucalipto 

e estrato arbustivo constituído por 

pteridófitas, gramíneas e lírio-do-brejo 

(Hedychium coronarium).

Figura 107. 
Vista para jusante do ponto de coleta 

P3, após passagem do córrego sobre 

leito da estrada de terra. 

Fotos: Alec Zeinad.
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•  Ponto 4 (P4): coordenadas 23 K 0382098 / 7403063 – 23° 28’ 40.6” S / 46° 09’ 16.11” W 
Estabelecido no leito de córrego com cerca de 200-250 cm de largura na parte mais larga e 60-80 cm na 
porção mais estreita do poço que se forma após o ponto P3, com profundidade variável entre 20 cm e 120 
cm. O fundo é constituído por lama e areia fina. Muitos galhos e folhiços estão presentes, além da lama fina 
no substrato. Existe o predomínio de lírio-do-brejo em toda a extensão da vegetação ripária do trecho. O 
córrego foi amostrado por cerca de 10 m (Figuras 108 e 109).

•  Ponto 5 (P5): coordenadas 23 K 0381227 / 7401600 – 23° 29’ 27.93” S / 46° 09’ 47.22” W 
O córrego tem cerca de 400 cm de largura e profundidade variável entre 20-100 cm. A área pesquisada no 
leito do ribeirão Botujuru tinha uma extensão de aproximadamente 20 m. O substrato apresenta-se consti-
tuído por material arenoso composto por areia média e fina, intercalado por pequena corredeira estabelecida 
por pequenas rochas que afloram e troncos e galhos de árvores da vegetação ripária caídas que obstruem 
o leito. Nota-se pouca quantidade de folhiço. A vegetação ripária é muito abundante, com predomínio de 
indivíduos arbóreos de tapiá (Alchornea sp.) (Figuras 110 a 112).

Figura 110. 
Trecho do ribeirão Botujuru visto 

para montante a partir da estrada de 

terra que o intercepta, local onde foi 

estabelecido o ponto de coleta P5.

Figura 111. 
Trecho do leito do ribeirão 

Botujuru no trecho onde foi 

estabelecido o ponto P5. 

Destaque para a quantidade de 

material vegetal constituído por 

troncos e galhos provenientes da 

vegetação ripária sobre o leito 

arenoso/lamoso do curso d’água.

Figura 108. 
Trecho do córrego visto para montante no ponto 

de coleta P4, observado a partir da estrada de 

terra. Destaque para a vegetação ciliar arbustiva 

com predomínio da espécie exótica lírio-do-brejo 

(Hedychium coronarium).

Figura 109. 
Segmento de córrego visto para jusante no ponto 

de coleta P4. Destaque para as boias brancas da 

rede de emalhe à esquerda. Vegetação marginal com 

predomínio de lírio-do-brejo (Hedychium coronarium). 

Fotos: Alec Zeinad. 
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cARAcTERizAção DA icTioFAunA

AnálisE REgionAl

De acordo com a compilação de dados das principais listas das espécies de peixes presentes na região do 
Alto Tietê para a elaboração deste Plano de Manejo, com ênfase para os trabalhos de Langeani (1989), 
Giamas et al. (2004), Menezes et al. (2007) e Marceniuk e Hilsdorf (2010), foi identificada a presença de 65 
espécies de peixes (Quadro 16). De acordo com esses autores, existem 11 espécies na bacia do Alto Tietê que 
não tiveram sua identificação confirmada, e é possível que muitas sejam, de fato, espécies novas. Esses ti-
pos equivalem a 17% das espécies presentes na área, sendo quatro de Characiformes, quatro de Siluriformes, 
duas de Cyprinodontiformes e uma de Perciforme. 

Por se tratar de uma área com alto grau de endemismo, onde pelo menos dez espécies (15%) têm distri-
buição restrita à bacia do Alto Tietê, é de se esperar que haja uma alta porcentagem de espécies sob algum 
tipo de ameaça, uma vez que há grande pressão antrópica nos ecossistemas aquáticos da região. De acordo 
com as listas das espécies de peixes ameaçadas publicadas pelo Ibama (IN 03/03 e IN 05/04), do Livro ver-
melho da fauna brasileira ameaçada de extinção (Rosa e Lima apud Machado et al., 2008), além do decreto 
do Estado de São Paulo n. 56.031, existem 11 espécies de peixes ameaçadas na região do Alto Tietê, ou seja, 
o equivalente a 17% do total de 65 prováveis espécies da área, relacionadas no Quadro 17.

É notável que boa parte das espécies ameaçadas tenha distribuição restrita à área do Alto Tietê (Spin-
therobolus papilliferus, Heptapterus multiradiatus, Pseudotocinclus tietensis e Trichomycterus paolence), 
ou seja, 36% das espécies ameaçadas são endêmicas dessa região ou com distribuição restrita às cabeceiras 

Figura 112.
Trecho de pequeno estirão do ribeirão 

Botujuru visto para jusante, que 

compôs parte do ponto de coleta P5. 

Fotos: Alec Zeinad.

ordem Família Espécie

characiformes

Anostomidae Leporinus octofasciatus (Steindachner, 1917)

characidae

Astyanax altiparanae (Garutti e Britski, 2000)

Astyanax cf. eigenmaniorum (Cope, 1894)

Astyanax cf. fasciatus (Cuvier, 1819)

Astyanax paranae (Eigenmann, 1914)

Astyanax sp.

Coptobrycon bilineatus (Ellis, 1911)

Hollandichthys multifasciatus (Eigenmann e Norris, 1900)

Hyphessobrycon cf. anisitsi (Eigenmann, 1907)

Hyphessobrycon bifasciatus (Ellis, 1911)

Hyphessobrycon duragenys (Ellis, 1911)

Hyphessobrycon eques (Steindachner, 1882)

Hyphessobrycon flammeus (Myers, 1924)

Hyphessobrycon melanopleurus (Ellis, 1911)

Hyphessobrycon reticulatus (Ellis, 1911)

Hyphessobrycon sp.

Oligosarchus paranensis (Menezes e Géry, 1983)

Piabina anhenbi (Silva & Kaefer, 2003)

Salminus hilarii (Valenciennes, 1850)

Serrapinnus notomelas (Eigenmann, 1915)

Spintherobolus papilliferus (Eigenmann, 1911)

Glandulocauda melanogenys (Eigenmann, 1911)

Pseudocorynopoma heterandria (Eigenmann, 1914)

curimatidae

Cyphocharax modestus (Fernández-Yépez, 1948)

Cyphocharax sp.

Steindachnerina insculpta (Fernández-Yépez, 1948)

crenuchiidae

Characidium oiticicai (Travassos, 1967)

Characidium cf. zebra (Eigenmann, 1909)

Characidium sp.

Erytrhinidae
Hoplias intermedius (Günther, 1864)

Hoplias cf. malabaricus (Bloch, 1794)

Parodontidae Apareiodon piracicabae (Eigenmann, 1907)
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do rio Tietê e drenagens próximas, como partes das bacias dos rios Paraíba do Sul e Ribeira de Iguape e 
drenagens costeiras do Estado de São Paulo, que compõe parte do sistema hidrográfico da bacia do Atlân-
tico Sudeste. Dessa forma, uma possível verificação de alguma dessas espécies na área do empreendimento 
imobiliário Plano Urbanístico da Reserva da Serra do Itapety e na RPPN reforçaria sua importância como área 
prioritária para a conservação de parte dos componentes da ictiofauna do Alto Tietê.

AnálisE locAl

As espécies, famílias e ordens dos peixes capturados durantes os trabalhos de campo estão relacionadas 
no Quadro 18. 

O total de espécies levantadas foi de nove tipos durante os quatro dias de coleta. Cabe ressaltar que 
o total das espécies capturadas foi alcançado no terceiro dia de coleta, e que os esforços dispendidos no 
último dia não resultaram na captura de nenhuma espécie adicional, conforme mostra a curva do coletor  
(Figura 113). Os levantamentos de campo nos pontos P1, P2, P3, P4 e P5 resultaram num total de 361 indi-
víduos capturados. As fotos com as imagens das nove espécies capturadas durante os levantamentos de 
campo encontram-se nas Figuras 114 a 123. 

ordem Família Espécie

siluriformes

callichthyidae

Corydoras aeneus (Gill, 1858)

Corydoras nattereri (Steindachner, 1876)

Hoplosternum littorale (Hancock, 1828)

Scleromystax cf. barbatus (Quoy e Gaimard, 1824)

Heptapteridae

Cetopsorhamdia iheringi (Schubart e Gomes, 1959)

Heptapterus multiradiatus (Ihering, 1907)

Imparfinis piperatus (Eigenmann e Norris, 1900)

Pimelodella meeki (Eigenmann, 1910)

Rhamdia cf. quelen (Quoy e Gaimard, 1824)

Taunayia bifasciata (Eigenmann e Norris, 1900)

loricariidae

Hisonotus sp.

Pseudotocinclus tietensis (Ihering, 1907)

Hypostomus ancistroides (Ihering, 1911)

Hypostomus variipictus (Ihering, 1911)

Pareiorhina sp.

Neoplecostomus cf. paranensis (Langeani, 1990)

Trichomycteridae

Trichomycterus iheringi (Eigenmann, 1917)

Trichomycterus paolence (Eigenmann, 1917)

Trichomycterus sp.

Trichomycterus sp. 1

gymnotiformes
gymnotidae

Gymnotus cf. carapo (Linnaeus, 1758)

Gymnotus pantherinus (Steindachner, 1908)

sternopygidae Eigenmannia cf. virescens (Valenciennes, 1836)

ciprinodontiformes Poeciliidae

Phalloceros reisi (Lucinda, 2008)

Poecilia sp.

Lebistes sp.

Perciformes
cichlidae

Australoheros sp.

Cichlasoma paranaense (Kullander, 1983)

Crenicichla britskii (Kullander, 1982)

Geophagus brasiliensis (Quoy e Gaimard, 1824)

Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)

Tilapia rendalli (Boulenger, 1897)

centrarchidae Micropterus salmoides (Lacépède, 1802)

Quadro 16. 
Lista de espécies da ictiofauna do Alto Tietê.

Família Espécie
categoria de ameaça

nacional Estadual

characidae

Coptobrycon bilineatus EN EN

Glandulocauda melanogenys EN VU

Hyphessobrycon duragenys CR EN

Hyphessobrycon flammeus EN EN

Pseudocorynopoma heterandria __ VU

Spintherobolus papilliferus EN CR

Heptapteridae
Heptapterus multiradiatus EN CR

Taunayia bifasciata VU VU

loricariidae
Neoplecostomus paranensis __ VU

Pseudotocinclus tietensis VU VU

Trichomycteridae Trichomycterus paolence VU EN

Quadro 17. 
Relação das espécies de peixes ameaçadas na bacia do Alto Tietê. 

Legenda: EN: Em perigo; VU: Vulnerável; CR: Criticamente ameaçado.
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Figura 113. 
Curva do coletor – riqueza de espécies de ictiofauna 

acumuladas ao longo dos dias de coleta.

Figura 114. 
Lambari-do-rabo-amarelo – Astyanax 

altiparanae (Garutti e Britski, 2000).

Figura 116. 
Lambari membeca – Hollandichthys 

multifasciatus (Eigenmann e Norris, 1900).

Figura 115. 
Lambari-do-rabo-vermelho – 

Astyanax sp.

ordem Família Espécie

characiformes
Characidae

Astyanax altiparanae (Garutti e Britski, 2000)

Astyanax sp.

Hollandichthys multifasciatus (Eigenmann e Norris, 1900)

Pseudocorynopoma heterandria (Eigenmann, 1914)

Erythrinidae Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)

siluriformes Loricariidae
Hypostomus ancistroides (Ihering, 1911)

Pseudotocinclus tietensis (Ihering, 1907)

cyprinodontiformes Poeciliidae Phalloceros reisi (Lucinda, 2008)

Perciformes Cichlidae Geophagus brasiliensis (Quoy e Gaimard, 1824)

Quadro 18. 
Relação das espécies de peixes encontradas na área do empreendimento 

imobiliário Plano Urbanístico da Reserva da Serra do Itapety e RPPN.
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Figura 122. 
Guarú, barrigudinho (macho) – 

Phalloceros reisi (Lucinda, 2008).

Figura 117. 
Sardinha, garrida – Pseudocorynopoma 

heterandria (Eigenmann, 1914).

Figura 119. 
Cascudo – Hypostomus ancistroides 

(Ihering, 1911).

Figura 120. 
Cascudinho, limpa-vidro –

Pseudotocinclus tietensis (Ihering, 1907).

Figura 121. 
Guarú, barrigudinho (fêmea) – 

Phalloceros reisi (Lucinda, 2008).

Figura 123. 
Cará, papa-terra – Geophagus brasiliensis 

(Quoy e Gaimard, 1824). Fotos: Alec Zeinad.
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No ponto de coleta P5, no ribeirão Botujuru, foram capturadas seis das nove espécies registradas na 
área. Nos demais pontos, foram capturadas quatro espécies no ponto P1; quatro espécies no ponto P2; 
três espécies no ponto P3 e quatro espécies no ponto P4. O total relativo das espécies capturadas no Alto 
Tietê neste estudo e nos realizados por Giamas et al. (2004), Langeani (1989), Marceniuk e Hildosrf (2010), 
Menezes et al. (2007) e SinBiota: Species Link (2011) está relacionado no Quadro 19. 

O lambari, Astyanax sp., esteve presente nas cinco localidades amostradas e foi a espécie mais comum 
e com maior distribuição; o guaru, Phallceros reisi, e o lambari membeca, Hollandichthys multifasciatus, 
estiveram presentes em quatro das cinco localidades amostradas. 

Esses resultados reforçam a importância da conservação do ribeirão Botujuru, onde foi estabelecido o 
ponto de coleta P5, já que esse ambiente abriga a grande maioria das espécies encontradas, além de abrigar 
formas juvenis e adultas da sardinha (Pseudocorynopoma heterandria). 

O conjunto de peixes presentes na região do empreendimento imobiliário, que engloba a RPPN, com 
área de 11 km², ou seja, 0,18% da área total da região do Alto Tietê (com 5.985 km²), abriga 18 espécies (de 
acordo com dados obtidos neste levantamento e no relatório de EIA/RIMA da CPEA e SPLF, 2009), ou seja, 
33% de toda a diversidade que compõe a ictiofauna da bacia do Alto Tietê, segundo o último levantamento 
geral realizado por Marceniuk e Hilsdorf (2010), que apontou 54 espécies, sendo 51 nativas e três exóticas 
(Tilapia rendalli, Oreochromis niloticus e Micropterus salmoides). 

Se for levado em consideração o total de espécies revelado pela compilação de dados de várias listagens 
de levantamentos da ictiofauna para a região do Alto Tietê (Langeani, 1989; Giamas et al., 2004; Menezes  

et al., 2007; e Marceniuk e Hilsdorf, 2010), com 65 espécies, o total de espécies inventariadas até o momen-
to para o empreendimento imobiliário Plano Urbanístico da Reserva da Serra do Itapety representaria cerca 
de 28% de toda a riqueza de peixes relacionada à bacia. Cabe ressaltar que no levantamento do EIA/RIMA 
realizado pela CPEA e SPLF (2009) foi relacionada a espécie muçum, Synbranchus cf. marmoratus, que não 
foi apontada em outros estudos.

c. ABunDânciA, DisTRiBuição E BiologiA DAs EsPéciEs

As características geomorfológicas da RPPN Botujuru – Serra do Itapety, com vários desníveis no terreno, 
e as altitudes dos ecossistemas aquáticos, situados entre 760 e mais de 1.100 metros, constituem-se em 
fatores limitantes ao uso e ocupação pela ictiofauna. Os riachos e córregos de cabeceiras, como os am-
bientes aquáticos presentes na área do empreendimento, apresentam condições peculiares, bem como sua 
ictiofauna associada. Uma das características do grupo dos peixes é a de ser composto por animais ectotér-
micos, cuja temperatura é igual ao do ambiente externo. Hábitats situados em maiores altitudes implicam 
em menores temperaturas, um fator de grande limitação para os peixes, exigindo espécies resistentes a 
temperaturas médias mais baixas. 

Nesses ecossistemas as situações climáticas interferem mais rapidamente, quando comparados com 
grandes rios, que detêm maior volume e estabilidade das propriedades físico-químicas da água. Assim, por 
exemplo, as tempestades de verão alteram rapidamente as condições abióticas (temperatura da água, pH, 
condutividade, oxigênio dissolvido e turbidez). As enxurradas formadas pelo grande volume de água que 
chega rapidamente aos córregos e riachos formam correntezas que podem afetar a comunidade de peixes 
desses ambientes, carreando larvas e alevinos e até mesmo deslocando as populações de adultos e suba-
dultos de seus micro-hábitats. Dependendo da intensidade, as chuvas podem alterar o leito dos córregos e 
riachos, carreando material alóctone para esse local ou, inversamente, retirando material do leito e deposi-
tando-o em suas margens. A ictiofauna local fica sujeita a esse conjunto de modificações ambientais, rela-
tivamente comuns nas regiões tropicais (Centofante, 2003). Consequentemente, tais ambientes apresentam 
pequena estabilidade física (Bockmann e Guazzelli, 2003). Juntos, esses fatores implicam em comunidades 
com menor diversidade e riqueza de espécies, se comparadas aos demais trechos da bacia do Alto Tietê, as-
sim como animais com porte reduzido. Por esse motivo, os levantamentos da ictiofauna realizados pelo EIA/
RIMA (CPEA e SPLF, 2009) e a coleta de dados primários efetuada por este levantamento se concentraram 
nos trechos mais baixos do terreno.

Ambientes similares à região de cabeceiras tendem a ser ocupados por pequenos peixes, que geralmen-
te apresentam adaptações morfológicas para a colonização de trechos com grandes desníveis, como os 
longos trechos de corredeiras e cachoeiras comuns em áreas de cabeceiras, caso de parte da RPPN. 

A abundância absoluta e relativa das espécies de peixes coletadas na área do empreendimento imobiliá-
rio e da RPPN, em cinco áreas pesquisadas, estão relacionadas no Quadro 20. De acordo com esses dados, 

Quadro 19. 
Total relativo das ordens levantadas no diagnóstico de ictiofauna do futuro empreendimento 

Plano Urbanístico da Reserva da Serra do Itapety e dos estudos para o Alto Tietê.

ordem Total relativo % (levantamentos) Total relativo % (diagnóstico)

Characiformes 48 56

Siluriformes 31 22

Perciformes 11 11

Gymnotiformes 5 0

Cypriniformes 5 11

Total 100 100
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pode-se concluir que a espécies com maior distribuição dentro da área são o lambari-do-rabo-vermelho 
(Astyanax sp.), presente em todos os cinco pontos amostrados; o lambari membeca (Hollandichthys multi-
fasciatus); e o guaru (Phalloceros reisi), que estiveram presentes em quatro dos pontos amostrados. 

Os pontos que apresentaram maior riqueza, em ordem decrescente, foram: P5 (seis espécies); P1, P2 e 
P4 (quatro espécies). O ponto P3 foi o que apresentou a menor riqueza, com três espécies. Nos pontos P2 
e P5 foram coletadas as duas espécies de peixes ameaçadas (Lima e Rosa, 2005; decreto estadual n. 56.031, 
de 2010), uma em cada localidade. A localidade que apresentou a maior diversidade e riqueza de espécies foi 
o ribeirão Botujuru, com seis espécies, sendo que destas uma é considerada ameaçada: Pseudocorynopoma 
heterandria.

O lambari-do-rabo-vermelho (Astyanax sp.) é a espécie que apresenta a distribuição geográfica mais 
ampla dentro da área estudada; o guaru (Phalloceros reisi) a espécie com o maior número de exemplares 
capturados, com 256 espécimes coletados, representando 71% de todos os exemplares capturados por este 
estudo. Sua presença só não foi detectada no leito do ribeirão Botujuru nos trabalhos, mas sua presença 
nesse ecossistema é certa (CPEA e SPLF, 2009). 

Espécie
P1 P2 P3 P4 P5

QA QR QA QR QA QR QA QR QA QR

Astyanax altiparanae - - - - - - 1 1 1 2

Astyanax sp. 20 22,5 11 15 1 4,5 6 4 13 32

Hollandichthys multifasciatus - - 9 12,5 3 13,5 6 4 4 10

Pseudocorynopoma heterandria - - - - - - - - 18 44

Hoplias malabaricus 3 3,5 - - - - - - - -

Hypostomus ancistroides - - - - - - - - 4 10

Pseudotocinclus tietensis - - 1 1,5 - - - - - -

Phalloceros reisi 62 70,5 51 71 18 82 125 91 - -

Geophagus brasiliensis 3 3,5 - - - - - - 1 2

Riqueza de espécies por ponto 4 - 4 - 3 - 4 - 6 -

Total absoluto por ponto (n) 88 - 72 - 22 - 138 - 41 -

Total relativo por ponto (%) - 100 - 100 - 100 - 100 - 100

Quadro 20. 
Relação das espécies de peixes capturadas na área do empreendimento imobiliário e RPPN,  

segundo suas quantidades absolutas (QA), quantidades relativas (QR) e riqueza de espécies em cada ponto amostrado.

Espécie Quantidade absoluta (n) Quantidade relativa (%)

Astyanax altiparanae 2 0,5

Astyanax sp. 51 14

Hollandichthys multifasciatus 22 6

Pseudocorynopoma heterandria 18 5

Hoplias malabaricus 3 1

Hypostomus ancistroides 4 1

Pseudotocinclus tietensis 1 0,5

Phalloceros reisi 256 71

Geophagus brasiliensis 4 1

Total 361 100

Quadro 21. 
Quantidades absolutas e relativas das espécies de peixes coletadas para o EIA/RIMA do 

empreendimento imobiliário e para o Plano de Manejo da RPPN Botujuru – Serra do Itapety.

A espécie ameaçada do cascudinho do Tietê (Pseudotocinclus tietensis) teve distribuição bem restrita se 
comparada às demais espécies (ponto P2), mas pode ocorrer em qualquer um dos outros quatro ambientes 
estudados, porém com baixíssima densidade. Essa espécie tem distribuição restrita à bacia do Alto Tietê, 
diferentemente da sardinha (Pseudocorynopoma heterandria), cuja ocorrência também pode ser detectada 
no Médio Tietê, além de em pequenas drenagens costeiras do Estado de São Paulo e Paraná. 

As quantidades absolutas e relativas das espécies capturadas estão relacionadas no Quadro 21.

É importante ressaltar que, dos 18 exemplares de sardinha coletados, 17 eram juvenis e/ou subadultos, 
evidenciando o ambiente do ribeirão Botujuru como de extrema importância para a conservação da espé-
cie, uma vez que a presença de adultos, subadultos e juvenis indica o ribeirão como área de reprodução, 
crescimento e desenvolvimento de todas as fases da espécie. Já do cascudinho do Tietê (Pseudotocinclus 
tietensis) foi coletado apenas um único exemplar; essa informação corrobora o status de espécie ameaçada, 
uma vez que deve estar presente em baixas densidades nos ambientes onde naturalmente ocorre.
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Neste levantamento, 56% do conjunto de peixes coletados dentro de um panorama de nove espécies 
foram classificados como pertencentes à guilda trófica dos onívoros, o que reflete diretamente na qualidade 
dos ambientes estudados (Quadro 22).

Espécie Hábitat Hábito alimentar

Astyanax altiparanae Nectônico semilótico e lêntico Onívoro

Astyanax sp. Nectônico lótico e semilótico Onívoro

Hollandichthys multifasciatus Nectônico lótico e semilótico Onívoro

Pseudocorynopoma heterandria Nectônico lótico e semilótico Carnívoro/insetívoro

Hoplias malabaricus Demersal/bentônico semilótico e lêntico Carnívoro

Hypostomus ancistroides Bentônico semilótico e lêntico Perifitívoro

Pseudotocinclus tietensis Bentônico semilótico Perifitívoro

Geophagus brasiliensis Demersal semilótico e lêntico Onívoro/insetívoro

Phalloceros reisi Nectônico semilótico e lêntico Onívoro/larvófago

Quadro 22. 
Espécies de peixes capturadas na ADA e AID do futuro empreendimento imobiliário e RPPN, 

relacionando seus hábitats preferenciais e hábitos alimentares.

Os onívoros possuem uma alimentação baseada em uma ampla diversidade de itens, e podem ser clas-
sificados também como oportunistas. Esses peixes sobrevivem em ambientes alterados pela capacidade de 
utilizar eficientemente diversos recursos alimentares, mesmo que estes não sejam usuais à sua dieta. Os 
onívoros em geral são mais resistentes e suportam por mais tempo variações ambientais (apresentando 
maior valência ecológica) e alterações antrópicas de diversas naturezas tais como as verificadas na região 
de estudo: ausência de vegetação ciliar arbórea nativa e sua substituição por espécies exóticas (com ênfase 
para Pinus sp., Eucalyptus sp., Hedychium coronarium), poluição pelo lançamento de efluentes domésticos 
no ribeirão Botujuru, além de processos erosivos mais intensos durante o período de chuvas nas áreas ocu-
padas por gramíneas e parte dos aclives mais acentuados em áreas reflorestadas com eucalipto. 

Por outro lado, as espécies especialistas possuem dieta restrita a determinados itens e, em ambientes 
alterados, sofrem com a falta de recursos específicos, deslocando-se para outras áreas onde haja disponibi-
lidade dos alimentos de que necessitam, ou mesmo sendo eliminadas dos ecossistemas. O total de espécies 
especialistas nativas é de 44%, ou seja, quatro espécies. 

Segundo Karr (1981), a proporção esperada de onívoros em uma comunidade de peixes equilibrada é de 
até 20%, podendo chegar até o máximo de 45% (limite tolerável). Acima dessa proporção, considera-se que 
a comunidade possui sinais de baixa qualidade ambiental. 

Conclui-se que os ambientes, analisados em conjunto ou isoladamente em relação à estrutura trófica, 
encontram-se alterados, sofrendo impactos de natureza antrópica passíveis de mensuração pela composi-
ção trófica da ictiofauna. 

Dentre as espécies coletadas no presente estudo, nenhuma pode ser considerada grande migradora, ou 
seja, peixes que realizam grandes deslocamentos na época reprodutiva. 

D. EsPéciEs ExóTicAs

Não houve a captura de nenhum indivíduo de espécie exótica, inclusive na área do lago (ponto p1), o que 
seria esperado em um ambiente alterado. Todas as nove espécies presentes na região do futuro empreen-
dimento e RPPN são formas nativas de peixes, algumas com ampla distribuição na bacia do Alto Tietê e/ou 
outras bacias próximas. 

Contudo, o EIA/RIMA do empreendimento (CPEA e SPLF, 2009) relata a ocorrência da tilápia do Nilo, 
Oreochromis niloticus, espécie exótica nativa da África e amplamente disseminada no território brasileiro a 
partir da década de 1970. 

E. EsPéciEs AMEAçADAs DE ExTinção

Das nove espécies levantadas durante o inventário da ictiofauna que habitam as microbacias do ribeirão 
Botujuru englobadas no futuro empreendimento imobiliário, foi detectada a presença de duas consideradas 
ameaçadas: a sardinha, Pseudocorynopoma heterandria (Eigenmann, 1914) (ponto p5), e o cascudinho do 
Tietê, Pseudotocinclus tietensis (Ihering, 1907) (ponto p3). As espécies constam da lista oficial das espécies 
de peixes brasileiros ameaçadas de extinção na categoria “Vulnerável” (VU), publicada pelo decreto n. 56.031 
de 20 de julho de 2010, que declara as espécies da fauna silvestre ameaçadas, as quase ameaçadas, as co-
lapsadas, sobre-explotadas, ameaçadas de sobre-explotação e com dados insuficientes para avaliação no 
Estado de São Paulo.

A espécie P. heterandria não está na lista nacional das espécies ameaçadas (Rosa e Lima, 2008), cons-
tando apenas na lista do Estado de São Paulo na categoria “Vulnerável” (VU); P. tietensis consta na lista 
nacional e também na do Estado de São Paulo. Isso significa que 22% das espécies presentes na área de 
influência do empreendimento são consideradas ameaçadas.

A principal ameaça às espécies vem da grande alteração nos pequenos cursos d’água do Alto Tietê  
resultantes do desmatamento das áreas de APP e/ou reflorestamento com espécies vegetais exóticas,  
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assoreamento, poluição da água e dos solos, além de represamentos de rios e tributários do sistema do Alto 
Tietê. A perda acentuada de hábitats potenciais para a ocupação por espécies ameaçadas tais como Pseu-
docorynopoma heterandria e Pseudotocinclus tietensis (esta com distribuição original aparentemente muito 
restrita) complicou a ocupação dessas e outras espécies na região do Alto Tietê (Rosa e Lima, 2008). Na área 
do empreendimento e da RPPN as espécies sofreram ameaças pela substituição da vegetação de APP por 
espécies exóticas (Pinus sp. e Eucalyptus spp.), além do assoreamento parcial dos corpos d’água e perda da 
qualidade físico-química da água. É preciso dispensar um maior cuidado com o ribeirão Botujuru e o córrego 
onde a espécie P. tietensis foi capturada (P2), a fim de minimizar eventuais impactos em suas populações locais.

F. EsPéciEs QuE soFREM PREssão DE colETA

As espécies que sofrem pressão de coleta são a sardinha, Pseudocorynopoma heterandria, e o cascudinho 
do Tietê, Pseudotocinclus tietensis. 

De acordo com o levantamento da ictiofauna local, o conjunto das espécies amostradas não possui 
representantes capazes de serem explorados pela pesca comercial, mas as espécies listadas no Quadro 23 
são passíveis de serem capturadas pelos praticantes da pesca amadora e/ou esportiva.

Espécie nome popular

Astyanax altiparanae Lambari-do-rabo-amarelo

Astyanax sp. Lambari-do-rabo-vermelho

Hollandichthys multifasciatus Lambari membeca

Hoplias malabaricus Traíra

Geophagus brasiliensis Cará, papa-terra

Quadro 23. 
Espécies levantadas nos estudos do empreendimento imobiliário e RPPN com interesse para praticantes da pesca amadora/esportiva.

Com relação ao uso da ictiofauna, de acordo com entrevistas realizadas com prestadores de serviço da 
área da antiga Fazenda Rodeio, praticam-se atividades relacionadas à pesca amadora/recreativa nos trechos 
amostrados, principalmente no ribeirão Botujuru e no lago onde foi estabelecido o ponto de coleta P1. Dessa 
forma, do total das espécies amostradas neste diagnóstico, 56% despertam certo interesse para esse tipo 
de pesca. Ressalta-se que a tilápia do Nilo, O. niloticus, cuja presença na área foi constatada pelo EIA reali-
zado pela CPEA e SPLF (2009), também tem muito apelo para a pesca amadora.
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O significado da palavra “patrimônio” está relacionado à herança de bens. O patrimônio histórico, cultural 
e paisagístico apresenta originalmente a expressão concreta e espacial dos ecossistemas que o compõem. 
Entretanto, a paisagem, apesar de incorporar a história da sociedade que a transformou como patrimônio 
cultural, encontra-se bastante alterada em suas características físicas originais, que estão ameaçadas de 
desaparecer pelas atividades humanas.

O patrimônio imaterial apresenta “as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas 
– junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados – que as comu-
nidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio; 
[...] transmitido de geração em geração e constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função 
de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade 
e continuidade” (IPHAN, 2009).

Por outro lado, o patrimônio material é composto por bens culturais classificados, segundo a sua natu-
reza, em: arqueológico, paisagístico e etnográfico; histórico; belas-artes; e das artes aplicadas. Eles estão 
divididos em bens imóveis (núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais) e móveis 
(coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fo-
tográficos e cinematográficos) (IPHAN, 2009).

A. METoDologiA

Com base nos levantamentos secundários e investigações em campo, buscou-se estabelecer a caracteriza-
ção histórico-cultural da RPPN, identificando, classificando e registrando o patrimônio arqueológico e his-
tórico-cultural existente, para posterior delineamento de estratégias para a sua conservação e valorização.

Considerando as especificidades teóricas e conceituais adotadas, o trabalho desenvolvido se baseou em 
duas frentes de atuação, a saber:

1.7.    |    AsPEcTos HisTóRicos E culTuRAis 
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• Estudos de patrimônio histórico/cultural em seus aspectos materiais (arqueológicos, históricos, etno-
-históricos) e imateriais (fontes orais, mitologias, festividades e saberes) das comunidades envolvidas.

• Estudos arqueológicos não interventivos, visando reconhecer vestígios que materializassem a ocupação 
pretérita na região. Essa metodologia vai ao encontro da vocação da área em questão, onde o grande 
objetivo é a conservação, pensando na integridade e na herança a ser deixada a gerações futuras, tendo 
a RPPN como um testemunho da paisagem que reflete um determinado tempo e modo de vida.

Embora essas frentes de atuação possuam procedimentos e metodologias específicas, foram tratadas 
de forma integrada, uma vez que têm o mesmo objetivo de reconstrução de um contexto sistêmico de for-
mação da identidade histórica e cultural da população.

Importante ressaltar que a abordagem adotada considerou como vestígio arqueológico todo e qualquer 
elemento que caracterize ou seja indicador da presença humana na área, independentemente do período 
cronológico a que se relaciona e também de possíveis critérios subjetivos de valoração. Da mesma forma, 
não podem ser considerados vestígios de maior valor aqueles que apresentam maior apelo visual (estruturas, 
cemitérios, grandes aldeias), mas igualmente os que, mesmo contendo remanescentes materiais fugazes, 
contribuíram na sustentação de formas de assentamento humano na área. Nessa perspectiva, todas as 
estruturas e vestígios materiais, bem como sua articulação entre si e com o meio em que se inserem, são 
potencialmente significativos para a reconstituição dos processos culturais.

A caracterização do quadro arqueológico local deu-se a partir de uma campanha de campo (realizada 
em 05/11/2012) com o reconhecimento geral da área, compreendendo verificações de terreno e contato com 
moradores locais e antigos funcionários da Fazenda Rodeio. A primeira etapa dos trabalhos foi uma vistoria 
ampla dos terrenos, incluindo checagem da área, balizamento da topografia por meio da tomada de coorde-
nadas (com uso de GPS), análise de seus aspectos ambientais, especialmente no que se refere aos acessos e 
às formas de uso e ocupação de solo (que trazem implicações diretas no estado de conservação de possíveis 
vestígios arqueológicos presentes), além da realização de caminhamentos nas estradas e trilhas já existentes no 
interior da RPPN, uma vez que fora desse perímetro não foi possível observar a estratigrafia do solo, coberto 
por vegetação ou sob vias asfaltadas. Fator limitante foi que a maior parte da RPPN está implantada sobre 
áreas de grande inclinação, cobertas por eucalipto ou de vegetação em estágio inicial ou médio de regeneração. 

B. cARAcTERizAção Do PATRiMônio HisTóRico E culTuRAl

Apesar das intensas transformações decorrentes da ocupação humana contemporânea ao longo de todo 
o entorno da RPPN, existem ainda alguns remanescentes construtivos e arquitetônicos testemunhando as 
várias formas de uso e ocupação do solo, que além de indicarem distintas linhas arquitetônicas e técnicas 
construtivas, incorporam os valores e o “saber fazer” local, razão pela qual se configuram como elementos 
do patrimônio cultural do município (a ser detalhado no Capítulo 3 – Caracterização do Entorno).

Cabe ressaltar que as atividades de campo foram realizadas por amostragem, não tendo como objetivo 
esgotar o potencial existente, sendo possível a partir desta inferir os processos de evolução urbana, tendo 
como foco de observação as variáveis dos partidos arquitetônicos existentes e as técnicas construtivas 
empregadas nos imóveis da região. 

Nos limites externos da RPPN, em relação a bens edificados de valor histórico, verificou-se uma cons-
trução que serviu de sede social da antiga Fazenda Rodeio (Figuras 124 e 125). A edificação parece ser do 
período entre 1925 e 1950. No entanto, possui traços arquitetônicos já alterados de sua construção original, 
como se pode observar pelo estilo e materiais das janelas, portas e telhados. 

Figura 124. 
Fundos da antiga sede 

da Fazenda Rodeio. 

Figura 125. 
Vista frontal da antiga  

sede da Fazenda Rodeio. 

Fotos: Luis Vinicius S. Alvarenga.
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Nas proximidades da estrada do Beija-flor e do córrego Botujuru (fora dos limites da RPPN e do em-
preendimento imobiliário), observou-se uma antiga capela abandonada. Inscrições grafadas em seu interior 
trazem a denominação de “Santa Rita”. Esse estilo de construção e sua localização próxima à estrada re-
metem às capelas comumente utilizadas por colonos nas antigas fazendas de café (séculos XIX e XX). Esse 
patrimônio edificado, mesmo localizando-se fora dos limites da RPPN, possui relevante importância na 
contextualização de todo o histórico da ocupação humana da região nos últimos dois séculos (Figura 126).

Além dessas construções, há em trajetos próximos à antiga sede da Fazenda Rodeio vestígios de antigas 
tubulações, reforçando a área da RPPN como um local estratégico no município de Mogi das Cruzes desde o 
início do século XX, como área de proteção aos mananciais de água para abastecimento público.

O patrimônio imaterial que envolve a região da RPPN Botujuru – Serra do Itapety pode ser entendido 
como toda uma escala regional de ocorrências de manifestações sociais e culturais. Particularmente, no pe-
rímetro da RPPN, pela ausência de comunidades residentes e pelo entorno imediato sem evidências de tais 
manifestações, a busca de referências junto ao Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, 
Cultural, Artístico e paisagístico de Mogi das Cruzes (Comphap) demonstra que os bens culturais imateriais 
mais significativos do município são festividades e costumes conhecidos como: Festa do Divino Espirito 
Santo; Festa de São Benedito; Entrada dos Palmitos; Afogado; Congada e Moçambique.

A importância dessas festividades para a dinâmica do município e os possíveis impactos na RPPN serão 
descritos no Capítulo 3.

Figura 126.
Capela de Santa Rita (conforme 

inscrição no interior). Construção 

em estado de abandono, 

localizada no entorno da RPPN, 

próxima à estrada do Beija-flor. 

Foto: Luis Vinicius S. Alvarenga.

Figura 127. 
Destaca-se na paisagem a 

inclinação do terreno coberto 

por gramíneas, impossibilitando 

o avistamento e observação do 

solo além da estrada. 

c. cARAcTERizAção Do PATRiMônio ARQuEológico

A região onde se insere a RPPN, de uma maneira geral, possui alto potencial arqueológico, por ser cenário 
de ocupações humanas desde o período pré-colonial, passando pelos núcleos coloniais de ocupação por-
tuguesa até os tempos atuais. Os sítios arqueológicos identificados na região do entorno da RPPN serão 
descritos no Capítulo 3.

A RPPN possui duas situações levadas em consideração para a identificação de sítios arqueológicos: a 
alta declividade e a presença de topos e pequenas planícies formadas no entorno dos cursos d´água. As 
áreas de declividades acentuadas possuem baixo potencial arqueológico, ao contrário das regiões de topos 
e pequenas planícies. 

Durante a prospecção, foram abrangidos diversos compartimentos paisagísticos, em áreas de alto e de 
baixo potencial arqueológico, procurando encontrar vestígios e documentar fatores que determinassem a 
ocorrência de tais vestígios (Figuras 127, 128 e 129). 

O prolongado uso do solo para o manejo de eucalipto poderia evidenciar algum vestígio arqueológico 
localizado em estratos mais profundos, já que no plantio são usados instrumentos que reviram a terra, 
trazendo possíveis vestígios para a superfície. Nas entrevistas realizadas com funcionários não foi relatada 
qualquer ocorrência de vestígios associados às ocupações pré-coloniais ou a ocupações anteriores às da 
Fazenda Rodeio. O mesmo aconteceu no caminhamento realizado, no qual não foram observados vestígios 
materiais de ocupações pretéritas.
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Figura 128. 
Paisagem em área de planície. 

Observa-se o solo mais arenoso 

e apto a ocupações humanas. 

A observação da superfície 

do solo é impossibilitada pela 

cobertura vegetal.

Figura 129. 
Córrego existente nas 

proximidades da RPPN com as 

margens cobertas por vegetação. 

Área com potencial ocorrência de 

pretéritas ocupações ou pontos de 

pousio e passagem de populações. 

Fotos: Luis Vinicius S. Alvarenga. 
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Atualmente não há atividades de visitação e lazer na área da RPPN Botujuru – Serra do Itapety. Este item 
do Plano de Manejo objetiva identificar o potencial da região, planejando e direcionando a visitação a fim de 
valorizar o patrimônio natural e cultural da UC, por meio do uso operacionalizado dos recursos identificados 
para sua conservação em curto, médio e longo prazo..

A. METoDologiA

Os dados secundários foram obtidos por meio de uma pesquisa de materiais disponíveis sobre a área 
abrangida pela UC, documentos oficiais da região, como o Plano de Manejo do Parque Natural Municipal 
Francisco Affonso de Mello (Instituto Ecofuturo e SVMA, 2011) e o Parque Municipal Leon Feffer, EIA/RIMA 
do Plano Urbanístico da Reserva da Serra do Itapety (CPEA e SPLF, 2009) e Plano Diretor de Mogi das Cruzes  
(Emplasa, 1981). Também foram feitas pesquisas em bancos de dados de dissertações, teses, artigos científi-
cos, materiais disponíveis em websites oficiais da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes e demais cidades 
do entorno e outras publicações relacionadas ao tema visitação.

Não há bibliografia específica que trate do perfil da demanda turística do município de Mogi das Cruzes 
e demais cidades de entorno, apenas menção a atrativos de interesse para moradores locais e da região do 
Alto Tietê. 

Os dados primários foram coletados nas datas de 11 de agosto e 12 de setembro de 2012, priorizando a 
ação conjunta de pesquisa e registro com outras equipes do Plano de Manejo, com vistas à complementação 
de dados, principalmente no que se refere às especificidades dos meios físico e biótico, fundamentais para 
a caracterização dos recursos naturais e suas fragilidades. 

Foram aplicados e adaptados para as condições locais os formulários do INVTUR – MTUr (Brasil, 2011) 
para identificação e registro de potencial atrativo. Para a análise da viabilidade de uso dos atrativos identi-
ficados, foram considerados os condicionantes descritos no Quadro 24.

1.8.    |    visiTAção 
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Quanto à hierarquia de atratividade, analisou-se a capacidade do recurso em motivar o deslocamento 
de visitantes ao ponto de interesse, conforme a Figura 130.

Conforme pontuação dada a cada um dos atrativos, foram elencados os considerados viáveis (V), viáveis 
com pequenas adequações (VP) ou viáveis com grandes adequações (VG).

Foram também realizadas entrevistas com funcionários da RPPN para a identificação de aspectos sobre 
a visitação informal e interesse de uso da área para lazer, bem como dados de socioeconomia e sobre a 
existência ou não de atividades dos moradores do entorno na RPPN.

Para os levantamentos, foram percorridos os principais acessos à RPPN, bem como suas vias internas 
(Figura 131). 

Para subsidiar a elaboração do Programa de Visitação da RPPN, também foi construída uma Matriz 
SWOT apresentando os aspectos da área no que tange à sua possível configuração como atrativo para o 
lazer, atendendo aos condôminos e demais públicos de interesse do proprietário. 

 ∆ acesso (peso 4): acesso utilizado pelo visitante para chegar ao atrativo. Avaliação da distância 
deste até a sede municipal mais próxima.

 ∆ transporte (peso 2): considera a regularidade da disponibilidade e a qualidade do transporte para 
levar o usuário até o atrativo.

 ∆ equipamentos e serviços (peso 2): considera todos os equipamentos e serviços turísticos instala-
dos no atrativo ou disponíveis em curta distância que possam contribuir para uso e permanência 
dos usuários.

 ∆ estado de conservação (peso 1): considera sinais de degradação tais como vandalismo, lixo, polui-
ção de cursos d’água, mau cheiro, compactação do solo, erosão, assoreamento de nascentes e de 
cursos d’água, poluição sonora, vestígios de fogueiras, entre outros.

Figura 131. 
Trilhas percorridas no perímetro da RPPN.

Quadro 24. 
Condicionantes e pesos para aferição de viabilidade atrativa.

Figura 130. 
Condicionantes e critérios de 

hierarquização da atratividade.

B. cARAcTERizAção Do PoTEnciAl DE visiTAção

AnálisE REgionAl

Com o intuito de favorecer o encaminhamento e a implantação do Programa de Visitação da RPPN, analisan-
do-a como recurso atrativo sustentável inserido no contexto regional, foi realizada a caracterização e análise 
técnica dos perfis da atratividade relacionados ao município de Mogi das Cruzes e municípios vizinhos: Su-
zano, Guararema, Santa Isabel, Arujá, Bertioga e Biritiba Mirim.
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Tal avaliação permitiu a elaboração de propostas para a visitação na RPPN contextualizadas em confor-
midade ao que a região oferece, em uma visão de médio e longo prazo, considerando que não é prioridade 
abrir a visitação para fins recreativos em curto prazo, uma vez que a atividade de visitação estará estrita-
mente vinculada às fases do empreendimento imobiliário.

As opções de atividades de visitação na região ligadas ao turismo e recreação estão disponíveis fun-
damentalmente em websites e em alguns folhetos e jornais de circulação municipal em versão digital, bem 
como em revistas eletrônicas. Nessa divulgação destacam-se os passeios em trilhas na Serra do Mar e Serra 
do Itapeti, prática de esportes de aventura, seguidos dos roteiros histórico-culturais e contemplação. 

A partir dos dados levantados em relação à atratividade divulgada nos municípios de entorno da RPPN, 
66% são atrativos culturais e 34% são atrativos naturais (Figura 132).

É notável que a quantidade de atrativos culturais na região supere a oferta de atrativos naturais divulga-
dos, considerando se tratar do eixo que envolve as serras do Mar e do Itapeti. Essa tendência é acentuada 
em Mogi das Cruzes (Figura 133).

Figura 132. 
Caracterização de atrativos divulgados e 

comercializados nos municípios do entorno da RPPN.

Figura 133. 
Caracterização de atrativos divulgados e 

comercializados no município de Mogi das Cruzes.

Quanto aos públicos identificados na pesquisa regional a partir dos produtos turísticos já comerciali-
zados, há variação nas faixas etárias (terceira idade, adultos e adolescentes). No que se refere à motivação 
de lazer, destacam-se o trekking e outros esportes de aventura, descanso, pesca, contemplação, pesquisa 
e turismo histórico-cultural. Especificamente, o município de Bertioga destaca-se como destino indutor do 
turismo de praia.

AnálisE locAl

Na área da RPPN não ocorre visitação consolidada. A análise pautou-se na avaliação da área para as formas 
de uso potencial, com ênfase nos pontos atrativos de destaque, em médio e longo prazo, e na identifica-
ção de pontos passíveis de implantação de infraestruturas alternativas e atividades de visitação de mínimo 
impacto (Quadro 25 e Figura 134).

Quadro 25. 
Síntese de elementos básicos à visitação identificados na RPPN. 

Legenda: VG: Viável com grandes adequações; VP: Viável com pequenas adequações.

item
Existência

viabilidade Hierarquia
sim não

1.  Recursos naturais

Pedra do Lagarto X VG 3

Ponto de observação: Mirante 1 X VG 3

Ponto de observação: Mirante 2 X VG 3

Ponto de observação: Mirante 3 X VP 4

Trilha da captação de água X VP 4

Trilha queda d´água 1 X VG 2

Trilha queda d´água 1 X VP 2

2.  Recursos culturais X

3.  Equipamentos turísticos X

4.  Equipamentos básicos X

5.  serviços turísticos X

6.  serviços básicos X

8%

92%

34%

66%

naturais

culturais

naturais

culturais
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1.8.1  PonTos DE PoTEnciAl inTEREssE PARA A visiTAção

Durante as visitas técnicas, foi possível amostrar diversos pontos na área da RPPN passíveis de visitação. Os 
pontos são ilustrados no Mapa 9.

A.  PEDRA Do lAgARTo

Apesar de estar fora da área da RPPN, um dos principais acessos à Pedra do Lagarto se dá pela estrada do 
Lambari, limítrofe à área da UC.

Coordenadas: 379761 e 7403816 (unidade: UTM; fuso: 23 sul).

Acessos: seguir pela estrada do Lambari (Figura 135) por aproximadamente 3,5 km de carro em acesso de 
terra/chão batido em aclive no trecho final (1,5 km, aproximadamente) até a entrada da trilha não delimitada 
e não sinalizada. Posteriormente, o percurso é a pé por 3,5 km em aclive e declive por trecho sinuoso e es-
treito, em trecho de mata em regeneração mesclada às áreas de antigos plantios florestais. 

Características do trajeto: alto teor de umidade em trechos de mata (Figura 136) e altitude máxima alcançan-
do 1000 m. Trechos erosionados e escorregadios até o cume do atrativo. No percurso, identificação de trecho 
utilizado para a prática de motocross (Figura 137), com compactação de solo e pisoteamento. Trechos obstruídos 
por queda de troncos (Figura 138). Necessários contornos de trajeto fora do percurso por conta da existência 
de pontos encharcados. Identificação de mina d’água nas coordenadas 380048/740385. Necessidade de tra-
vessia de duas porteiras. Identificação de acampamento abandonado nas coordenadas 379724/7403411.

Figura 134. 
Resultados da viabilidade dos 

pontos atrativos na RPPN.

Legenda: VG: Viável com grandes 

adequações; VP: Viável com 

pequenas adequações.

Mapa 9. 
Trilhas e atrativos da RPPN. 
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Descrição do recurso com potencial atrativo: trata-se de recurso geológico de formação granítica, com al-
tura na parte baixa de cerca de 4 m e na mais elevada de 11 m por 30 m de comprimento, e largura média de 5 
m. Da área plana da formação rochosa é possível avistar a paisagem do entorno e trecho da cidade de Mogi 
das Cruzes nos dias sem nebulosidade. Vegetação do entorno antropizada e espécies vegetais endêmicas 
de altitude. Observação de lixo em pontos isolados da parte baixa da formação rochosa, demonstrando o 
uso do local para acampamento. Identificação de restos de fogueira. Pontos com pisoteamento no caminho 
superior que contorna a formação. Nas coordenadas 380394/7403684 foi identificada a espécie do anfíbio 
Brachycephalus ephippium. Ao longo de todo o percurso foram notadas aves, e em alguns pontos marcas 
de pegadas de animais silvestres.

Potencial de visitação: ponto de observação da paisagem (mirante) (Figura 139), área de descanso, trajeto 
de acesso passível de prática de trekking e área para interpretação ambiental.

Figura 135. 
Vista parcial da estrada do Lambari, que leva 

à trilha de acesso à Pedra do Lagarto. 

Figura 136. 
Vista parcial da vegetação na margem direita 

da trilha que dá acesso à Pedra do Lagarto. 

Figura 137. 
Vista de marcação de percurso (blocos e 

troncos de árvores) para prática de motocross. 

Figura 138. 
Trecho de trilha com obstáculos. 

Fotos: Luciano Festa Mira e Patricia Rossi. 

Figura 139. 
Vista parcial a partir da Pedra do Lagarto.

Foto: Luciano Festa Mira e Patricia Rossi.

Mapa 9. 
Trilhas e atrativos da RPPN. 
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Nível de dificuldade: difícil.

Encaminhamentos para efetivação do atrativo:

• Implantação de sinalização do trajeto e acessos indicando sentidos, distâncias e desenho de percurso. 
• Implantação e manejo da trilha. 
• Instalação de sinalização orientadora de segurança para acessar a Pedra do Lagarto (risco de queda 

na beirada). 
• Desenvolvimento e implantação de gerenciamento de riscos. 
• Fechamento /isolamento do trecho da RPPN utilizado ilegalmente por grupos de motocross.

Viabilidade: viável com grandes adequações (VG).

Hierarquia: atrativo com potencial de visitação. 

B. Ponto de observação: Mirante 1 

Coordenadas: 379913 e 7401872 (unidade: UTM; fuso: 23 sul).

Acessos: acesso por veículo, sentido estrada do Lambari. Seguir pela estrada a pé em função de solo erodi-
do e em aclive por aproximados 800 m até o ponto de observação à direita. Necessidade de cruzar cerca de 
arame entre plantação de eucalipto por 100 m até o ponto aberto de observação. 

Características do trajeto: localizado a 500 m de altitude. Possui trechos erosionados até o ponto de 
observação. No percurso, identificação de trecho utilizado para a prática informal de motocross, com com-
pactação de solo, pisoteamento e despejo de lixo.

Descrição do recurso com potencial atrativo: trata-se de ponto elevado na lateral direita da estrada do Lam-
bari, em meio à área antropizada com plantação de eucaliptos. Do local pode-se observar, em dias sem nebulo-
sidade, trecho da cidade de Mogi das Cruzes e parte do condomínio no entorno da RPPN (Figura 140).

Potencial de visitação: ponto de observação da paisagem (função de mirante), área de descanso e inter-
pretação ambiental.

Nível de dificuldade: fácil.

Encaminhamentos para efetivação do atrativo:
 

• Sinalização de trajeto e acessos indicando sentidos, distâncias e desenho de percurso.
• Implantação e manejo da trilha para acesso ao ponto de observação. 
• Desenvolvimento e implantação de gerenciamento de riscos. 
• Instalação de sinalização orientadora de segurança (risco de queda em beirada).
• Proibição de acesso de motocicletas. 
• Possibilidade de implantação de equipamentos como bancos.

Viabilidade: viável com grandes adequações (VG).

Hierarquia: atrativo de relativo potencial de visitação.

c. Ponto de observação: Mirante 2

Coordenadas: 380840 e 7403579 (unidade: UTM; fuso: 23 sul).

Acessos: acesso por veículo pela estrada do Pinheirinho, que corta a área da RPPN até a chegada ao talhão 
de pinus.

Características do trajeto: nas condições atuais, necessita da utilização de veículo 4X4, devido às condições 
de declividade. Possui trechos erosionados até o ponto de observação. Porém, após a abertura da RPPN 
para visitação, espera-se que não seja permitida apenas a entrada de veículos de passeio.

Figura 140. 
Vista da área denominada Mirante 1. 

Foto: Patricia Rossi.
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Descrição do recurso com potencial atrativo: trata-se de ponto elevado na lateral direita da estrada do 
Pinheirinho, em meio à área com plantação de eucaliptos. Após a implantação do Programa de Restauração 
(com a retirada do eucalipto e do pinus), será possível observar parte da cidade de Mogi das Cruzes.

Potencial de visitação: ponto de observação da paisagem (função de mirante), área de descanso e área para 
interpretação ambiental. 

Nível de dificuldade: difícil.

Encaminhamentos para efetivação do atrativo: 

• Sinalização de trajeto e acessos indicando sentidos, distâncias e desenho de percurso.
• Implantação e manejo da trilha para acesso ao ponto de observação.
• Retirada de eucalipto e pinus, conforme o Programa de Restauração.
• Abertura de área de manobra para atendimento de primeiros socorros (carro de resgate).
• Desenvolvimento e implantação de gerenciamento de riscos. 
• Instalação de sinalização orientadora de segurança.
• Possibilidade de implantação de equipamentos como bancos e traves para alongamento.

Viabilidade: viável com grandes adequações (VG).

Hierarquia: atrativo com potencial de visitação.

D. Ponto de observação: Mirante 3

Coordenadas: 381991 e 7404468 (unidade: UTM; fuso: 23 sul).

Acessos: acesso pela porteira existente na estrada do Beija-flor (à direita). Trajeto com veículo 4X4 ou a pé 
por 2518 metros (ida e volta = 5036 metros). 

Características do trajeto: há necessidade de intervenções no percurso para chegar ao atrativo por veí-
culo, pois o trajeto apresenta trechos erosionados. Trechos bastante íngremes dificultam o acesso a pé. 
O trajeto até o ponto de visitação não apresenta potencial atrativo. Permite apenas um veículo por vez 
(subida e descida).

Descrição do recurso com potencial atrativo: na chegada do último ponto de acesso, há possibilidade de 
avistamento de bela paisagem do vale do Paraíba (Figura 141), havendo a possibilidade de identificar aspec-
tos da paisagem e remanescentes florestais importantes para a região.

Figura 142. 
Área plana do ponto de 

observação – Mirante 3. 

Foto: Paulo Groke.

Figura 141. 
Ponto de observação – Mirante 3. 

Foto: Paulo Groke.

Potencial de visitação: área plana (Figura 142) com possibilidade de instalação de infraestrutura para aprecia-
ção da paisagem, interpretação ambiental ou oferecimento de serviços (lanchonete, restaurante etc.)
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Nível de dificuldade: difícil (a pé). Após a adequação da estrada, sugere-se que o trecho seja feito por 
veículo leve.

Encaminhamentos para efetivação do atrativo: 

• Sinalização de trajeto e acessos indicando sentidos e distâncias.
• Instalação de drenagem e bolsões de recuo para passagem de mais de um veículo.
• Desenvolvimento e implantação de gerenciamento de riscos. 
• Instalação de sinalização orientadora de segurança.
• Possibilidade de implantação de equipamentos.

Viabilidade: viável com pequenas adequações (VP).

Hierarquia: atrativo com alto potencial de visitação.

E. Trilha da captação de água

Coordenadas: 380024 e 7402535 (unidade: UTM; fuso: 23 sul).

Acessos: acesso próximo à antiga sede da fazenda, passando pela edificação existente. O trajeto é feito a 
pé até o final da trilha por 524 metros (ida e volta = 1.048 metros).

Características do trajeto: o trajeto é feito por trilha com mata em bom estado de conservação. O percurso 
também se encontra em bom estado de conservação, não sendo necessárias grandes intervenções para o 
acesso de visitantes (Figuras 143 e 144).

Descrição do recurso com potencial atrativo: todo o trajeto é um recurso atrativo para a prática de ativida-
des de interpretação ambiental. Há pontos onde é possível avistar antigas tubulações e pontos de captação 
de água, datadas do século XX, usadas para abastecimento público de Mogi das Cruzes. É possível avistar 
vestígios de fauna.

Potencial de visitação: trajeto para interpretação ambiental e aspectos sobre o patrimônio histórico da área 
(antigas tubulações de captação de água).

Nível de dificuldade: fácil.

Figuras 143 e 144. 
Trilha da captação de água. 

Fotos: Julia Krahenbuhl.

Encaminhamentos para efetivação do atrativo: 

• Sinalização de trajeto e acessos indicando sentidos, distâncias e desenho de percurso.
• Manutenção da trilha existente.
• Desenvolvimento e implantação de gerenciamento de riscos. 
• Instalação de sinalização orientadora de segurança.
• Possibilidade de implantação de equipamentos como bancos e sinalização interpretativa.

Viabilidade: viável com pequenas adequações (VP).

Hierarquia: atrativo com alto potencial de visitação.
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F. Trilha queda d’água 1

Coordenadas: 380591 e 7402688 (unidade: UTM; fuso: 23 sul).

Acessos: acesso pela antiga sede da Fazenda Rodeio, passando pela margem direita do lago.

Características do trajeto: até a chegada da queda d’água, não há trilha instalada, apenas antigos aceiros. 

Descrição do recurso com potencial atrativo: apesar da queda d’água não apresentar grande volume, 
torna-se interessante o trajeto até a chegada ao local (Figura 145).

Potencial de visitação: baixo.

Nível de dificuldade: fácil.

Encaminhamentos para efetivação do atrativo: 

• Sinalização de trajeto e acessos indicando sentidos, distâncias e desenho de percurso.
• Instalação de trilhas.
• Desenvolvimento e implantação de gerenciamento de riscos. 
• Instalação de sinalização orientadora de segurança.
• Possibilidade de implantação de equipamentos como bancos e sinalização interpretativa.

Viabilidade: viável com grandes adequações (VG).

Hierarquia: atrativo com baixo potencial de visitação.

g. Trilha queda d’água 2

Coordenadas: 381116 e 7402881 (unidade: UTM; fuso: 23 sul).

Acessos: pela atual estrada interna do empreendimento imobiliário, limítrofe à área da RPPN.

Características do trajeto: da estrada até a chegada à queda d’água, o trajeto é fácil mas sem muitos atra-
tivos visuais (Figura 146)

Figura 145. 
Queda d’água na RPPN. 

Figura 146.
Queda d’água 2 na RPPN.

Fotos: Julia Krahenbuhl.
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Descrição do recurso com potencial atrativo: pequena queda d’água.

Potencial de visitação: baixo.

Nível de dificuldade: fácil.

Encaminhamentos para efetivação do atrativo:

• Sinalização de trajeto e acessos indicando sentidos, distâncias e desenho de percurso.
• Manutenção da trilha existente.
• Desenvolvimento e implantação de gerenciamento de riscos. 
• Instalação de sinalização orientadora de segurança.
• Possibilidade de implantação de equipamentos como bancos e sinalização interpretativa.

Viabilidade: viável com pequenas adequações (VP).

Hierarquia: atrativo com baixo potencial de visitação.

1.8.2  MATRiz sWoT

O Quadro 24 apresenta os pontos fracos identificados no interior da UC e as ameaças externas, bem como 
seus pontos fortes e as oportunidades que a região oferece ao desenvolvimento da visitação, considerando-
-se o panorama atual identificado no contexto regional. 

Fo
Rç

A
s 

RE
sT

Ri
Ti

vA
s

Ambiente interno Ambiente externo

Pontos fracos Ameaças

• Não há infraestrutura básica.

• Não há infraestrutura de lazer.

• Área com fragilidades naturais que podem ser negativamente 

impactadas pela visitação.

• Área da RPPN não sinalizada.

•  Depósito de lixo em braços de rio nas áreas limítrofes da 

RPPN com o entorno. 

•  Uso irregular da área para a prática de motocross.

•  Perímetro da RPPN não visível.

•  Facilidade de acesso pelas estradas do Beija-flor e do 

Lambari.

Fo
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o
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s

Ambiente interno Ambiente externo

Pontos fortes oportunidades

• Potencial de desenvolvimento de pesquisas e atividades 

educacionais com enfoque no bioma Mata Atlântica.

•  Área baixa da RPPN com potencial para implantação de 

estrutura e serviços com baixo investimento que atendam à 

demanda dos condôminos do empreendimento imobiliário no 

que tange à prática de esportes, contemplação e descanso.

•  Existência de nascentes em pontos conservados e trechos 

de rio e riachos para contemplação.

•  Existência de potenciais mirantes e trilhas para visitação.

•  Áreas de mata secundária em regeneração.

•  Ações da SPFL para a conservação e proteção da área.

•  Presença de área verde da RPPN com trecho da parte 

baixa para lazer dos futuros condôminos.

•  Possibilidade de parceria com a administração 

do empreendimento para gerenciar a visitação e 

conservação da UC como contrapartida do uso recreativo 

da área pelos moradores.

• Demanda de escolas municipais para prática de estudos 

do meio e educação ambiental.

Quadro 24. 
Matriz SWOT da visitação na RPPN. 
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Atualmente, a gestão das áreas naturais protegidas brasileiras está baseada principalmente no desenvolvi-
mento de pesquisas científicas e na viabilidade de implantação de seus resultados. Todas as informações 
obtidas por meio de investigações com escopo conservacionista devem ser aproveitadas, de forma a gerar 
ações de manejo nas unidades de conservação. A realização de pesquisas torna possível o direcionamento 
das equipes de trabalho no cumprimento das determinações preconizadas no Plano de Manejo, otimizando 
a gestão da UC. 

O alto grau de distúrbio a que os remanescentes de vegetação da RPPN estão submetidos, bem como 
sua significativa importância para a conservação da biodiversidade na Serra do Itapeti, tornam a pesquisa e 
o manejo do seu patrimônio natural atividades prioritárias para a gestão da área. 

A definição de espécies-alvo também se mostra um instrumento importante para auxiliar a gestão da 
RPPN na implantação das linhas prioritárias de pesquisa, auxiliando o futuro gestor. A integração entre dados 
ambientais (atributos ecológicos e vetores de pressão antrópicos) e dados de espécie de diferentes grupos ta-
xonômicos, com diferentes restrições ecológicas (modos de reprodução, padrões de uso de hábitat, capacidade 
de dispersão) e filogenéticas (diferentes histórias evolutivas), embora demande um grau intenso de busca de 
dados, ainda se mostra como a melhor forma de gerar boas interpretações e sínteses sobre biodiversidade, 
fundamentais à seleção de alvos para a conservação (Funk e Richardson, 2002; Whittaker et al., 2005). 

No Programa de Pesquisa e Monitoramento (Parte C) serão detalhadas as diretrizes e linhas de ação para 
o monitoramento de tais espécies-alvo.

A. METoDologiA

A elaboração deste módulo foi baseada nos resultados da caracterização da biodiversidade e do meio físico, 
assim como na seleção de referências por meio da busca ativa, que se concentrou na região do Alto Tietê. 
Todo material levantado foi compilado e sistematizado pelas equipes temáticas. 

1.9.    |    PEsQuisA E MoniToRAMEnTo
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Para a seleção de espécies-alvo de conservação, foram utilizados os dados primários levantados pelas equipes 
dos módulos temáticos do Plano de Manejo, assim como os estudos realizados para a elaboração do EIA/RIMA 
do empreendimento imobiliário Plano Urbanístico da Reserva da Serra do Itapety (CPEA & SPLF, 2009). Como 
critérios para a seleção das espécies, foram consideradas informações sobre vulnerabilidade e/ou endemismo.

B. cARAcTERizAção DA PEsQuisA E MoniToRAMEnTo 

Por sua característica de área particular, de exploração silvicultural comercial, a Fazenda Rodeio não desper-
tou interesse de estudo por parte da comunidade acadêmica até o momento. De forma oposta, os estudos 
científicos e levantamentos sistemáticos da biota da Serra do Itapeti se intensificaram a partir da década de 
1990 (Tomasulo, 2000), quando se iniciaram os trabalhos para elaboração do Plano de Manejo do Parque 
Natural Municipal Francisco Affonso de Mello, elevando as estatísticas de citações sobre essa área na busca 
de dados secundários. 

Segundo a revisão do seu Plano de Manejo, a base de dados sobre o Parque Municipal apresenta 35% 
das pesquisas referentes ao tema biótico e 28% ao meio antrópico, considerados assim os temas mais es-
tudados, seguidos por pesquisas relacionadas ao meio físico e vetores de pressão, que representam 24% e 
12%, respectivamente (Instituto Ecofuturo e SVMA, 2011). 

No que diz respeito especificamente à área da RPPN, os resultados dos levantamentos bibliográficos 
efetuados se referem apenas aos estudos de impacto ambiental do empreendimento imobiliário a ser im-
plantado na área da antiga fazenda. 

Foram consultados 50 estudos técnico-científicos relacionados à área de influência da RPPN e região do 
Alto Tietê, sendo 70% referentes ao tema biótico, 22% ao tema antrópico e 8% ao tema visitação e comu-
nicação (Figura 147).

Figura 147. 
Trabalhos científicos (%) (eixo Y) sobre a 

área de influência da RPPN, distribuídos 

por área temática (eixo x).

De acordo com a base de dados encontrada, as principais instituições da região com potencial de par-
ceria com a RPPN para o desenvolvimento de trabalhos de pesquisa científica são as instituições de ensino 
superior regionais, principalmente a Universidade Braz Cubas e a Universidade de Mogi das Cruzes, que 
somaram 37% dos trabalhos realizados no Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello (Instituto 
Ecofuturo e SVMA, 2011).

A falta de informações sobre a área destinada à RPPN torna premente o estabelecimento de ações nor-
mativas e de incentivos à pesquisa e a trabalhos que possam auxiliar e subsidiar a gestão da UC.
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O levantamento do histórico de ocorrências de incêndios florestais na área da RPPN é fundamental para a 
definição de estratégias eficazes para a prevenção e combate a novos incêndios que possam vir a ocorrer.

De acordo com os funcionários da antiga Fazenda Rodeio, houve incêndios na área, porém sem um 
registro formal de sua ocorrência. Em cinco anos (de 2007 a 2012) aconteceram incêndios de pequenas e 
médias proporções (aproximadamente 25 hectares), associados a incendiários, cultos religiosos e queda de 
balões. Os locais com maior frequência são as estradas Mogi-Guararema e do Beija-flor. No ano de 2010, na 
face norte do Pico do Urubu (próximo ao Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello e próximo à 
área da RPPN), foi registrada uma significativa queimada. 

Esses fatos justificam atenção e planejamento integrado de ações para prevenção e combate a incên-
dios florestais nas áreas suscetíveis da RPPN.

No Programa de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais na Fazenda Rodeio (Barros, 2012) foram 
citadas algumas medidas importantes para a área da RPPN e do empreendimento imobiliário já implantadas 
pela SPLF Investimentos e Participações:

sinAlizAção

Ao redor da área da RPPN, onde foram identificados os locais com maior risco de incêndios, foram instala-
das placas informativas de pontos de captação de água para combate a incêndios (Figura 148).
Placas educativas também foram instaladas em pontos estratégicos para comunicação com as comunida-
des do entorno, ressaltando os riscos e danos que os incêndios podem causar.

1.10.    |    ocoRRênciA DE Fogo
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iMPlAnTAção E MAnuTEnção DE AcEiRos

A implantação e manutenção dos aceiros na RPPN são de extrema importância para a prevenção de incên-
dios florestais. A redução dos materiais combustíveis, como galhos e vegetação seca, e o estabelecimento 
de uma largura mínima entre um fragmento e outro são de fundamental importância para assegurar a não 
passagem do fogo. A largura do aceiro a ser implantado ou mantido depende do local e da quantidade de 
material combustível presente na área.

Atualmente, a RPPN está cercada, dividindo a área da reserva das áreas destinadas ao empreendimento 
imobiliário.

EQuiPE

Atualmente a RPPN conta com o apoio de quatro funcionários da empresa Rogério da Silva Madeiras (ter-
ceirizada pela SPLF Investimentos e Participações), sendo três responsáveis pela manutenção da área e um 
responsável pelas rondas em veículo motorizado (entre 9h e 17h, três vezes por semana).

A equipe da empresa Verdeplant também atua na área da RPPN e entorno, fornecendo um caminhão 
pipa e sendo responsável pela roçada da área, com o auxílio de cinco funcionários.

Não há interface com o Corpo de Bombeiros. 

TREinAMEnTos 

Todos os funcionários que atuam na área da RPPN (empresa Rogério da Silva Madeiras e Verdeplant) rece-
bem treinamento para combater possíveis incêndios florestais. Além disso, recebem capacitação para o uso 
adequado de equipamentos de proteção individual (EPIs), como calças apropriadas, botas, camisa de manga 
comprida, óculos de proteção e luvas; assim como para a utilização de ferramentas como abafadores, bom-
bas costais, foices, machados, entre outros. 

O treinamento possui carga horária de 16 horas, no mínimo, de informações teóricas e práticas.

PonTos DE cAPTAção DE águA

Apesar de se encontrarem fora dos limites da RPPN, foram mapeados cinco pontos de captação de água 
para combate a incêndios florestais. Todos os pontos são perenes, com água em abundância e de fácil cap-
tação (Barros, 2012). Os pontos apresentam as localizações abaixo:

Quatro desses pontos estão localizados no interior do empreendimento imobiliário, enquanto o quinto 
ponto está localizado às margens da rodovia Mogi-Guararema. O ponto de número 3 é o que se encontra 
mais próximo à área da RPPN.

Todos os pontos encontram-se identificados em campo e são de conhecimento dos funcionários locais, 
sendo regularmente verificados para monitoramento das condições gerais, limpeza e acessos.

Ao adotar os procedimentos indicados no Programa de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais na 
Fazenda Rodeio (Barros, 2012), os riscos à RPPN serão minimizados. 

Ponto
 coordenadas

Eastings (E) northings (n)

1 380660 7401167

2 381261 7401591

3 380500 7401865

4 380129 7400605

5 382492 7402286

Figura 148. 
Ponto de captação de 

água no entorno da RPPN. 
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Atualmente, as únicas atividades desenvolvidas na área da RPPN são a fiscalização de divisas e rondas inter-
nas, junto com a manutenção de estradas e alguns acessos.

A gestão está a cargo da SPLF e suas empresas terceirizadas, como a Rogério da Silva Madeiras e a 
Verdeplant. Porém, não há desenvolvimento de ações específicas para a RPPN.

Conforme CPEA e SPLF (2009), “ao criar a RPPN, a SPLF Investimentos e Participações Ltda. gravará o 
imóvel com um ônus real, instituindo uma obrigação propter rem de preservação dessas áreas, independen-
temente de quem seja o proprietário”. Essa medida visa garantir a implantação da UC, inicialmente sob a 
responsabilidade da SPLF e, posteriormente, pelos futuros proprietários dos lotes residenciais previstos no 
empreendimento, por meio de uma transferência gradual de sua gestão. 

A partir da implantação dos lotes residenciais do Plano Urbanístico da Reserva da Serra do Itapety, 
prevê-se a constituição de uma SPE (Sociedade de Propósito Específico) que assumirá a administração dos 
loteamentos e terá uma interface direta com a gestão da RPPN. 

Essa modalidade de gestão representa um desafio à consolidação futura da RPPN e encontra respaldo 
em experiência pioneira desenvolvida pela Associação de Proprietários da Reserva Ibirapitanga (APRI), respon-
sável pela RPPN Rio dos Pilões, localizada no município de Santa Isabel, ao norte de Mogi das Cruzes. Com 
área de 407 hectares, a RPPN Rio dos Pilões é administrada por residentes, permanentes e temporários, do 
Condomínio Reserva Ibirapitanga, e conta com uma sede administrativa que atende o condomínio e a RPPN. 
A equipe de funcionários e prestadores de serviços (a maioria moradores vizinhos da UC e de Santa Isabel) se 
divide entre as duas áreas nas atividades de manutenção, limpeza, vigilância, educação ambiental e recreação, 
restauração florestal, entre outras. A referida UC possui um Plano de Manejo que está em fase de revisão, sob 
a coordenação da APRI, com envolvimento de proprietários alinhados aos objetivos de conservação e geração 
de benefícios aos moradores vizinhos, fator que contribui para a proteção e segurança dos condôminos. 

Atualmente, os funcionários com atuação na área da RPPN se restringem a nove pessoas que realizam 
as manutenções e rondas de fiscalização da área. São quatro funcionários da empresa Rogério da Silva Ma-
deiras e cinco funcionários da empresa Verdeplant. 

1.11.    |    ATiviDADEs nA RPPn, sisTEMA 
DE gEsTão E PEssoAl 
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As atribuições desses funcionários consistem em:

• Manutenção de divisas, aceiros e acessos principais.
• Controle de acessos e vigilância patrimonial (incluindo rotinas a pé e rondas periódicas de motocicleta 

e veículos nos acessos principais).
• Prevenção de combate a incêndios florestais.
• Retirada parcial de resíduos em áreas de descarte clandestino ao longo da estrada do Beija-flor, que 

cruza a reserva.
• Implantação de placas de sinalização em pontos estratégicos, buscando minimizar o problema de des-

carte de resíduos, diminuir riscos de incêndios florestais e identificar divisas de propriedade.

Um dos funcionários é responsável, em tempo integral, pela ronda do imóvel. Entre suas atribuições, 
registra as ocorrências e sistematiza as informações em relatórios semanais, assim como sugere medidas a 
serem tomadas, como:

• Focos de incêndio na fazenda ou no entorno imediato que possam causar impacto na propriedade.
• Risco de queda de balões.
• Evidência de limpeza de áreas, com utilização de fogo, por parte dos vizinhos.
• Manutenção de estradas e aceiros.
• Árvores obstruindo passagens.
• Erosões, desbarrancamentos.
• Necessidade de desobstrução de bueiros.
• Manutenção da sinalização, porteiras, cercas, alambrados e pontes.
• Disposição irregular de resíduos. 
• Presença de caçadores e/ou terceiros não autorizados.
• Presença de animais domésticos na área.

Esse funcionário trabalha com auxílio de um veículo motorizado (moto) e está equipado com celular, 
máquina fotográfica e bloco de registro de ocorrências. Utiliza os devidos EPIs. O horário de trabalho é de 
2ª a 6ª feira, das 9h às 18h.

Quando ele está em férias ou ausente por algum motivo, há substituição por outro funcionário devida-
mente capacitado para o desenvolvimento das mesmas atividades.
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A infraestrutura presente na área da RPPN se resume a:

• Cercamento em toda a sua extensão. A cerca se encontra em bom estado de conservação.
• Sinalização no entorno, com placas informativas sobre a proibição de descarte de resíduos e a impor-

tância de se preservar a natureza. Funcionários informaram que a instalação de sinalização diminuiu as 
infrações no entorno direto da área (estrada do Beija-flor).

• Estradas e aceiros possuem diversos estados de conservação. Os aceiros mantidos regularmente são 
os vinculados ao sistema de combate a incêndios florestais. Algumas estradas não são mantidas pela 
administração da área por falta de utilização, apresentando alguns pontos erosionados e necessitando 
de implantação de sistemas de drenagem. No Programa de Gestão (Parte C) serão descritas as estra-
das que necessitam de manutenção e intervenções para comportar a implantação do Plano de Manejo.

• Rede de comunicação. Em toda a área da RPPN há sinal de celular, facilitando a implantação dos Pro-
gramas de Administração, Proteção e Visitação.

Por outro lado, não há sistema de saneamento e de recolhimento e destinação pública de resíduos só-
lidos. Esta última atividade é feita pela Rogério da Silva Madeiras. 

A estrada do Beija-flor possui coleta de lixo três vezes por semana (segundo contato com a Secretaria 
de Serviços Urbanos de Mogi das Cruzes). Porém alega-se que, apesar dos esforços, infratores despejam lixo 
irregularmente nas divisas da área da RPPN.

1.12.    |    inFRAEsTRuTuRA
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A.  EQuiPAMEnTos E sERviços

Atualmente a área da RPPN e antiga Fazenda Rodeio conta com kits de combate a incêndios florestais, que 
podem ser solicitados pelos funcionários diretamente ligados à RPPN ou pelas equipes de apoio, em caso 
de necessidade, consistindo em:

• 40 abafadores.
• 20 enxadas.
• 40 pares de luvas.
• 20 garrafas térmicas (para dessedentação das pessoas envolvidas no combate ao incêndio).
• 2 “pinga-fogos” (utilizados para fazer linhas de contrafogo).
• 20 máscaras.
• 20 óculos de proteção.
• 20 bombas costais.

Os equipamentos se encontram em um galpão dentro da fazenda.
Também poderão ser solicitados equipamentos móveis disponíveis para a fazenda pelo contrato com a 

Verdeplant, a saber:

• 1 caminhão pipa, com capacidade de 10 mil litros, que possui características específicas para a fazenda: 
facilidade de manobra (em função da existência de carreadores estreitos), facilidade de deslocamento 
em ambientes íngremes (tração 4x4), entre outras.

• 1 trator valmet 88CV com tanque de 2 mil litros para apoio a incêndios de menores proporções.
• 1 caminhão para transporte de pessoal.

Atualmente, a RPPN não oferece apoio à pesquisa e à visitação.

B.  REcuRsos FinAncEiRos E FoRMAs DE cooPERAção

Todos os recursos financeiros necessários à gestão da área até o momento são provenientes da SPLF In-
vestimentos e Participações. Futuramente, organizações parceiras e a própria SPE a ser constituída pelos 
condôminos do empreendimento imobiliário poderão disponibilizar recursos financeiros para gestão e im-
plantação dos programas de manejo da RPPN.

Até o presente momento não foram desenvolvidas parcerias na RPPN.
Por meio da implantação do Programa de Pesquisa, espera-se que parcerias com universidades e institui-

ções de pesquisas, assim como organizações não governamentais e com o poder público possam ser firmadas.

Algumas das instituições na área do entorno da RPPN que poderão ser acessadas quando da implanta-
ção do Plano de Manejo são:

• Universidades: Universidades de Mogi das Cruzes, Universidade Braz Cubas.
• Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes: Secretaria do Verde e Meio Ambiente de Mogi das Cruzes, 

Escola Ambiental de Mogi das Cruzes, Conselho Gestor do Parque Natural Municipal Francisco Affonso 
de Mello.

• Organizações não governamentais: Associação Amigos da Serra do Itapety, Organização Bio-Bras, 
Guerrilheiros do Itapeti, Instituto Embu de Sustentabilidade.

• Polícia Ambiental.
• Corpo de Bombeiros.
• Clube Lions Itapety.
• Câmara de Vereadores de Mogi das Cruzes.
• Órgãos estaduais: Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – Cetesb, Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo (Fundação Florestal, Instituto Florestal, Instituto de Botânica de 
São Paulo).

• Concessionária Furnas.



2.
CaraCterização  
da propriedade
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A RPPN Botujuru – Serra do Itapety integra a propriedade denominada Fazenda Rodeio, com área total de 
10.109.806,01 m2 (1.109,8 ha), pertencente à SPLF Investimentos e Participações Ltda., empresa vinculada 
ao Grupo Suzano. A área é limitada ao norte pela Serra do Itapety e ao sul pela SP 066 – Rodovia Henrique 
Eroles, estrada velha São Paulo-Rio.

Anteriormente, a Fazenda Rodeio se destinava à atividade de silvicultura, predominando o plantio de 
eucalipto e pequena área de pinus no limite noroeste da propriedade para abastecimento da fábrica da 
Suzano Papel e Celulose, em Suzano, São Paulo. Essa atividade era realizada por meio do plantio em talhões  
(Figura 149), interligados por algumas vias principais que subiam a Serra do Itapeti (eixo ortogonal em rela-
ção ao interflúvio principal) e carreadores que davam acesso aos diferentes talhões para o corte e retirada 
da madeira (Figura 150). 

No trecho correspondente à RPPN, a atividade de silvicultura foi paralisada há mais de vinte anos, com 
a manutenção parcial do manejo florestal na parte centro-sul da propriedade, na baixa vertente e sopé da 
Serra do Itapeti. 

Em virtude do processo de urbanização acelerada do município de Mogi das Cruzes, a antiga Fazenda 
Rodeio encontra-se, na atualidade, no eixo de desenvolvimento urbano planejado para a cidade definido 
pelo Plano Diretor Municipal (Mogi das Cruzes, 2006), em área disponível para ampliação do tecido urbano 
e implantação de equipamentos, devido à existência de infraestrutura pré-instalada nas proximidades (CPEA 
e SPLF, 2009).

A ocupação das glebas de terra da antiga Fazenda Rodeio foi iniciada no ano de 2007, após a aprovação, 
pelo Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado de São Paulo (Graprohab) de um 
loteamento residencial denominado “Loteamento Residencial Fazenda Rodeio”, também conhecido como 
Bella Cittá, atualmente em fase de implantação em área contígua à área proposta para o Plano Urbanístico 
da Reserva da Serra do Itapety. 

O Plano Urbanístico da Reserva da Serra do Itapety é composto por um conjunto de empreendimentos 
de natureza urbana contemplando área privada destinada a unidades residenciais e unidades de comércio 
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e serviços, e área pública composta por áreas verdes, áreas de proteção permanente, áreas institucionais 
e sistema viário. A implantação do empreendimento está prevista em um horizonte de 20 a 30 anos, com 
ocupação total estimada em 50 anos (CPEA e SPLF, 2009).

O empreendimento possui a seguinte compartimentação e denominações (Figura 151):

Figura 151.
Compartimentação do 

Plano Urbanístico da 

Reserva Serra do Itapety.

Figura 149. 
Mapa da Fazenda Rodeio com 

antigos talhões de plantio 

de eucalipto e pinus (T-32). 

Legenda: T: talhão. 

Fonte: Acervo SPLF.

Figura 150. 
Carreadores da Fazenda Rodeio. 
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setor 1: Cidade
Parcela destinada ao desenvolvimento urbano, onde serão implantados empreendimentos residenciais, usos 
mistos, áreas empresariais, áreas verdes, equipamentos de lazer, áreas para comércio regional e local, áreas 
institucionais e um sistema viário conectado ao sistema viário municipal. Trata-se do setor de maior densida-
de populacional. O polígono virtual que define a área do Setor 1 do Plano Urbanístico é formado pelo ribeirão 
Botujuru, as divisas leste e oeste da gleba e pela avenida Francisco Rodrigues Filho.

setor 2: residencial
Setor destinado ao desenvolvimento de loteamentos residenciais unifamiliares, além de pequenos núcleos de 
comércio de conveniência, equipamentos de lazer e áreas institucionais. Essa parcela da gleba corresponde à 
meia encosta da Serra do Itapeti, onde as declividades topográficas poderão acomodar lotes urbanos de di-
mensões médias entre 400 e 1000 m². O polígono que define a área do Setor 2 do Plano Urbanístico é formado 
pelo ribeirão Botujuru, as divisas leste e oeste da gleba e a Área de Interesse Ambiental da Serra de Itapeti.

setor 3: serra
A SPLF propôs que essa parcela do empreendimento seja destinada à conservação e à ocupação restrita de 
baixa densidade. Esse setor é definido pela porção da gleba que está contida na Área de Interesse Ambiental 
da Serra de Itapeti, sendo, portanto, caracterizado pelo polígono formado pelas divisas da gleba e a linha virtual 
demarcatória da região. Acima do Setor Serra encontra-se a área destinada à RPPN Botujuru – Serra do Itapety.

Os limites norte e oeste da RPPN são limitados por propriedades particulares com predomínio de frag-
mentos de florestas nativas. A porção oeste da RPPN limita-se com o Parque Natural Municipal Francisco 
Affonso de Mello, unidade de conservação de proteção integral de propriedade da Prefeitura Municipal de 
Mogi das Cruzes e considerada área de regime especial de ordenamento do uso do solo (Área de Interesse 
Ambiental – AIA –, conforme legislação estadual1 e no Plano Diretor de Mogi das Cruzes). Ao lado do Parque 
Municipal, a região da RPPN possui importância estratégica ao município de Mogi das Cruzes desde o início 
do século XX, como área de proteção aos mananciais.

A ocupação e urbanização da área do empreendimento acontecerão em 13 etapas, conforme Figura 152. 
A implantação deverá ser feita paulatinamente e alternando as etapas. Com isso espera-se que os impactos 
urbanos, relativos à pressão no mercado imobiliário regional, assim como os impactos ambientais, possam 
ser minimizados e absorvidos gradativamente (CPEA e SPLF, 2009). Estima-se que cada etapa de implan-
tação tenha duração de dois anos. Para a Etapa 1 foi estimada uma população total de 31.440 habitantes.

A área destinada à constituição da RPPN se insere na Macrozona Urbana de Proteção Ambiental da 
Serra do Itapety, conforme determina o Plano Diretor Municipal de Mogi das Cruzes, e é classificada como 
Área de Especial Interesse da Serra do Itapeti pela lei 4.529/1985. 

1  Lei estadual n. 4529, de 18 de janeiro de 1985. Dispõe sobre o uso e ocupação do solo na Região da Serra do Itapeti com vistas à proteção e melhoria 
da qualidade do meio ambiente na Região Metropolitana de São Paulo.

Figura 152. 
Etapas do 

empreendimento Plano 

Urbanístico da Reserva  

da Serra do Itapety.

Fonte: SPLF.
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Figura 152. 
Etapas do empreendimento 

Plano Urbanístico da Reserva 

da Serra do Itapety.

Fonte: SPLF.
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3.1.    |    CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA

Neste item será considerada a socioeconomia regional e a sua interface com a RPPN Botujuru – Serra 
do Itapety.

A. METOdOlOgIA

A primeira etapa para a caracterização do entorno da RPPN foi a coleta de dados secundários da área. Foram 
consultados dados de instituições de pesquisa, estatística e planejamento, como o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE – site na internet e Base Estatcart de Informações Municipais, 20101), Fundação Seade2, 
secretarias de governo estaduais e municipais, bibliotecas de universidades, entidades civis reconhecidas (ONGs, 
associações, sindicatos), entre outras fontes de pesquisa eletrônica, além da Prefeitura Municipal de Mogi das 
Cruzes (site da internet e Plano Diretor Municipal)3. Os dados foram analisados em escala regional e local. 

A contextualização da dinâmica socioeconômica em escala regional é o ponto de partida para o entendi-
mento dos aspectos históricos e socioespaciais que delinearam todo o perfil socioeconômico que caracteriza 
o território atualmente, e para antever cenários de desenvolvimento futuros. 

Para este estudo, foi definida uma área de abrangência referente ao meio antrópico. Estabeleceu-se um 
recorte espacial abrangendo municípios de Arujá, Itaquaquecetuba e Suzano (Figura 153). Ao considerar a di-
nâmica de ocupação e o perfil socioeconômico desses municípios, tem-se a compreensão de todo o “eixo de 
expansão” socioeconômico dessa porção da Região Metropolitana de São Paulo no sentido leste e nordeste, 
contexto que abarca diretamente o município de Mogi das Cruzes e, em consequência, a própria RPPN.

1  Base de Informações Municipais, produzidas pelo IBGE. Informações sociais, econômicas e territoriais dos 5564 municípios brasileiros. As informações 
são oriundas de pesquisas e levantamentos correntes do IBGE e dados de outras instituições, como Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, Ministério 
da Educação – INEP/MEC; Sistema Único de Saúde, Ministério da Saúde – DATASUS/MS; Ministério da Justiça, Denatran; Tribunal Superior Eleitoral – 
TSE; Banco Central do Brasil – BACEN/MF e Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério da Fazenda – STN/MF.

2  A Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, mais conhecida como Fundação Seade, é um órgão da Secretaria de Economia e Planejamento do 
Governo do Estado de São Paulo que organiza, interpreta, analisa e publica dados estatísticos demográficos e socioeconômicos sobre o Estado paulista.

3  Lei complementar n. 46, de 17 de novembro de 2006.
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Preocupamo-nos, sobretudo, com a identificação e análise das principais atividades econômicas desen-
volvidas (agropecuária, florestal, mineral, industrial, dentre outras); tendências; impactos negativos e poten-
ciais; identificação de atividades turístico-recreativas; políticas públicas municipais, estaduais, interestaduais 
e/ou federais e aquelas implementadas nos últimos decênios, resultando em impactos na dinâmica social.

As incursões em campo, segunda etapa do levantamento de dados, propiciaram a obtenção de dados 
primários por meio da observação direta e aplicação de técnicas de observação participante e de história 
oral, na localidade e nas oficinas de planejamento participativo do Plano de Manejo. Os estudos em campo 
também objetivaram a caracterização e o mapeamento das categorias de uso e ocupação da terra, além da 
verificação dos processos que fomentam e dinamizam a ocupação humana, delineando as atuais formas e 
futuras tendências quanto ao uso e ocupação. Levantaram-se ainda informações acerca da infraestrutura 
(equipamentos sociais) e características socioeconômicas locais.

B. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA REgIONAl

Em termos territoriais, após a capital, Mogi das Cruzes é o maior município em área da Grande São Paulo, 
com 725 km2². Limita-se a noroeste e norte com o município de Santa Isabel, Guararema a nordeste, Biritiba-
-Mirim a leste, Bertioga e Santos ao sul, Santo André a sudoeste, Suzano a sudoeste e oeste, Itaquaquece-
tuba a oeste e Arujá a noroeste.

Por se encontrar em uma posição geográfica estratégica, dispondo de importante infraestrutura viária, 
possui um significativo parque industrial e um desenvolvido setor de serviços – setores da economia que 
tendem a se desenvolver ainda mais, tornando-a uma região de relevante dinamização econômica, com 
geração de empregos e demanda por habitações e infraestrutura.

A região em que se insere a RPPN se integra a um contexto de expansão econômica e demográfica 
(processo de conurbação), abrangendo o município de Mogi das Cruzes e a própria Região Metropolitana 
de São Paulo.

3.1.1  ANálISE dEMOgRáFICA

Para o estabelecimento do perfil socioeconômico de uma unidade espacial, a análise demográfica é funda-
mental, sendo um dos principais indicadores. Os dados demográficos acabam por indicar, além do perfil de 
uma população, as tendências de desenvolvimento e dinâmicas de crescimento (ou retração) refletidas por 
todo o histórico de ocupação. Nessa contextualização regional, Mogi das Cruzes e os municípios da área de 
abrangência (Arujá, Itaquaquecetuba e Suzano) apresentam realidades socioeconômicas distintas.

Dentre esses municípios, aquele que se apresenta como o mais populoso, segundo o Censo Demográfi-
co do IBGE (2010) é Mogi das Cruzes, com 387.241 habitantes, seguido pelos municípios de Suzano, Arujá e 
Itaquaquecetuba, nessa ordem. Os municípios apresentam taxas geométricas de crescimento populacional 
acima das médias do Estado de São Paulo (0,87%), destacando-se Arujá (1,97%), Itaquaquecetuba (1,48%), 
Mogi das Cruzes (1,19%) e Suzano (1,10%). Essas taxas corroboram todo o processo de expansão territorial e 
aumento demográfico dessa porção da Região Metropolitana de São Paulo nos últimos decênios (Quadro 25). 

Ao analisar a evolução da população de Mogi das Cruzes desde a década de 1980 até 2010, verifica-se 
um significativo crescimento. Em 30 anos, a população praticamente dobrou em números absolutos. O perí-
odo de destaque abrange o triênio do final do século XX e início do XXI, momento em que foi alavancado o 
processo de “desindustrialização” da capital e região do ABC paulista4. Nessa época os parques industriais e 
serviços associados foram levados aos municípios que oferecessem boa infraestrutura para logística (rodo-
vias, ferrovias, terrenos, mercado consumidor), benefícios fiscais, entre outros atrativos econômicos, como 
ocorreu em Mogi das Cruzes e outros municípios da RMSP e do interior do Estado, em um processo que 
atraiu um significativo contingente populacional em busca de novas oportunidades de emprego.

Em Mogi das Cruzes (Figura 154), as taxas de crescimento populacional e ampliação da mancha urbana 
são fatores que por si só denotam a importância da criação, manutenção e manejo de áreas protegidas. 

Os municípios considerados possuem significativas taxas de urbanização5 em seus territórios, chegando 
a 100% em Itaquaquecetuba e acima dos 90% nos outros municípios (Figura 155). Em Mogi das Cruzes, 
apesar de apresentar o menor índice de urbanização (92,14%), a densidade demográfica ainda é muito ex-

4 Polo industrial automobilístico da RMSP desde meados de 1960. Composto pelos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul

5 Grau de urbanização equivale ao percentual da população urbana em relação à população total (referência 2012).

Figura 153. 
Municípios que integram a 

área de influência da RPPN 

(organização Marcos Melo). 
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pressiva se comparada com a média estadual: o município possui uma densidade de 542 hab/km2, enquanto 
a média estadual é de apenas 166 hab/km2 (Quadro 26).

Essas taxas indicam a tendência do recuo de áreas livres, com o advento de novos loteamentos, urba-
nização de bairros, diminuição de áreas verdes nos municípios e áreas outrora agriculturáveis. Assim, diante 
da ampliação da mancha urbana do município, torna-se necessário empreender políticas públicas que deem 
conta das demandas sociais geradas.

Figura 155. 
Taxa de urbanização dos municípios da 

área de abrangência da RPPN e RMSP, 

em porcentagem, em 2010. 

Fonte: IBGE, Seade, 2012.

localidade
Urbanização  
em % – 2000

densidade demográfica 
hab/km2 – 2000

Urbanização  
em % – 2010

densidade 
demográfica  

hab/km2 – 2010

Mogi das Cruzes 91,48 461,60 92,14 542,26

RMSP 95,75 2247,36 98,86 2475,83

Estado de SP 93,41 148,96 95,94 166,08

Quadro 26. 
Grau de urbanização e densidade demográfica no município de Mogi das 

Cruzes, comparados com RMSP e Estado de São Paulo. Período 2000 e 2010. 

Fonte: Seade, 2010.

Município
Extensão  

territorial km²
População 2010 População 2012*

Taxa de crescimento 
(%) 2010-2012

Mogi das Cruzes 714 387.241 396.499 1,19

Itaquaquecetuba 82 321.854 330.897 1,48

Suzano 206 262.568 267.953 1,10

Arujá 97 74.818 77.740 1,97

Quadro 25. 
Dados gerais dos municípios na área de influência da RPPN (extensão territorial e população). 

Fonte: IBGE, 2010 e SEADE, 2012.

Figura 154. 
Crescimento populacional em Mogi 

das Cruzes entre 1980 e 2010. Em uma análise mais específica do perfil populacional de Mogi das Cruzes, pessoas de ambos os sexos 
na faixa etária entre 20 e 40 anos, população considerada jovem, correspondem à significativa parcela da 
população total. Essa população é considerada como economicamente ativa, no auge de suas atividades, 
indicando que o município possui um grande potencial no que concerne à frequente capacitação e oferta de 
mão de obra profissional em variados níveis. Importante notar também o crescente número de pessoas que 
ultrapassam os 70 anos de idade, com destaque para o contingente feminino, acompanhando a tendência 
atual da população brasileira, que tende a “envelhecer” gradativamente por conta dos avanços sociais rela-
tivos ao acesso à saúde, renda e educação (Figura 156).

Por se pautar pela diversidade, a economia da RMSP destaca-se no cenário nacional e internacional, sen-
do responsável, no ano de 2010, por mais de 56% do PIB estadual (Seade, 2012). Concentra em seu território 
o mais avançado polo produtivo, o tecnológico, além de acumular as atividades mais importantes do sistema 
financeiro. Entre os setores que se destacam tem-se a indústria, o setor químico, automotivo, alimentos e 
bebidas, serviços e as áreas de telecomunicações. No setor primário, mais especificamente na agropecuária, 
a RMSP não possui muita expressividade, com participação aproximada em 0,5% no total do Estado. Toda-
via, destaca-se a participação do município de Mogi das Cruzes nesse setor, notadamente pela oferta de 
hortifrutigranjeiros, tanto para abastecer a própria região metropolitana como para exportação (Quadro 27).

* Projeção elaborada pelo método dos componentes demográficos, que considera as tendências de 
fecundidade, mortalidade e migração, a partir das estatísticas vitais processadas na Fundação Seade.
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Figura 156. 
Pirâmide etária de Mogi das Cruzes (ano de referência 2010). 

Fonte: IBGE, Seade, 2012.

Município Agropecuária Indústria Serviços
PIB TOTAl

(milhões R$)
PIB per capita (milhares R$)

RMSP 0,05 24,47 75,48 701.848,59 35.685,60

Mogi das Cruzes 1,16 32,13 66,71 8.810,33 22.750,42

Itaquaquecetuba 0,15 38,68 61,17 3.256,58 10.134,72

Arujá 0,23 46,36 53,41 2.045,66 27.363,79

Suzano 0,18 52,00 47,82 5.759,76 21.968,82

Quadro 27. 
Participação dos setores das atividades econômicas no PIB (%) dos municípios 

da área de influência da RPPN, em reais (ano de referência 2010). 

Fonte: Seade, 2012.

Os empregos diretos estão concentrados sobremaneira no setor de serviços (que engloba serviços pú-
blicos e bancários), seguidos pela indústria e atividades agropecuárias, sendo que o setor que mais emprega 
em Mogi das Cruzes é o de serviços. Essa é uma tendência entre os municípios da RMSP. Nota-se que a 
indústria, apesar da queda na última década (processo de desindustrialização), permanece com grande im-
portância, ocupando 23% da PEA (Figura 157).

Figura 157.
Distribuição da População 

Economicamente Ativa (PEA) no 

município de Mogi das Cruzes de 

acordo com setores da economia  

(em %). Períodos de 2000 e 2008. 

Fonte: IBGE, Seade, 2012.

Índice de desenvolvimento Econômico – IdH

No sentido de caracterizar os aspectos positivos e deficiências existentes no município de Mogi das Cruzes, 
inclusive para subsidiar as políticas públicas necessárias para suprir demandas, há relevantes indicadores que 
auxiliam no diagnóstico do perfil da população. Dentre eles o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH6, 
bem como os índices elaborados por institutos de pesquisa do país, notadamente a Fundação Seade, como 
o Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS e o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS7. 

Atualmente, parte desses indicadores permite realizar um ranking dos municípios e visualizar as áreas 
com melhor qualidade de vida. O primeiro a ser analisado é o Índice de Desenvolvimento Humano, que 
apresenta a classificação indicada Quadro 28.

6  Idealizado pela ONU, o indicador foi adaptado aos municípios brasileiros. Todos os dados são obtidos a partir do Censo Demográfico do IBGE. Em 
relação à “longevidade”, o índice utiliza a esperança de vida ao nascer (número médio de anos que as pessoas viveriam a partir do nascimento), para a 
“educação” considera o número médio dos anos de estudo (razão entre o número médio de anos de estudo da população de 25 anos ou mais sobre o 
total dessa população), e a “taxa de analfabetismo” considera o percentual das pessoas com 15 anos ou mais incapazes de ler ou escrever um bilhete 
simples. Quanto à “renda”, considera a renda familiar per capita (razão entre a soma da renda pessoal de todos os familiares e o número total de 
indivíduos na unidade familiar) (Seade, 2012).

7  O IPVS não será considerado neste estudo pela defasagem temporal. É composto por dados relativos ao ano 2000. Considera-se que nos últimos 12 
anos significativas mudanças socioeconômicas ocorreram por todo o país, fatores que não são contemplados no indicador.
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Mogi das Cruzes apresentou melhorias nos indicadores sociais nas últimas três décadas, passando do 
nível médio para alto de desenvolvimento humano, mesmo com a queda ocorrida nos anos 20008 no ranking 
geral dos municípios. A cidade continua com importantes índices de qualidade de vida se comparada com a 
realidade das demais cidades brasileiras (Quadro 29).

Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) 

O Índice Paulista de Responsabilidade Social busca sintetizar a situação de cada município no que diz res-
peito à riqueza, escolaridade e longevidade. Quando combinados, esses fatores geram uma tipologia que 
classifica os municípios em cinco grupos (Quadros 30 e 31). 

Portanto, o IPRS tem como finalidade caracterizar os municípios paulistas no que se refere ao desen-
volvimento humano, por meio de indicadores sensíveis a variações de curto prazo e capazes de incorporar 
informações referentes às diversas dimensões que compõem o índice.

8  O PNUD Brasil está produzindo o novo Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil com dados do Censo 2010. Até sua publicação, as informações 
de IDH disponíveis para referência e uso são relativas ao Atlas de Desenvolvimento Humano (PNUD, 2003), referente ao Censo de 2000. 

Classes de IdH Valores do IdH

Baixo desenvolvimento humano Menor que 0,5

Médio desenvolvimento humano Entre 0,5 e 0,8

Alto desenvolvimento humano Superior a 0,8

localidade/variável 1980 1991 2000

Mogi das Cruzes 0,706 0,763 0,801

Ranking dos municípios brasileiros 

(total de 5.561 municípios)
203 78 163

Quadro 29. 
IDH de Mogi das Cruzes e demais municípios brasileiros. 

Fonte: Seade, 2010.

dimensões Variáveis

Riqueza 
municipal

Consumo de energia elétrica residencial (44%)

Consumo de energia elétrica na agricultura, no comércio e em serviços (23%)

Rendimento médio dos responsáveis pelos domicílios (19%)

Renda per capita (14%)

longevidade

Mortalidade infantil (30%)

Mortalidade de adultos de 60 anos ou mais (20%)

Mortalidade de adultos de 15 a 39 anos (20%)

Mortalidade perinatal (30%)

Educação

Porcentagem de jovens de 15 a 19 anos que concluíram ensino fundamental (26%)

Porcentagem de jovens de 20 a 24 anos que concluíram o ensino médio (24%)

Porcentagem de crianças de 10 a 14 anos alfabetizadas (24%)

Porcentagem de jovens de 15 a 24 anos alfabetizados (23%)

Porcentagem de matrículas no ensino fundamental da rede municipal (3%)

Quadro 30.
Critérios de formação dos grupos do IPRS. 

Fonte: Seade, 2012.

Quadro 28. 
Matriz classes de IDH. 

Fonte: Seade, 2012.

grupos Características

grupo 1 Municípios que se caracterizam por um nível elevado de riqueza com bons níveis nos indicadores sociais

grupo 2 Municípios que, embora com níveis de riqueza elevados, não são capazes de atingir bons indicadores sociais

grupo 3 Municípios com nível de riqueza baixo, mas com bons indicadores sociais

grupo 4 Municípios que apresentam baixos níveis de riqueza e níveis intermediários de longevidade e/ou escolaridade

grupo 5 Municípios mais desfavorecidos do Estado, tanto em riqueza como nos indicadores sociais

Quadro 31. 
Categorias e qualificação dos grupos do IPRS. 

Fonte: Seade, 2012.
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Variável Mogi das Cruzes RMSP

Consumo de energia elétrica residencial, 2010 (total de consumidores) 117.699 6.617.598

Consumo de energia elétrica: agricultura, comércio e serviços, 2010 (total de 

consumidores)
1.276 6.084

Rendimento médio mensal dos responsáveis pelos domicílios, 2000 (R$) 1.005,01 1.265,10

Renda per capita, 2000 (salário mínimo) 2,55 3,36

Mortalidade infantil, 2010 (por mil nascidos vivos) 13,33 11,80

Mortalidade de adultos de 60 anos ou mais, 2010 (por cem mil habitantes nessa 

mesma faixa etária)
3.744,59 3.552,87

Mortalidade perinatal, 2010 (por mil nascidos vivos ou mortos) 15,84 12,69

Jovens de 15 a 19 anos que concluíram o ensino fundamental, 2010  

(total de concluintes)*
6.587 301.554

Jovens de 20 a 24 anos que concluíram o ensino médio, 2010 (total de concluintes) 4.389 206.337

Crianças de 10 a 14 anos alfabetizadas (%) * *

Jovens de 15 a 24 anos alfabetizadas (%) * *

Matrículas no ensino fundamental da rede municipal (%) * *

Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais (%)** 6,50 5,57

Quadro 32. 
Indicadores de Rendimento, Longevidade e Educação para a composição do IPRS/Seade, 2000 e 2010. 

Comparação entre o município de Mogi das Cruzes e a Região Metropolitana e São Paulo (RMSP). 

Fonte: Seade, 2012 (censos demográficos – IBGE 2010).

Considerando dois períodos distintos, anos de 2006 e 2008, Mogi das Cruzes se enquadrou no Grupo 1 
em 2006, e no ano de 2008 no Grupo 2. 

As variáveis que compõem o IPRS podem ser analisadas no Quadro 32 (considerados os períodos de 
2000 e 2010, pois dão base e agregam o período de análise do indicador – 2006 e 2008). No contexto de 
uma caracterização local, esses indicadores conseguem mensurar e delinear de maneira eficaz o perfil socio-
econômico de uma localidade.

C. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA dO ENTORNO IMEdIATO dA RPPN

A RPPN Botujuru – Serra do Itapety está localizada em uma região de grande conglomeração urbana, so-
frendo influência direta e indireta de toda uma dinâmica social e econômica inerente aos centros urbanos, 
especialmente em regiões metropolitanas como a RMSP. 

A região do entorno da Serra do Itapeti sofreu inúmeras transformações no uso e ocupação da terra, 
partindo de um contexto outrora rural, com atividades de silvicultura, para, atualmente, um cenário de ex-
pansão urbana.

As transformações decorrentes de toda a dinâmica socioeconômica da RMSP, desde meados da segun-
da metade do século XX, acabaram por repercutir nessa porção conurbada da metrópole. Os contingentes 
populacionais que se instalaram gradativamente ao longo das últimas décadas, com a atração de inves-
timentos privados e públicos e o fomento da infraestrutura urbana pelo poder público, legaram a toda a 
região do entorno da RPPN um novo panorama socioeconômico. 

Dessa forma, o perfil socioeconômico da população adjacente à RPPN possui características que des-
toam entre si, pois refletem variados padrões de uso e ocupação e, consequentemente, variados níveis 
socioeconômicos. 

O município de Mogi das Cruzes possui oito distritos administrativos9: distrito sede, Sabaúna, Engenhei-
ro Cezar de Souza, Braz Cubas, Jundiapeba, Biritiba Uçu, Quatinga e Taiaçupeba, divididos nas categorias 
áreas urbanas, áreas de expansão urbana e áreas rurais10. De maneira geral, o município dispõe de áreas ur-
banas consolidadas, extensas áreas de expansão urbana e consideráveis áreas direcionadas para a ampliação 
das atividades econômicas vinculadas à indústria, além de áreas de preservação ambiental. 

De acordo com as informações referentes ao Censo Demográfico de 2010, aferindo-as com as pesquisas 
em campo, delineou-se o perfil da população que habita os setores censitários (SC) que abrigam a RPPN. 

Ao sul e sudoeste da área da RPPN encontram-se os bairros de Jardim Maricá, Ponte Grande, Moggi e 
Rodeio. Essas localidades foram agrupadas pelo SC e denominadas “Jardim Vieira” (o perímetro definido pelo 
IBGE não necessariamente corresponde em nomenclatura e área ao adotado pela administração municipal). 
A sudeste estão os bairros de Vila Suíssa e Novo Horizonte (nesse caso, a localidade Novo Horizonte nomeia 
o SC correspondente), áreas urbanizadas situadas ao longo das vias de acesso a partir da área central do 
município pela rodovia Henriques Eroles (no sentido do município de Guararema). Os bairros Jardim Maricá, 
Rodeio, Ponte Grande e Moggi são constituídos por uma série de conjuntos habitacionais de alcance popular 
(oriundos da década de 1980, com médio padrão de construção11), entre novos empreendimentos de melhor 
padrão de construção. O estágio de construção desses bairros denota a recente dinâmica imobiliária da 
região e o contínuo adensamento, notadamente horizontal, além do aumento da oferta de serviços (comér-

9  Art. 83, Tit. III – Do Ordenamento Territorial. Cap. I – Da Divisão Territorial.

10  Art. 85.

11  Unidades residenciais com alguma preocupação com o projeto arquitetônico, acabamento externo (fachadas normalmente pintadas, usualmente com 
aplicação de pedras, pastilhas ou equivalentes). Estrutura de concreto e alvenaria, revestida interna e externamente. Cobertura em laje pré-moldada 
impermeabilizada ou telhas de barro apoiadas em estrutura de madeira com forro. Área normalmente até 240 m2.

* Indicador original em %. Nesta síntese optou-se pelo número total de concluintes 
(dados originais consultados discrepantes, carecendo de aferições estatísticas).

** Indicadores específicos não disponíveis para consulta simples. Taxa de 
analfabetismo sintetizou as variáveis.
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cio local e equipamentos públicos). A região é atendida por transporte público, que permite o acesso dos 
moradores ao centro do município (via ônibus) e vice-versa. 

Portanto, a RPPN Botujuru – Serra do Itapety está inserida em duas unidades censitárias, ambas com 
características distintas (Quadro 33). 

A porção oeste e sudoeste da RPPN corresponde ao SC cujas características, de acordo com os critérios 
do IBGE, são de “área não urbanizada” (Jardim Vieira), compartilhando essa porção territorial com o Parque 
Natural Municipal Francisco Affonso de Mello, entre pequenas propriedades rurais (pequena produção de 
subsistência e chácaras de veraneio). 

A população atual, segundo o último censo, é de 627 habitantes. Mesmo caracterizada como não urbani-
zada, a população do bairro cresceu na última década em mais de 40%. Explica-se tal aumento populacional 
pela expansão do bairro a partir da porção sul e sudoeste da RPPN e do Parque Municipal, com a construção 
de novas habitações e reformas de várias moradias, especialmente residências multifamiliares (único lote com 
diversas moradias, geralmente com membros de uma mesma família ou a criação de imóveis para locação, com o 
intuito de incremento de renda pelo chefe da família, modalidade de construção que não demanda novos lotes).

O perímetro situado no bairro Novo Horizonte corresponde à porção leste e sudeste da RPPN. Trata-
-se do SC cujas características são definidas pelo IBGE como “aglomerado rural de extensão urbana”, com 
população atual residente de 285 habitantes. Diferente do Jardim Vieira, a população teve uma retração de 
quase 80% na última década. 

Por todas as características da dinâmica populacional e parcelamento, uso e ocupação do solo, os dois 
setores censitários que abrigam a UC possuem características distintas, ora remetendo a um cenário de 
expansão e adensamento urbano, ora à retração demográfica, com alterações no padrão de uso e ocupa-
ção – de áreas loteadas em pequenas propriedades e consequente adensamento populacional para lotea-
mentos de alto padrão, com lotes maiores e residências unifamiliares. Esses fatores colaboram com o não 
adensamento demográfico nessa porção do município (até mesmo contribuindo, no ultimo decênio, para o 
decréscimo da população). 

Código do setor localidade
População total 

(2010)
População 

total (2000)
Alterações no 

período % (+/-)
Características do SC 
segundo IBgE (2010)

353060705000128
RPPN e Jardim 

Vieira
627 438 + 43%

Área não urbanizada  

de cidade

353060720000009
RPPN e Novo 

Horizonte
285 509 - 79%

Aglomerado rural de 

extensão urbana

Quadro 33. 
Setores censitários correspondentes aos limites da RPPN.

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 – Estatcart.

Faixa etária da população Total da população (dois SC)

População de 0 a 4 anos 80

População de 5 a 9 anos 80

População de 10 a 14 anos 78

População de 15 a 19 anos 28

População de 20 a 24 anos 62

População de 25 a 29 anos 130

População de 30 a 34 anos 99

População de 35 a 39 anos 86

População de 40 a 44 anos 69

População de 45 a 49 anos 49

População de 50 a 54 anos 47

População de 55 a 59 anos 23

População de 60 a 64 anos 28

População de 65 a 69 anos 24

População de 70 a 74 anos 18

População de 75 anos e mais 11

Quadro 34. 
Distribuição da população  

residente nos SC correspondentes  

aos limites da RPPN, de  

acordo com a faixa etária. 

Fonte: IBGE, Censo  

Demográfico 2010 – Estatcart.

O perfil socioeconômico e demográfico, de acordo com os dados do último censo oficial (IBGE, 2010), 
também demonstra que a população está distribuída, segundo faixas etárias, de maneira equitativa  
(Quadro 34), em nada diferindo do contexto e tendências gerais. Destaca-se um contingente de crianças 
(baixas taxas de mortalidade infantil e significativa taxa de crescimento populacional), jovens e adultos, 
contingente enquadrado como integrante da população economicamente ativa (PEA).

Pelo perfil do contingente populacional alocado nos setores censitários analisados e suas atuais ca-
racterísticas socioeconômicas, refletidas no uso e ocupação da terra, a porção norte, noroeste e nordeste 
do perímetro da RPPN não apresenta cenários que correspondam a “ameaças” ou exerçam algum tipo de 
pressão significativa à integridade da UC. Para isso contribuem as restrições ambientais e legais (áreas com 
fragmentos florestais, declividade do terreno, presença de áreas protegidas vizinhas e macrozoneamento). 
Nesse setor, os núcleos habitacionais são caracterizados por propriedades destinadas a pequena produção 
agropecuária e, sobretudo, lazer e veraneio.

Em longo prazo, visualiza-se uma tendência de desenvolvimento pautada no parcelamento do solo para 
fins do desmembramento de propriedades rurais em unidades menores, com o posterior incentivo (público 
e privado) para a criação de novos loteamentos habitacionais. Esse processo recebe a influência de fatores 
externos com dimensões econômicas e políticas em âmbito regional e mesmo nacional (planos econômicos, 
planos de desenvolvimento, incentivos fiscais, entre outros). 



  |   267266  |

Considerando a relevância das áreas naturais remanescentes para a proteção e conservação da biodiversi-
dade e para a manutenção dos ecossistemas e seus serviços, e tendo em vista os disciplinamentos legais 
vigentes, cabe ao município executar uma política de ordenamento e planejamento territorial que vise à 
proteção e recuperação dessas áreas, por meio do zoneamento ambiental adequado. 

Segundo o Plano Diretor Municipal1 (Mogi das Cruzes, 2006), definiram-se parâmetros quanto ao orde-
namento territorial2, fixando regras por meio da delimitação de unidades físico-territoriais de planejamento 
e gestão, definindo áreas adensáveis e não adensáveis de acordo com a capacidade de infraestrutura e as 
características dos ambientes naturais. Estabeleceu-se um macrozoneamento com seis zonas, cada qual 
com peculiaridades inerentes aos aspectos econômicos, sociais e ambientais, denotando potencialidades e 
fragilidades quanto às políticas de gestão e fomento do uso e ocupação do solo:

• Urbana Consolidada da Conurbação Principal.
• Urbano-Rural de Ocupação Não Consolidada.
• Urbano-Rural de Ocupação Controlada de Sabaúna.
• Urbana de Proteção Ambiental da Serra do Itapeti.
• Multifuncional de Proteção e Recuperação dos Mananciais.
• Qualificação Urbano-Rural do Taboão do Parateí.

De acordo com os limites estabelecidos no macrozoneamento municipal, o perímetro da UC está inse-
rido na “Macrozona Urbana de Proteção Ambiental da Serra do Itapeti”3. A respectiva área de abrangência 
ao sul, sudeste e sudoeste corresponde às macrozonas: “Urbana Consolidada da Conurbação Principal”4 e 

1 Louos – Legislação de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo. A Prefeitura, por meio de decreto municipal n. 12.037/2011, instituiu um Grupo de 
Trabalho Provisório para elaboração do anteprojeto de lei que dispõe sobre a revisão da lei municipal n. 2.683, de 16 de agosto de 1982.

2 Arts. 125, 126 e 127.

3 Art. 138.

4 Art. 128.

3.2.    |    ZONEAMENTO TERRITORIAl
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“Urbano-Rural de Ocupação Não Consolidada”5 (Figura 158). Ao norte da UC tem-se a “Macrozona de Qua-
lificação Urbano-Rural do Taboão do Parateí”6.

A Macrozona Urbana de Proteção Ambiental da Serra do Itapeti caracteriza-se por abrigar os maciços 
e remanescentes de cobertura vegetal de Mata Atlântica. Trata-se de uma região que possui legislatura 
estadual dispondo sobre o uso e ocupação do solo com vistas à “proteção e melhoria da qualidade do meio 
ambiente na Região Metropolitana de São Paulo”, de acordo com a lei estadual n. 4.529/85. Os objetivos e 
diretrizes dessa macrozona corroboram com os preceitos de conservação e salvaguarda de uma unidade de 
conservação como a RPPN Botujuru – Serra do Itapety e o Parque Natural Municipal Francisco Affonso de 
Mello, conforme descritos no artigo 129 do Plano Diretor municipal e reproduzidos no Quadro 35.

5  Art. 131.

6  Art. 144.

Segundo o Plano Diretor (art. 139), a Macrozona Urbana de Proteção Ambiental da Serra do Itapeti apre-
senta as seguintes características: 

I. Distingue-se predominantemente pelos maciços e remanescentes de cobertura vegetal da Mata 
Atlântica. 

II. Incide sobre essa macrozona a lei estadual n. 4.529, de 18 de janeiro de 1985, que dispõe sobre 
o uso e ocupação do solo na Região da Serra do Itapeti com vistas à proteção e melhoria da 
qualidade do meio ambiente na Região Metropolitana de São Paulo. 

III. Presença de ocupações irregulares de característica urbana. 
IV. Presença de áreas de mineração. 
V. Presença de cobertura vegetal significativa e de nascentes. 
VI. Grande riqueza em biodiversidade. 
VII. Presença de áreas de plantio com eucalipto. 
VIII. Presença do Parque Municipal Francisco Affonso de Mello. 
IX. Presença da Estação Ecológica. 
X. Presença de sítio arqueológico no lago do Parque Municipal Francisco Affonso de Mello. 

O ordenamento territorial do entorno da UC está previsto nos artigos 128 e 131 do Plano Diretor (ma-
crozonas “Urbana Consolidada de Conurbação Principal” e “Urbano Rural de Ocupação Não Consolidada”, 
respectivamente) (Mogi das Cruzes, 2006). 

A Macrozona Urbana Consolidada de Conurbação Principal caracteriza-se por possuir área urbana con-
solidada, conurbada em diversos núcleos, áreas de projetos de loteamento, infraestrutura urbana instalada, 
concentrando diversas atividades econômicas do setor de comércio, serviços e indústria. A Macrozona Ur-
bano Rural de Ocupação Não Consolidada caracteriza-se por agregar, além de áreas contidas no perímetro 
urbano com tendência de expansão (faixas de transição entre a área urbana consolidada, a de conurbação 
principal e áreas de fragilidade ambiental), áreas esparsas com ocupação urbana de baixa e média densidade. 
Essa porção territorial constitui-se em faixa de transição entre a Macrozona Urbana Consolidada de Conur-
bação Principal e a Macrozona Urbana de Proteção Ambiental da Serra do Itapeti, esta última com relevo de 
alta declividade e uso e ocupação restritos (Mapa 10).

A Macrozona de Qualificação Urbano-Rural do Taboão do Parateí, situada ao norte da RPPN, correspon-
de aos limites municipais com Suzano, Itaquaquecetuba, Arujá, Santa Isabel e Guararema, região que agrega 
infraestrutura logística estratégica (rodovia Ayrton Senna – SP-70 e ramal ferroviário do Parateí), possuindo 
diversidade de atividades econômicas e de uso e ocupação do solo (zona industrial, agropecuária, atividades 
de mineração), áreas disponíveis para implantação de loteamentos e condomínios residenciais e industriais, 
e chácaras de recreio com potencial de desmembramento para a construção de condomínios e loteamentos. 

Toda a faixa conurbada presente nas divisas dos municípios de Itaquaquecetuba e Suzano exerce for-
te pressão por moradias, resultando na existência de diversos assentamentos precários, concentração de  

Objetivos e diretrizes
Corrobora com preceitos de 

conservação da UC?

I - Preservar a fauna e flora nativas SIM

II - Coibir o processo de desmatamento SIM

III - Restringir e fiscalizar a expansão e ocupação de caráter urbano na Serra do Itapeti SIM

IV - Manter a mata nativa e ampliar a área florestada SIM

V - Controlar as áreas de plantio de espécies exóticas, em especial o eucalipto SIM

VI - Estabelecer parâmetros urbanísticos restritivos à ocupação urbana, no que se refere 
à taxa de ocupação e índice de aproveitamento, sem prejuízo das demais leis estaduais e 
federais incidentes sobre essa macrozona

SIM

VII - Considerar as recomendações do documento da Agenda 21 – Serra do Itapeti, 
realizado pela Comissão da Agenda 21 do Serra do Itapeti em 2002 (Raymundo, 2002)

SIM

VIII - Formular o Plano de Ocupação e Proteção da Serra do Itapeti SIM

IX - Promover as ações que integrem os maciços florestais remanescentes da Mata 
Atlântica da Serra do Itapeti, visando à formação de corredores ecológicos

SIM

Quadro 35. 
Objetivos e diretrizes gerais da macrozona e suas inter-relações com a UC. 

Fonte: Mogi das Cruzes, 2006.
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núcleos urbanos de baixa renda com baixo padrão de urbanização e precariedade dos sistemas de infraes-
trutura urbana. Por outro lado, a região possui loteamentos fechados de médio e alto padrão de construção 
e uma grande oferta de imóveis urbanos e rurais (que podem ser loteados) favoráveis à expansão urbana. 
Ou seja, uma região objeto de futuras pretensões quanto à expansão da malha urbana, fato que, se mal 
planejado e em desacordo com as diretrizes estabelecidas em lei, pode comprometer a qualidade ambiental 
do complexo da Serra do Itapeti e região.

Na Figura 159 destaca-se o uso e ocupação do solo da área de influência do Plano Urbanístico da 
Reserva da Serra do Itapety (CPEA e SPLF, 2009).

Em 18 de janeiro de 1985 foi publicada a lei estadual n. 4.529, dispondo sobre o uso e ocupação do solo 
na Região da Serra do Itapeti, com vistas à proteção e melhoria da qualidade do meio ambiente na Região 
Metropolitana de São Paulo. A área da RPPN corresponde a trecho de Área de Interesse Especial, que por 

Figura 158. 
Inserção da RPPN no macrozoneamento de Mogi das Cruzes.

Organização: Marcos Melo. 

Mapa 10.
Zoneamento 

territorial da RPPN e 

do empreendimento 

imobiliário, segundo o 

Plano Diretor do Município 

de Mogi das Cruzes. 
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Figura 159. 
Uso e ocupação do solo da área de influência do 

Plano Urbanístico da Reserva da Serra do Itapety. 

Fonte: CPEA e SPLF, 2009.

sua vez coincide com a Macrozona Urbana de Proteção Ambiental da Serra do Itapeti e área de Preservação 
dos Recursos Naturais (REN), conforme legislação de uso do solo municipal.

Para alcançar os objetivos da lei, a Serra do Itapeti foi subdividida em dois tipos de zonas: duas de 
preservação ecológica (ZPE) e duas de proteção ambiental (ZPA), conforme sintetizado no Quadro 36 e no 
Mapa 11. A RPPN está inserida nos zoneamentos ZPA 1b, ZPE 2b e ZPE 2c. 

Ressalta-se que algumas condições ambientais da paisagem subsidiaram o estabelecimento das restri-
ções da Serra do Itapeti, a saber:

Mapa 11. 
Zoneamento territorial da 

Serra do Itapeti, com destaque 

para a área da RPPN.

Mapa 10.
Zoneamento 

territorial da RPPN e 

do empreendimento 

imobiliário, segundo o 

Plano Diretor do Município 

de Mogi das Cruzes. 
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Quadro 36. 
Características gerais do zoneamento da Serra do Itapeti estabelecido pela lei 4.529/85. 

Fonte: São Paulo, SMA, 2013a.

Tabela 26. 
Condições ambientais da Paisagem que subsidiaram o estabelicimento das restrições na 

Serra do Itapeti.

Zonas estabelecidas Subdivisões definição Parcelamento do solo
Nº de glebas 

existentes em 
cada zona

área total 
de cada zona 

(ha)

Preservação ecológica ZPE 1 Reserva florestal Proibido 1 148,40

Preservação ecológica ZPE 2
Matas naturais 
contíguas de 

grande extensão
Proibido 4 1.060,66

Proteção ambiental ZPA 1
Urbanização 

restrita de baixa 
intensidade

Proibidos lotes com 
área menor que  

20 mil m2

2 3.325,78

Proteção ambiental ZPA 2
Urbanização 

restrita de baixa 
intensidade

Proibidos lotes com 
área menor que  

5 mil m2

3 1.326,23

Total 5.712,68

Mapa 11. 
Zoneamento territorial da 

Serra do Itapeti, com destaque 

para a área da RPPN.

Zonas Condições ambientais da paisagem

ZPE 1
Zona de Reserva Florestal

Corresponde à zona de Reserva Florestal Estadual criada pelo Decreto 21.363 de 1952. Proibição de 

qualquer modalidade de parcelamento do solo

ZPE 2
Zona de Matas Naturais de 

Preservação Pemanente

Proibição de loteamento e desmembramento. Alta fragilidade dos fatores ambientais. predomínio 

de feições íngremes e dissecadas: topos íngremes ou aplainados, vertentes escarpadas, anfiteatros 

e vales encaixados, tais feições se caracterizam por apresentar declividade média acima de 30%, 

concentração de nascentes, intenso dinamismo de evolução de relevo; amplitudes topográficas 

superiores a 200m, atingindo 350m em vários trechos de encosta e intensa ação da rede hidrográfica. 

Essas características somadas tornam a ZPE 2 altamente sucetível a diversos processos erosivos e 

desfiguração do relevo quando submetido a movimentação de terra ou retirada da cobertura vegetal. 

Relevância da cobertura vegetal quanti à função de retenção do solo e quanto ao valor paisagístico 

e natural. Mata de melhor qualidade na RMSP, sua elevada densidade assegura a manutenção do 

equilíbrio ecológico. A folhagem atua como dissipador de energia, diminuindo o impacto da água 

da chuva e as raízes impedem a erosão e o assoreamento dos cursos d’água. Relevância para a boa 

qualidade do ar e para os aspectos paisagísticos, configurando-se como uma parcela indispensável 

do estoque metropolitano de áreas verdes. Abrange área de mata localizada junto a ZPE 1 e a ZPE 

2 gleba “b” compreende à área do Parque Municipal de Mogi das Cruzes.

ZPA 1
Urbanização restrita de baixa 

densidade

Parcelamento permitido com lotes mínimos de 20 mil2 devido às condições geomorfológicas e 

geológicas, incluindoL declividade média superior a 30%; concentração de cabeceiras de drenagem; 

presença de linhas de falhamento geológico conferindo aos terrenos adjacentes instabilidades 

estruturais.

ZPA 2
Urbanização restrita de 

média densidade

Parecelamento permitido para lotes mínimos de 10 mil2. Zonas com ocorrência de feições mais 

aplainadas: patamares anfiteatros )declividade < 30%), planícies alveolares e topos aplainados. 

Declividade média inferior a 30%, mais adequada à ocupação por chácaras. Taxas de impermeabilização 

na ordem de 40% possibilitam a utilização satisfatória do terreno conciliando com preservação das 

áreas de nascentes e da cobertura vegetal, evitando acentuada desfiguração do relevo.



  |   277276  |

O município de Mogi das Cruzes possui o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico Cul-
tural, Artístico e Paisagístico (COMPHAP), criado pela lei n. 5.500/2003. Entre uma série de decretos e leis, 
destaca-se a lei n. 6.086/2007, que estabelece normas de preservação do patrimônio cultural do município. 
O conselho desenvolve o trabalho de proteção, tombamento e gestão do patrimônio existente. Integram o 
patrimônio histórico de Mogi das Cruzes diversas igrejas e capelas, algumas construídas nos séculos XVII e 
XVIII (Figuras 160 a 163). 

As descobertas de ocupações pretéritas no município de Mogi das Cruzes sempre tiveram grande reper-
cussão no âmbito das pesquisas científicas, visto que há relatos de cronistas, viajantes, cartas e registros 
religiosos, documentos do século XVI e XVII e registros arqueológicos de sítios. Os trabalhos arqueológicos 
sistemáticos na região tiveram início em 1990, por meio do projeto “Arqueologia da Região da Serra do 
Itapeti”, sob a orientação técnico-científica do Museu Paulista e cuja continuidade se deu a partir de 1995 
sob responsabilidade do Núcleo de Arqueologia da Universidade Braz Cubas1 (Tomiyama, 2002). Ao longo 
desse período, foram identificados quinze sítios arqueológicos, dos quais quatro foram escavados (resgate 
de material):

• Sítio Santo Alberto: sítio arqueológico histórico onde se encontram a Capela Santo Alberto e o seu 
retábulo/altar. A datação cerâmica data a capela do século XVII.

• Sítio Lago do Parque: localizado no Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello, contíguo à RPPN. 
Foram evidenciados testemunhos arqueológicos numa área onde havia quatro represas artificiais que foram 
drenadas para manejo da flora e fauna. O material cerâmico foi datado como sendo do século XVII.

• Sítio GM Taboão: evidenciado durante a execução das obras de terraplanagem em uma propriedade da 
Prefeitura. Os trabalhos revelaram vestígios arqueológicos representados por líticos, cerâmica e louças, 
entre outros. A datação da cerâmica indicou o século XVII.

1 Núcleo de Arqueologia da Universidade Braz Cubas – NAUBC, criado oficialmente em 1996, autorizado pelo Ministério da Cultura/IPHAN pra 
desenvolvimento de pesquisas arqueológicas no âmbito do território nacional. 

3.3.    |    CARACTERIZAÇÃO dO PATRIMÔNIO 
HISTóRICO–CUlTURAl
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Figura 160. 
Casa da Câmara. Construído em 1860, está em 

processo de tombamento pelo Condephaat. 

Figura 161. 
Casarão do Carmo. Construído no século XIX, 

foi desapropriado e restaurado pela Prefeitura 

nos anos 1980 para atividades culturais, 

incluindo o projeto “Canarinhos do Itapeti”.

Figura 162. 
A “Casa do Chá” é um edifício representativo da 

imigração japonesa no Brasil, e foi projetado em 

1942 para abrigar uma fábrica de chá. 

Fonte: <http://www.comphap.pmmc.com.br/>.

Figura 163. 
Igreja do Carmo, tombada pelo IPHAN e pelo Condephaat, 

exemplifica a tradição religiosa do fim do século XVIII. 

Fonte: <http://www.comphap.pmmc.com.br/>.

• Sítio Capela Aparecidinha: parte de levantamento de um EIA/RIMA para instalação de um aterro sani-
tário de resíduos domésticos. Foram resgatados líticos e fragmentos de cerâmica. A datação indicou o 
final do século XVIII e início do século XIX.

Por meio desse breve levantamento, observa-se o potencial de Mogi das Cruzes em conter vestígios 
arqueológicos e/ou históricos, considerando o conjunto de ocupações humanas que ali se desenvolveram 
ao longo do tempo. Todavia, essa mesma intensidade de ocupações humanas, especialmente nos últimos 
setenta anos (quando se intensificou a intervenção antrópica na área, com uso intensivo de maquinário 
agrícola), certamente influenciou esse possível patrimônio arqueológico. Assim, embora exista um potencial 
positivo da região em conter vestígios arqueológicos, estes provavelmente deverão apresentar importantes 
alterações em seu estado de conservação.

Segundo pesquisa realizada no Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico (SGPA) do 
IPHAN, estão registrados seis sítios arqueológicos no município de Mogi das Cruzes (Quadro 37).

Em relação às manifestações culturais, tem-se a Festa do Divino (Figura 164), que integra o calendário 
de festas tradicionais do município desde 1985. Também são comemoradas as festas de São Benedito, Nos-
sa Senhora do Carmo, Santana, Santo Ângelo e Nossa Senhora do Socorro.

A Festa do Divino é comemorada durante dez dias, com início quarenta dias depois da Páscoa e ter-
minando no domingo de Pentecostes. Oficialmente a abertura da festa é em uma quinta-feira na casa do 
festeiro (um dos organizadores). Dali, os romeiros seguem em passeata – “Passeata das Bandeiras” – até a 
catedral onde se realiza o primeiro ato oficial, a “Abertura do Império”, seguido da “Bênção das Bandeiras”. 
Esses rituais são realizados na presença de autoridades do município e autoridades religiosas. 
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Classe CNSA Sítio descrição Altitude Bacia Material histórico
Ano 

registro

H
is

tó
ri

co

SP00971
Santo 

Alberto

Sítio histórico. Vestígios 

de edificações em taipa de 

pilão, associados a evidências 

arqueológicas.

700 m
Paraíba 

do Sul

Telha, faiança, 

porcelana, prego, 

cravo, dobradiça, 

fechadura

1997

SP00972 Santa Rita

Sítio histórico. Presença 

de cerâmica neobrasileira, 

material lítico, metal e moeda.

780 m
Paraíba 

do Sul
Telha, tijolo 1997

SP00973 São José
Sítio histórico. Presença de 

cerâmica neobrasileira.
s/d s/d Louça 1997

SP00974 GM-Taboão
Sítio histórico. Presença de 

cerâmica neobrasileira.
s/d Taubaté

Faiança, louça branca, 

porcelana e vidro
1999

SP00975
Lago do 

Parque

Sítio histórico. Industrial. 

Presença de testemunhos  

de construção (séc. XIX) e 

serviço de captação de  

água do município.

s/d Paraná

Moeda, telha, tijolo, 

vidro, azulejo, cravo, 

ferrolho

1997

Pr
é-

co
lo

ni
al

SP00976 Taboão 2
Aldeia cerâmica  

em topo de elevação.
s/d

Paraíba 

do Sul
s/d 2001

Quadro 37. 
Sítios arqueológicos registrados pelo IPHAN. 

Fonte: IPHAN, 2012. 

Figura 164. 
Imagens da Festa do Divino. 

Reprodução de Moraes, 2003.
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Os denominados “vetores de pressão” refletem cenários tendenciais diante dos principais impactos da área 
protegida e respectiva região de abrangência. Possuem variadas formas e intensidades (temporal e espacial), 
e são caracterizados por atividades que influenciam de forma direta e indireta a integridade dos limites físicos 
e preceitos relativos à conservação da biodiversidade da UC. A caracterização e o mapeamento dos vetores 
de pressão se apresentam de forma concomitante ao diagnóstico socioambiental (biodiversidade, meio físico, 
uso público, programas de gestão, uso e ocupação da terra, entre outros). Tal temática, de caráter generalista, 
corresponde à espacialização dos fatores/elementos externos e internos, em curto e longo prazos. 

Para a espacialização dos vetores de pressão estabeleceram-se três categorias: ocorrências de caráter 
linear, em áreas ou pontuais. Os vetores lineares correspondem a fenômenos que possuem formato espacial 
contínuo, como estradas e linhas de transmissão.

Os vetores ditos pontuais são os que ocorrem de forma localizada, com dimensão em um ou vários 
locais específicos. 

Os vetores considerados em áreas são ocorrências mapeáveis na escala do diagnóstico que apresentam 
espacialidade, ou seja, são identificáveis e possuem relevância (negativa ou mesmo positiva) aos preceitos 
de conservação da área protegida, podendo assumir variados aspectos e formas espaciais. 

Os vetores de pressão identificados para a RPPN Botujuru - Serra do Itapety estão indicados no final do 
módulo (p. 286). 

O Mapa 12 espacializa os vetores de pressão identificados na RPPN. 
Apesar do seccionamento de contínuos florestais causar impactos sobre a biota e recursos hídricos e di-

namizar processos erosivos e acessos ilegais, as vias de acesso, se bem aproveitadas e com o devido contro-
le, são importantes para fiscalização, pesquisa e manejo da unidade de conservação e área de abrangência. 

Apesar do empreendimento imobiliário Plano Urbanístico da Reserva da Serra do Itapety ainda estar em 
fase inicial de implantação, é importante considerar alguns aspectos que poderão acarretar vetores de pressão 
futuros para a RPPN, como alteração na conectividade entre fragmentos e perda de hábitat para a fauna.

Segundo o EIA/RIMA (CPEA e SPLF, 2009), o empreendimento inicialmente causará um aumento da 
fragmentação da paisagem, pois poderá dividir fragmentos florestais, reduzindo sua área e alterando sua 

3.4.    |    VETORES dE PRESSÃO

Mapa 12. 
Vetores de 

pressão da RPPN.
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forma, aumentando o efeito de borda e a distância entre fragmentos, intensificando seu grau de isolamento 
e, consequentemente, reduzindo a riqueza e diversidade de espécies da região.

Entretanto, a implantação do empreendimento prevê, de acordo com o próprio projeto, a manutenção e 
recuperação da vegetação nativa em todas as APPs, inclusive a do ribeirão Botujuru, que funciona como cor-
redor ecológico, bem como nas encostas que ocorrem em toda porção norte do terreno. Dessa forma, em 
longo prazo, o empreendimento proporcionará condições que poderão reduzir a fragmentação, aumentando 
a conectividade entre fragmentos presentes na paisagem regional, por meio de corredores que permitam o 
deslocamento da fauna.

Segundo o mesmo documento, a implantação do empreendimento ocorrerá principalmente na parte 
baixa da serra, com supressão de grande parte do reflorestamento sem sub-bosque maciçamente presente  
no local, e também trechos de campos e reflorestamentos com sub-bosque em estágio inicial a médio, 
levando consequentemente a perda de hábitat para toda a fauna associada a esses ambientes. Entre as 
espécies que aí habitam encontram-se principalmente aves, além de alguns poucos mamíferos, répteis e an-
fíbios menos exigentes ambientalmente, geralmente espécies generalistas e menos sensíveis às alterações 
antrópicas. Tais ambientes também podem eventualmente incluir espécies de interesse para conservação e/
ou ameaçadas, principalmente as de maior porte, que incluem desde áreas mais bem preservadas até áreas 
alteradas em seus extensos espaços de vida. Esse impacto é de natureza negativa, direto, de duração per-
manente, localizado e irreversível, porém de pequena magnitude e pequena relevância, devido às ações de 
mitigação que serão implementadas.

Figura 165. 
Área de acampamento na 

beira da estrada do Lambari. 

Foto: Patricia Rossi.

Mapa 12. 
Vetores de 

pressão da RPPN.
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Vetores lineares

Uso do solo no entorno, com potenciais danos à vegetação nos limites da RPPN e intensificação 

do efeito de borda a partir de estruturas lineares, especialmente a estrada do Beija-flor e a rede 

de transmissão elétrica de Furnas, que seccionam a UC. 

Alta vibração das linhas e ruídos decorrentes podem causar perturbação para a fauna terrestre e 

risco às aves.

Vetores de área

Pressão antrópica no entorno sudoeste da reserva, com potencial acesso de invasores e edificação 

de moradias por população de baixa renda.

Efeito de borda causado pela implantação do empreendimento imobiliário.

Invasão de fragmentos florestais por espécies exóticas (Pinus sp.) no setor norte da RPPN.

Áreas vulneráveis a incêndios florestais clandestinos, no setor norte da RPPN, limítrofe à estrada 

do Beija-flor, e nas proximidades do divisor da Serra do Itapeti.

Vetores pontuais

Presença de atividades clandestinas por praticantes de motocross, mountain bike e caminhadas 

em trilhas, a partir da estrada do Lambari, que cruzam a Serra do Itapeti ou dão acesso à Pedra do 

Lagarto, feição de relevo de destaque na serra.

Presença de caça no interior e entorno da RPPN, principalmente nos limites norte e leste (acessos 

pelas estradas do Lambari e Beija-flor e trilhas na divisa norte que cruzam a Serra do Itapeti). 

Identificação de acampamento abandonado nas coordenadas 379724/7403411 (Figura 165).

Descarte de resíduos (materiais de construção, pneus etc.) em grotões em área lindeira à estrada 

do Beija-flor.

Queima e descarte de materiais plásticos resultantes do furto de fiações elétricas, com potencial 

contaminação dos recursos hídricos.



4.
Possibilidades de 

conectividade
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Em 2007, o Programa Biota-Fapesp produziu, junto com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, o livro Di-
retrizes para a conservação e restauração do Estado de São Paulo e uma série de mapas que constituem o 
suporte científico para orientar as estratégias de conservação, preservação e restauração da biodiversidade 
nativa do Estado de São Paulo.

Segundo o programa, a Serra do Itapeti se encontra em área prioritária para o incremento da conectivi-
dade, com nível de prioridade 5 em uma escala de 1 a 8. 

As áreas prioritárias para o incremento de conectividade possuem remanescentes de vegetação ricos em 
biodiversidade que se encontram dispersos na paisagem, resultado do processo contínuo de fragmentação 
da vegetação observado em quase todo o Estado de São Paulo. 

A restauração da vegetação nativa nessas regiões, formando corredores entre fragmentos de vegetação 
e entre estes e unidades de conservação, possibilitará o fluxo gênico entre populações de plantas e animais, 
contribuindo sobremaneira para a conservação da biodiversidade.

a. Unidades de Conservação

O município de Mogi das Cruzes possui cerca de 57,6% de seu território contido em áreas legalmente pro-
tegidas, sendo que 49% de sua superfície está em Área de Proteção de Mananciais e o restante em outras 
categorias, como unidades de conservação e áreas tombadas.

As áreas ambientalmente protegidas com influência sobre a área do empreendimento Plano Urbanístico 
da Serra do Itapety e da RPPN estão representadas no Mapa 13. 

No âmbito mundial, o município de Mogi das Cruzes insere-se na Reserva da Biosfera do Cinturão Verde 
da Cidade de São Paulo e na Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.

Na esfera estadual as áreas de interesse são: 

Mapa 13. 
Áreas protegidas da  

área de abrangência  

do empreendimento 

imobiliário e da RPPN. 

Fonte: CPEA e SPLF, 2009.
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• estação ecológica itapeti: situada no entorno imediato da RPPN, à margem direita do rio Tietê, 
próximo à área urbana de Mogi das Cruzes. Criada pelo decreto estadual n. 26.890, de 12/03/87, 
possui área de 89,47 ha, protegendo importante área de mananciais e fragmentos de Mata Atlân-
tica. A EEc. Itapeti também é hábitat para o sagui-da-serra-escuro, ameaçado de extinção. 

• Área de Proteção ambiental da várzea do tietê: criada pela lei estadual n. 5.598, de 06/02/87, 
posteriormente regulamentada pelo decreto n. 42.837, de 03/02/98. Tem por objetivo a proteção 
de áreas alagadiças e matas ciliares ao longo da calha de inundação do rio Tietê, mantendo a 
função reguladora da várzea em relação às cheias do rio, minimizando as enchentes nas regiões 
urbanizadas dos municípios. Possui área total de 7.400 ha. Parte da propriedade do empreendi-
mento imobiliário está situada na Zona de Uso Controlado da APA.

• Área de interesse especial da serra do itapeti: a Serra do Itapeti foi transformada em Área de 
Interesse Especial ou de Proteção Ambiental pela lei estadual n. 4.529/85 e o decreto n. 26.116/86, 
regimento que disciplina as formas de uso e ocupação do solo. Com aproximadamente 52 km2, o 
território protegido apresenta feição alongada com cerca de 20 km de comprimento por 2,5 km de 
largura. Localiza-se predominantemente no município de Mogi das Cruzes, com pequena exten-
são no município de Guararema. A área da RPPN está posicionada na chamada Área de Interesse 
Especial da Serra do Itapeti.

• Parque várzeas do tietê: criado pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de 
Saneamento e Energia em conjunto com as prefeituras de sete municípios. Tem como objetivo 
regular enchentes relacionadas ao rio Tietê, concentrando para isso verbas obtidas como compen-
sação ambiental de empreendimentos diversos. Pelas suas características e dimensões, o Parque 
Várzeas do Tietê será considerado o maior parque linear do mundo, com 75 km de extensão, entre 
Salesópolis e a Barragem da Penha, na zona leste da capital. O novo parque, com 107 km2 de área 
verde, terá 33 núcleos com equipamentos de lazer, cultura, arte e esporte, sendo sete na capital, 
cinco em Guarulhos, quatro em Itaquaquecetuba, um em Poá, quatro em Suzano, cinco em Mogi 
das Cruzes, três em Biritiba Mirim e quatro em Salesópolis. Embora sua criação tenha sido anun-
ciada em 20/07/2009, vale ressaltar que ainda não foi divulgada a legislação de criação nem o 
mapeamento em detalhe de sua localização e delimitação.

• reserva legal da Pedreira itapeti: possui uma área total de 110,58 ha e Plano de Manejo elaborado.

Na esfera municipal, a área de interesse é o Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello. Este 
se encontra em área de perímetro urbano, ocupando 352,3 hectares. Seu Plano de Manejo foi revisado em 
setembro de 2011, como parte integrante do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA), no 
âmbito do licenciamento ambiental objetivando a ampliação da produção de açúcar, álcool e energia elétrica 
da Cevasa, conforme processo n. 13.680/2007, com a Coordenação Técnica-Executiva do Instituto Ecofuturo e 
supervisão da Secretaria do Verde e Meio Ambiente de Mogi das Cruzes (Instituto Ecofuturo e SVMA, 2011). A 
RPPN Botujuru – Serra do Itapety é limítrofe a essa unidade de conservação.

Mapa 13. 
Áreas protegidas da  

área de abrangência  

do empreendimento 

imobiliário e da RPPN. 

Fonte: CPEA e SPLF, 2009.
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b. novas Unidades de Conservação

4.1  ParqUe da vÁrzea do ribeirão botUjUrU

Além da existência das unidades de conservação citadas, o empreendimento imobiliário, segundo o seu EIA/
RIMA (CPEA e SPLF, 2009), prevê a implantação de um parque linear: o Parque da Várzea do Ribeirão Botujuru. 

O parque será formado pelo trecho de várzea do rio Tietê (junto à foz do ribeirão Botujuru) e pelo cintu-
rão meândrico do ribeirão Botujuru e sua respectiva faixa lindeira de Área de Preservação Permanente, que 
será associada a outras áreas verdes do empreendimento (Figura 166).

A criação do parque, pelo potencial de regular naturalmente a vazão das águas pluviais e integrar a 
várzea do rio Tietê e o interior da bacia, formará um corredor ecológico conectando os afluentes aos re-
manescentes florestais do trecho do alto da encosta. O parque permitirá conservar trechos de várzea que 
variam entre a componente herbácea e a arbórea, constituindo um importante mosaico vegetacional de 
interesse para conservação da fauna e flora local e regional. Além disso, conforme ressaltado na Parte b 
– diagnóstico, item 1.6 – ictiofauna, o correto manejo do parque proporcionará as necessárias condições 
para a conservação das espécies de peixes ameaçadas. 

Além disso, o parque também terá como objetivo a contemplação e o lazer da comunidade. O trecho 
destinado a ele servirá, ainda, como elemento urbanístico ao empreendimento imobiliário, promovendo uma 
adequada separação entre o “Setor Cidade”, mais próximo ao núcleo urbano e de ocupação mais adensada, e 
o “Setor Residencial”, situado na parte baixa da encosta da serra e onde a ocupação será de baixa densidade.

Ao longo desses percursos, estão previstas áreas com playgrounds, equipamentos de ginástica, bancos 
e quiosques, além de uma passarela com mirante que cruzará o ribeirão Botujuru. Pretende-se que essa área 
tenha acesso público restrito às partes do dia, sendo proibido seu uso à noite. 

Durante a fase de obtenção da licença prévia do empreendimento imobiliário, o Conselho Gestor Con-
sultivo da APA do Tietê externou a preocupação com as demais áreas da bacia, tendo em vista que o projeto 
do parque linear se limita às áreas do empreendimento. Por isso, foi realizado um estudo de viabilidade de 
ampliação do parque linear para trechos a montante do Plano Urbanístico da Reserva da Serra do Itapety. 
Porém, o estudo avaliou que, ainda que seja sempre importante envidar esforços para a ampliação do con-
junto de áreas protegidas na RMSP e na própria bacia do ribeirão Botujuru, há fatores que não justificam os 
investimentos necessários para a ampliação do parque linear além dos limites do empreendimento. 

Com a criação do parque linear, serão protegidos, integralmente, aproximadamente 80% das várzeas do 
ribeirão Botujuru (CPEA e SPLF, 2009).

Figura 166. 
Limite do futuro Parque da Várzea do Ribeirão Botujuru. 

Fonte: CPEA e SPLF, 2009.
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4.2  reFúgio da vida silvestre sagUi-da-serra-esCUro, aPa serra do itaPeti e MosaiCo 
itaPeti-tietê

Em 25/10/2013 foi elaborada uma proposta para a criação das unidades de conservação da Serra do Itapeti 
e do Mosaico Itapeti-Tietê. 

Os fragmentos florestais de Mogi das Cruzes fazem parte do Cinturão Verde da RMSP. Nesse sentido, 
assumem grande importância na efetiva qualidade dos serviços ambientais que essas matas circundantes da 
grande mancha urbana propiciam para a população residente nos municípios do entorno da Serra do Itapeti. 
Como exemplo desses serviços, há na Serra do Itapeti o divisor geológico das bacias hidrográficas do Alto 
Tietê e Paraíba do Sul, condição singular que abriga mananciais importantes para o abastecimento público 
da grande São Paulo – daí sua magnitude e esforço de conservação por meio da criação de uma APA.

A cobertura vegetal nativa ainda em bom estado de conservação proporciona a ocorrência de fauna 
silvestre de pequeno, médio e grande porte, o que serve como indicador da qualidade desse ecossistema. 

A criação de uma UC na categoria Refúgio de Vida Silvestre (RVS) é de extrema importância para conser-
vação dos recursos naturais e biodiversidade da Serra do Itapeti, pois seria mais uma a integrar um mosaico 
de unidades de conservação, garantindo a proteção efetiva de mais 1.788 hectares. 

Estrategicamente situada na face oeste da Serra, o RVS possibilitará conexão com mais três unidades 
de conservação: a Estação Ecológica do Itapeti, o Parque Municipal Francisco Affonso de Mello e a RPPN 
Botujuru – serra do Itapety. 

O RVS Sagui-da-serra-escuro deverá favorecer a conservação dos recursos naturais, principalmente de 
espécies que dependem de grandes áreas para sobrevivência, como felinos ameaçados de extinção ainda 
presentes na serra. O RVS terá área aproximada de 1.763,45 hectares.

O SNUC (Brasil, 2004), em seu artigo 8, cita o RVS como parte do grupo das unidades de conservação 
de proteção integral. Tem como objetivo “proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para 
a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória”. 
Ainda segundo o SNUC (art. 13):

§ 1º O Refúgio de Vida Silvestre pode ser constituído por áreas particulares, desde que 

seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos 

recursos naturais do local pelos proprietários.

§ 2º  Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou não 

havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável 

pela administração da unidade para a coexistência do Refúgio de Vida Silvestre com o 

uso da propriedade, a área deve ser desapropriada, de acordo com o que dispõe a lei.

§ 3º  A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de 

Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua admi-

nistração, e àquelas previstas em regulamento.

§ 4º  A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela admi-

nistração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, 

bem como àquelas previstas em regulamento.

Para a criação da APA Serra do Itapeti, foi proposta uma área aproximada de 5.345 hectares, envolvendo 
os municípios de Mogi das Cruzes, Guararema e Suzano. 

Todas estas unidades de conservação (RVS Sagui-da-serra-escuro, APA Serra do Itapeti, APA Várzea 
do Tietê, Estação Ecológica do Itapeti e Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello) integrarão o 
Mosaico Itapeti-Tietê.

Não há prazo para a criação de nenhuma delas no entorno da RPPN.

C. Áreas de Preservação PerManente – aPP

O Programa de Manejo Florestal de APPs e Criação de Corredores Ecológicos previsto no EIA/RIMA do Plano 
Urbanístico da Serra do Itapety (CPEA e SPLF, 2009) destinou-se a promover o manejo florestal das faixas 
classificadas pela legislação florestal brasileira como Áreas de Preservação Permanente e de áreas destina-
das à formação da RPPN Botujuru – Serra do Itapety.

Esse programa envolve as seguintes atividades (conforme CPEA e SPLF, 2009):

• Manejo de eucalipto existente nas APPs e nas áreas destinadas a RPPN e ao Parque da Várzea do 
Ribeirão Botujuru.

• Ampliação da diversidade vegetal desses trechos, de maneira a estimular a passagem de fauna silvestre.
• Estímulo do fluxo genético entre fragmentos florestais preservados ou em recuperação, com a melho-

ria ambiental e manutenção de corredores ecológicos que viabilizem a conexão entre as unidades de 
conservação regionais.

As APPs relacionadas aos cursos d´água representam importantes corredores ecológicos, garantindo 
a permeabilidade dos fluxos gênicos da flora e da fauna entre fragmentos florestais preservados ou em 
recuperação. A localização das APPs identificadas na área do empreendimento imobiliário e da RPPN é 
apresentada na Figura 167.

A manutenção e melhoria da conectividade e qualidade desses corredores ecológicos permitirá a efetiva 
conexão entre a APA Várzea do Tietê, o futuro Parque da Várzea do Ribeirão Botujuru, as APPs dos córregos 
que drenam pela encosta da Serra do Itapeti, a RPPN Botujuru – Serra do Itapety e o Parque Natural Muni-
cipal Francisco Affonso de Mello. 



P o s s i b i l i d a d e s  d e  C o n e C t i v i d a d e   |   299298  |   P a r t e  b :  d i a g n ó s t i C o

Figura 168. 
Áreas a serem manejadas e/ou 

enriquecidas no empreendimento 

imobiliário e na RPPN.

Figura 167. 
Mapa destacando as APPs do empreendimento imobiliário e da RPPN. 

Fonte: CPEA e SPLF, 2009.

d. PrograMa de restaUração Florestal

O Programa de Restauração Florestal do presente Plano de Manejo (anexo 6) também irá contribuir para 
o manejo do eucalipto existente nas APPs e nas áreas destinadas à RPPN, ampliando a diversidade vegetal 
desses trechos de maneira a estimular a passagem de fauna silvestre, auxiliando a manutenção dos corre-
dores ecológicos existentes e aqueles que serão formados posteriormente à implantação dos programas. 

O EIA/RIMA do empreendimento também definiu áreas a serem manejadas e/ou enriquecidas no em-
preendimento imobiliário (Figura 168).



5.
Declaração De 

significância
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A RPPN Botujuru – Serra do Itapety possui entre 15 e 20% de cobertura florestal nativa, índice inferior ao 
recomendado pela regulamentação de RPPN federal, que é de 30%. Em uma primeira análise, fruto da visto-
ria técnica da Fundação Florestal (feita em 29 de fevereiro de 2012 pelo engenheiro florestal e responsável 
técnico do Programa de Criação de RPPN Estaduais, no âmbito da Fundação Florestal (SMA-SP), sr. Oswaldo 
Bruno), esse dado não é limitante à criação da RPPN, diante dos atributos de fragilidade e importância 
ecológica da área no contexto da Serra do Itapeti, e pela recomendação, no processo de licenciamento 
ambiental, de criação dessa unidade de conservação, segundo o EIA/RIMA do Plano Urbanístico da Serra do 
Itapety (CPEA e SPLF, 2009).

Do ponto de vista dos recursos hídricos, a RPPN tem relevante importância na produção de água na 
área, caracterizando-se pela presença de densa rede de drenagem, com inúmeras nascentes. Dentre todas 
as bacias mapeadas na UC, nenhuma possui cabeceiras fora da área da reserva, de modo que a conservação 
e preservação ambiental dessas bacias dependem estritamente das atividades de manejo e proteção desen-
volvidas dentro da RPPN. 

A RPPN, por possuir em maior parte do terreno declividade superior a 30%, limita a urbanização, confor-
me a lei federal 6.766/79 e suas alterações. Essa declividade acentuada indica elevada fragilidade potencial 
do relevo aos processos erosivos, com potencial de ravinas, voçorocas e escorregamentos, uma vez que o 
substrato rochoso está a baixas profundidades. Esses processos são minimizados pela presença da cober-
tura florestal na RPPN. 

O estabelecimento da RPPN também constitui uma importante contribuição para a conservação da biodi-
versidade local. Além de estar situada em área de Mata Atlântica, um dos biomas mais ricos e ameaçados do 
planeta, é considerada área prioritária para o desenvolvimento de políticas de conservação da biodiversidade. 
A heterogeneidade das características geomorfológicas e climatológicas, em toda a extensão do domínio da 
Mata Atlântica, proporciona condições para o desenvolvimento de uma fauna rica em espécies endêmicas. 

Soma-se a essa importância o fato da localização da RPPN ser limítrofe ao Parque Natural Municipal 
Francisco Affonso de Mello, a principal unidade de conservação de proteção dos recursos naturais do mu-
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nicípio de Mogi das Cruzes. Há a oportunidade de melhorar a efetividade das áreas protegidas da Serra do 
Itapeti na preservação da função ecológica dos seus ecossistemas. 

Com histórico antigo de ocupação, a Serra do Itapeti não apresenta mais a mata original, suprimida sequen-
cialmente ao longo de décadas. Inicialmente, seus recursos naturais eram utilizados para sobrevivência das po-
pulações indígenas que habitavam a região. Após a colonização e o avanço da industrialização, sua vegetação foi 
desbastada para confecção do carvão vegetal, usado como fonte energética para a atividade siderúrgica. 

Atualmente, a vegetação predominante na serra é secundária, e seu estado de conservação responde ao 
grau de intervenção ou preservação de cada local. Quanto mais tempo se passou sem distúrbios, maior é o 
grau de preservação da mata e melhor é a qualidade do hábitat para as espécies silvestres. Esse fator resultou 
no aumento da biodiversidade nos locais mais conservados da Serra do Itapeti, as áreas naturais protegidas, 
como no caso do Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello e da Estação Ecológica Itapeti. 

Considera-se que a localização contígua ao Parque Municipal, que possui a maior parte dos remanescen-
tes em estágio médio de regeneração, favoreça o estabelecimento de espécies típicas desse estágio, bem 
como a progressão do processo sucessional em direção a estágios mais avançados.

Apesar de possuir a maior parte de sua área coberta com antigos talhões de eucalipto, a presença de 
sub-bosque de espécies nativas pode servir como ponto de passagem da fauna, tornando-os áreas-hábitat, 
aumentando a permeabilidade entre os diversos ambientes da RPPN e a condutividade de propágulos entre 
os fragmentos.

Foram identificadas 24 espécies da flora endêmicas da Mata Atlântica, sendo que uma delas, a palmeira 
juçara (Euterpe edulis Mart.), é relatada em listas oficiais de espécies ameaçadas. 

No que tange à fauna, foram registradas 18 espécies de mamíferos, sendo 11 terrestres e sete voadores. 
Das espécies de carnívoros registradas, o cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) apresentou a maior frequência 
de ocorrência, e houve dois registros de jaguatirica (Leopardus pardalis) e um de onça-parda (Puma conco-
lor), por meio de pegadas. Ressalta-se que espécies carnívoras representam um bom indicador de qualidade 
ambiental, devido à alta sensibilidade e pouca tolerância aos distúrbios ambientais ocorridos nos ecossistemas 
(Lange e Margarido, 1993). A escolha de espécies de grande porte, topos de cadeia alimentar e ameaçadas de 
extinção torna-se adequada para estudos sobre conservação e sustentabilidade ambiental, principalmente 
quando essas espécies encontram-se confinadas em formações florestais que lhes forneçam abrigo e alimento. 

Além disso, tais espécies afetam diretamente a organização da comunidade biológica, uma vez que con-
trolam populações de presas, limitando o crescimento populacional de roedores, répteis, aves, dentre outras 
espécies que tendem a se multiplicar demasiadamente quando os carnívoros desaparecem da localidade 
(Pitmam e Oliveira, 2002). A ação de predação pelos felinos elimina animais doentes, que poderiam com-
prometer toda uma população, e animais idosos e filhotes, mantendo a saúde da população com animais 
jovens, adultos e saudáveis (Paula, 1996). A perda e degradação dos hábitats e dos sistemas naturais é um 
dos principais fatores de pressão sobre os carnívoros neotropicais (Rocha, 2008). 

Mesmo diante das limitações ecológicas na RPPN, registrou-se pela primeira vez em áreas no entorno 
do Parque Municipal a ocorrência de três espécies de morcegos: Anoura geoffroyi, um Phyllostomídeo nec-

tarívoro de grande importância na polinização de plantas; dois Vespertilionídeos, Myotis albescens e Myotis 
ruber, este último presente na instrução normativa n. 3, de 27 de maio de 2003 do Ministério do Meio Am-
biente como espécie ameaçada de extinção, na categoria “Vulnerável”.

Em relação à avifauna, do total de espécies levantadas em campo na RPPN, 19 são endêmicas da Mata 
Atlântica e três constam na lista de fauna ameaçada do Estado de São Paulo.

Os anfíbios são bioindicadores da qualidade ambiental, respondendo rapidamente a perturbações an-
trópicas, devido a características como pele permeável, ovos e embriões dotados de pouca proteção contra 
ressecamento e predação, ciclo de vida complexo, intensa filopatria, utilização de diferentes hábitats nos 
ambientes terrestre e aquático, vida longa em populações relativamente estáveis, complexidade de suas in-
terações nas comunidades. Foram registradas 29 espécies de anuros dentro da área da RPPN. Nenhuma das 
espécies registradas de herpetofauna (anfíbios e répteis) encontra-se em listas de espécies ameaçadas. Esse 
fato, contudo, não reduz a importância dessa unidade de conservação, que abriga populações de espécies 
endêmicas de Mata Atlântica, um dos biomas que mais sofre pressão antrópica.

A riqueza de espécies da herpetofauna da RPPN é relativamente alta para um fragmento urbano de 
Floresta Atlântica, e a presença de impactos antrópicos nessa região salienta a necessidade de desenvol-
vimento de medidas conservacionistas que visem garantir a viabilidade e a manutenção das populações 
locais de anfíbios e répteis. São necessárias, também, mais incursões de campo para que todas as espécies 
da herpetofauna sejam conhecidas. Um conhecimento mais detalhado da herpetofauna local é um ponto 
crucial para a tomada de medidas conservacionistas e de manejo adequadas. 

O conjunto de peixes presentes na área do empreendimento imobiliário, que engloba a RPPN, com 
11 km2, 0,18% da área total da região do Alto Tietê (com 5.985 km2), é formado de 18 espécies (de acordo 
com dados obtidos neste levantamento e no relatório de EIA/RIMA da CPEA e SPLF, 2009), 33% de toda a 
diversidade que compõe a ictiofauna da bacia do Alto Tietê, segundo o último levantamento para a região 
realizado por Marceniuk e Hilsdorf (2010), que apontou a ocorrência de 54 espécies, sendo 51 nativas e três 
exóticas (Tilapia rendalli, Oreochromis niloticus e Micropterus salmoides). 

Se for levado em consideração o total de espécies revelado pela compilação de dados de várias listagens 
de levantamentos da ictiofauna para o Alto Tietê (Langeani, 1989; Giamas et al., 2004; Menezes et al., 2007; 
e Marceniuk e Hilsdorf, 2010), com 65 espécies, o total de espécies inventariadas até o momento para o em-
preendimento imobiliário representaria cerca de 28% de toda a riqueza de espécies de peixes relacionadas 
para a bacia. Cabe ressaltar que no levantamento do EIA/RIMA realizado pela CPEA e SPLF (2009) constou a 
espécie muçum, Synbranchus cf. marmoratus, que não havia sido relacionada em levantamentos anteriores.

Ressalta-se que, dos 18 exemplares de sardinha coletados, 17 eram de exemplares juvenis e/ou subadultos, 
evidenciando o ambiente do ribeirão Botujuru como de extrema importância para a conservação da espécie, 
uma vez que a presença de adultos, subadultos e juvenis indica o ambiente como área de reprodução, cresci-
mento e desenvolvimento de todas as fases dessa espécie ameaçada. Já do cascudinho do Tietê, Pseudoto-
cinclus tietensis, foi coletado um único exemplar; essa informação corrobora seu status de espécie ameaçada, 
uma vez que ela deve estar presente em baixas densidades nos ambientes onde naturalmente ocorre.
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De acordo com o SNUC, o objetivo central de uma RPPN é a conservação da diversidade biológica. Segundo 
o Roteiro Metodológico para elaboração de Planos de Manejo para RPPN (Ferreira et al., 2004), no conjun-
to das reservas particulares cadastradas no Ibama são encontradas aquelas que visam tão somente à prote-
ção da natureza, sem buscar retorno econômico direto, assim como há áreas de uso intensivo para visitação 
e ecoturismo, aliados à conservação da biodiversidade. Outras reservas dão ênfase à pesquisa científica, 
realizando parcerias com instituições, buscando ampliar o conhecimento sobre a área. 

Para a elaboração dos objetivos específicos da RPPN Botujuru – Serra do Itapety, buscou-se a análise 
e o entendimento das características do meio físico e da biodiversidade, assim como a identificação dos 
interesses da SPLF Investimentos e Participações. 

Todas as diretrizes e linhas de ação dos Programas de Manejo propostos para a RPPN têm a função de 
contribuir para o alcance dos objetivos específicos apresentados no Quadro 38. 

Tema Objetivo de Manejo

Proteção e Conservação  

da Biodiversidade

Proteger os remanescentes de Mata Atlântica da Serra do Itapeti, assim como a biodiversidade a eles associada.

Proporcionar a restauração florestal e a ampliação da viabilidade genética das populações da fauna e flora 

presentes na RPPN.

Contribuir para a proteção das bacias do ribeirão Botujuru e do rio Parateí.

Zelar pela integridade do meio físico da RPPN, devido à alta fragilidade da área.

Pesquisa Científica
Promover e incentivar a pesquisa científica, ampliando o conhecimento sobre o meio físico e a biodiversidade local.

Incentivar a divulgação e o intercâmbio de conhecimento técnico-científico em nível regional.

Visitação 
Incentivar ações de educação ambiental junto aos condôminos do empreendimento imobiliário.

Proporcionar o contato dos condôminos com ambientes naturais

Quadro 38. 
Objetivos de manejo, agrupados por linha temática.
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O zoneamento da RPPN Botujuru – Serra do Itapety foi construído a partir do processamento de informações 
geradas durante a elaboração do diagnóstico da RPPN (Parte B) e das oficinas participativas realizadas entre a 
equipe de Coordenação Técnica-Executiva e os consultores dos módulos temáticos e de geoprocessamento.

Os tipos e as definições das zonas para a RPPN tiveram como base o Roteiro metodológico para ela-
boração de Planos de Manejo para RPPN (Ferreira et al., 2004). De acordo com as especificações desse 
documento, “o zoneamento constitui um instrumento de ordenamento territorial, usado como recurso para 
se atingir melhores resultados no manejo da unidade de conservação, pois estabelece usos diferenciados 
para cada zona, segundo seus objetivos”. 

Cada zona tem características próprias, com propostas de manejo e normas individualizadas, que levam 
em consideração graus específicos de proteção e possibilidades de intervenção humana. 

Alguns critérios são comumente utilizados para subsidiar a elaboração do zoneamento, como representati-
vidade, riqueza e diversidade de espécies, áreas de transição, presença de sítios históricos e culturais, atrativos 
para visitação e presença de infraestrutura, fragilidades do meio físico e grau de conservação da vegetação.

O principal critério utilizado para a composição do zoneamento da RPPN foi a interpretação das fitofi-
sionomias identificadas na área, usando como critério o grau de conservação da vegetação. Tal critério foi 
selecionado em função do estado de conservação da reserva, que demandará ações específicas de manejo 
e recuperação florestal.

Segundo o Roteiro metodológico, as RPPN podem ser dividas em seis zonas: a) zona silvestre; b) zona 
de proteção; c) zona de visitação; d) zona de administração; e) zona de transição; e f) zona de recuperação. 
No caso da RPPN Botujuru – Serra do Itapety, apenas não foi considerada a Zona de Administração, uma 
vez que as infraestruturas sugeridas para apoiar a gestão encontram-se fora dos limites da RPPN, não jus-
tificando sua inclusão no presente zoneamento (Quadro 39).

Segue o mapa de zoneamento da RPPN Botujuru – Serra do Itapety, que será detalhado na descrição 
de cada zona, conforme abaixo.
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Quadro 39. 
Descrição das zonas definidas para a RPPN.

Zona Descrição

Silvestre

Áreas inalteradas e destinadas à conservação da biodiversidade que mereçam proteção máxima. 

Reserva de recursos genéticos silvestres e que justificam pesquisas, estudos, monitoramento, 

fiscalização (com infraestrutura específica para essa atividade).

Proteção

Áreas naturais com grau mínimo de intervenção, onde podem ocorrer pesquisas, estudos, 

monitoramento, proteção e visitação de baixo impacto. Permite instalação de infraestrutura para 

controle e fiscalização (bases de apoio, aceiros, portões de acesso, trilhas de fiscalização e torres de 

observação). A visitação pode incluir atividades de mínimo impacto.

Visitação

Destina-se à conservação e às atividades de visitação (com potencialidades e atrativos que 

justifiquem essa atividade). Poderá receber atividades de cunho recreacional e educacional e permite 

a instalação de infraestrutura, com equipamentos facilitadores como centro de visitantes, torres 

de observação, restaurante, sanitários, alojamentos, camping e trilhas (incluindo trilhas suspensas), 

construídas por meio de tecnologias de mínimo impacto.

Transição

Faixa interna ao longo do perímetro da UC ou de trechos que justifiquem sua delimitação. Tem como 

função absorver os impactos oriundos das áreas externas. Tal zona poderá receber, também, toda a 

infraestrutura e serviços da RPPN, quando for o caso.

Recuperação

Áreas com significativo grau de alteração, com indicação de recuperação espontânea e induzida. Esta 

zona permite a visitação desde que as atividades não comprometam a recuperação. Constitui uma 

zona de classificação temporária, e uma vez recuperada deverá ser reclassificada (no momento da 

revisão do Plano de Manejo).

Mapa 14. 
Mapa de zoneamento da RPPN. 
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A Zona Silvestre na RPPN compreende a área de floresta ombrófila densa em estágio médio de sucessão, 
presente no trecho oeste da reserva, limítrofe ao Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello. 

Pelo fato do Parque Municipal também possuir a maior parte dos remanescentes em estágio médio de 
regeneração, o estabelecimento de espécies típicas desse estágio, bem como a progressão do processo 
sucessional em direção a estágios mais avançados nesse trecho da reserva, são favorecidos. 

A Zona Silvestre da RPPN possui 28,4 hectares, correspondendo a aproximadamente 6,5% de sua área total.
A área possui relevante importância por possuir altitude elevada (de 900 a 1.100 metros), podendo alocar 

micro-hábitats propícios para manter espécies endêmicas típicas.
Adicionalmente, pelo fato de possuir declividade predominante acima de 30%, dificultando o acesso 

irregular, acredita-se que a Zona Silvestre esteja mais bem protegida dos vetores de pressão antrópicos. 
Porém, a conservação da biodiversidade dependerá, além da minimização dos vetores de pressão que 

possam nela incidir, da facilidade de dispersão e trânsito das espécies entre as áreas florestais. Pelo fato da 
RPPN apresentar uma paisagem bastante fragmentada, a movimentação da fauna é comprometida, levando 
ao isolamento e diminuição das populações locais. Entretanto, a delimitação da Zona Silvestre contígua ao 
Parque Municipal funciona como uma das estratégias preliminares/preventivas a fim de minimizar impactos 
futuros sobre a área e seu entorno, considerando as facilidades existentes para o fluxo de espécies no ce-
nário da Serra do Itapeti.

A. NORMAS E RECOMENDAçõES DE uSO PARA A ZONA SiLVESTRE

• São permitidas apenas atividades relacionadas à proteção da área e à pesquisa científica de baixo 
impacto, devendo ser autorizadas pela SPLF Investimentos e Participações Ltda., e, quando couber, 
pelo órgão ambiental competente.

Mapa 14. 
Mapa de zoneamento da RPPN. 

2.1.   |     ZONA SiLVESTRE
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• Deverão ser priorizadas as pesquisas de avaliação e monitoramento da dinâmica populacional entre os 
fragmentos de vegetação (RPPN e Parque Municipal), conforme detalhado no Programa de Pesquisa 
e Monitoramento.

• A fiscalização e monitoramento da Zona Silvestre são permitidos desde que realizados por equipe de 
trabalho capacitada para o desenvolvimento dessas atividades em áreas remotas e de alta declividade.

• Priorizar a área da Zona Silvestre quando da análise de viabilidade de implantação de corredores de 
biodiversidade que contemplem a área da RPPN.

• É proibido a acesso de cachorros domésticos à Zona Silvestre e a toda a RPPN. 
• Coibir a retirada de vegetação na Zona Silvestre sob qualquer pretexto.

Figura 169. 
Zona Silvestre da RPPN.
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A Zona de Proteção da RPPN situa-se em remanescentes próximos à estrada do Lambari, em área limítrofe 

ao Parque Municipal e ao lado leste da estrada do Beija-flor (Figura 170).

A Zona de Proteção corresponde a aproximadamente 13% da área da RPPN, com 56,95 hectares. 

Sua cobertura vegetal em estágio inicial e avançado está fragmentada, distribuída de forma descontínua 

por entre os talhões de eucalipto e pinus, apresentando estados distintos de regeneração, que abrangem 

áreas com sucessão pioneira, sucessão em estágio inicial e estágio médio de recuperação. 

Além disso, há uma área de planície fluvial, com aproximadamente dois hectares. Essa pequena retenção 

fluvial, com alagado, em altitude aproximada de 990 m, não foi totalmente visualizada por estar coberta pela 

vegetação. Aí foram identificados vestígios de caçadores e de acampamentos, que provavelmente também 

se utilizam da água disponível para abastecimento durante as empreitas na região. Por essa razão, tal área 

foi incluída na Zona de Proteção, demandando ações específicas de fiscalização por parte dos gestores. 

Importante ressaltar que a fragmentação entre a Zona de Proteção situada a leste da RPPN e a situada a 

oeste, causada pela existência da estrada do Beija-flor, da linha de transmissão de energia e dos talhões de eu-

calipto, representa um significativo impacto na dinâmica da vida silvestre da RPPN, provocando isolamento de 

hábitats e colocando em risco determinadas espécies mais sensíveis ao processo de fragmentação (Shaffer, 1981; 

Fernandez et al., 1998). O isolamento e a fragmentação podem causar, ainda, problemas ao processo de dispersão 

de sementes pelos animais (zoocoria), reduzindo a diversidade de recursos para a germinação e para o estabele-

cimento de um banco de plântulas e alterando a qualidade do hábitat. Um hábitat alterado e isolado pode não 

ser suficientemente diverso e complexo para sustentar possíveis animais que migrem para a área. Como a área de 

passagem da linha de transmissão de energia se mantém em local fixo há muitos anos, assim como a estrada do 

Beija-flor, os efeitos provocados também são permanentes. Metzger et al. (2009) afirmam que a inibição causada 

pela fragmentação também influi no tempo de resposta do ambiente para início do processo de regeneração.

Devido a esses fatos, a biodiversidade e os processos de regeneração da mata deverão ser monitorados 

constantemente, para que possam ser tomadas as medidas corretivas e de adaptação conforme a resposta 

do ambiente. 

2.2.   |     ZONA DE PROTEçÃO
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A constatação da baixa diversidade encontrada nos trechos estudados da RPPN indica que a existência 
dessas barreiras físicas e biológicas (pela presença de eucalipto) deve interferir de forma significativa na 
permeabilidade entre as duas faces isoladas da RPPN. Entretanto, será necessário o desenvolvimento de 
estudos que comprovem essa afirmação, ou que tenham por objetivo levantar os possíveis impactos na 
diversidade biológica da RPPN e na estabilidade de suas populações.

A Zona de Proteção situada na porção oeste da RPPN exerce um papel de relevante importância, uma 
vez que protege a Zona Silvestre da Zona de Recuperação, onde ocorrerão manejo e restauração das áreas 
com antigos talhões de pinus.

Por se situar na área contígua ao Parque Municipal, as atividades a serem desenvolvidas na Zona de 
Proteção da RPPN auxiliarão, consequentemente, na fiscalização da área do parque. Além disso, ela formará 
um corredor com a Zona de Proteção do Parque Natural Municipal, contribuindo para o fluxo de espécies 
entre as duas unidades de conservação (Figura 171) (Instituto Ecofuturo e SVMA, 2012).

Figura 170. 
Zona de Proteção da RPPN.

Figura 171. 
Zoneamentos do Parque Natural Municipal 

Francisco Affonso de Mello e da RPPN.

Ainda segundo o zoneamento do Parque Municipal, há uma Zona de Recuperação contígua à Zona de 
Proteção da RPPN, próxima à estrada do Lambari. Acredita-se que, quando as ações de proteção estiverem 
em andamento, assim como as ações de recuperação estiverem sendo desenvolvidas pelos gestores do 
parque, visando à transformação dessa área em uma futura Zona de Proteção, as ações de conservação da 
Serra do Itapeti serão potencializadas. Adicionalmente, a Zona de Proteção situada próxima à estrada do 
Lambari foi o local em que foi constatado o maior número de espécies de avifauna (68). 

A localização da RPPN é estratégica sob o ponto de vista da conservação dos recursos naturais, uma vez 
que a matriz da paisagem na qual se insere é praticamente florestal. A pressão sobre a reserva se dá princi-
palmente pelo extremo sul e leste, devido às ocupações urbanas e ao sistema de viário, que facilita o acesso 
ao local, bem como incidentes como incêndios florestais, descarte de resíduos, caça e extrativismo de pro-
dutos florestais – fatos que justificam a delimitação da Zona de Proteção próxima à estrada do Beija-flor.



326  |   P A R T E  C :  P L A N E J A M E N T O Z O N A  D E  P R O T E ç Ã O   |   327

Durante as campanhas de campo, foi observada a presença de cachorros domésticos (Canis familiaris) 
na área da RPPN. Apesar da frequência de ocorrência ter sido baixa, essa espécie representa risco à fauna 
local, uma vez que se comporta como predador. 

Em relação ao meio físico, as áreas destinadas à Zona de Proteção possuem fragilidades potenciais altas 
e muito altas, associadas às variadas unidades de vertente delimitadas no mapeamento geomorfológico 
(Mapa 4), inclusive com ocorrência de intenso processo erosivo nas proximidades da estrada do Lambari. 
Adicionalmente, a planície fluvial apresenta declividade inferior a 2% e é constituída por sedimentos are-
nosos e argilosos inconsolidados, além de apresentar lençol freático pouco profundo e uma fragilidade 
ambiental muito alta (Ross e Moroz, 1997).

Por sua vez, a ocorrência de declividades acentuadas na RPPN indica ainda uma elevada fragilidade po-
tencial do relevo e um estágio tênue de equilíbrio das vertentes, nas quais a remoção da cobertura vegetal 
pode desencadear intensos processos erosivos, com ocorrência de ravinas e voçorocas e, sobretudo, de 
escorregamentos, uma vez que o substrato rochoso está a baixas profundidades.

A. NORMAS E RECOMENDAçõES DE uSO PARA A ZONA DE PROTEçÃO

• Instalar parcelas para o monitoramento da regeneração da vegetação dentro da Zona de Proteção, 
visando contribuir para a implantação do Programa de Restauração Florestal, utilizando técnicas de 
mínimo impacto.

• Monitoramento dos processos de restauração no entorno da Zona de Proteção para efeito compara-
tivo com as demais áreas da RPPN.

• Fiscalização permanente e sistemática nessas áreas, de forma a minimizar os impactos negativos dos 
vetores de pressão sobre as Zonas de Proteção.

• Monitoramento da espécie invasora taquarembó. Esta foi considerada “espécie-problema” na UC vizi-
nha, o Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello, segundo Tomasulo (2011), apesar de não 
ter sido constatada sua ocorrência na reserva.

• Instalação de uma guarita ou barreira física para acesso à estrada do Lambari e para a Pedra do Lagar-
to, coibindo o acesso irregular.

• Priorizar pesquisas científicas que avaliem os impactos da fragmentação na biodiversidade.
• Priorizar a Zona de Proteção para a formação de corredores ecológicos.
• É proibido a acesso de cachorros domésticos à Zona de Proteção e a toda a RPPN. 
• Priorizar a Zona de Proteção para monitoramento da quirópterofauna. 
• Coibir a retirada de vegetação na Zona de Proteção sob qualquer pretexto.
• Quando da instalação de trilha para acesso à Pedra do Lagarto, após a retirada do pinus da Zona de 

Recuperação, atravessando uma parte da Zona de Proteção, será permitida a visitação de baixo impac-
to, sem implantação de equipamentos facilitadores.. 

• Na Zona de Proteção próxima à estrada do Lambari, consequentemente próxima ao futuro empreen-
dimento imobiliário, deverá ser implantado aceiro na área de divisa entre a RPPN e o empreendimento.

• Articulação com a gestão do Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello para garantir os 
objetivos da Zona de Proteção e potencializar as ações de recuperação na área do parque.
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A Zona de Transição da RPPN concentra-se na faixa próxima à linha de transmissão da concessionária Furnas 

(Figura 172) e na borda da estrada do Beija-flor. Foi definido um buffer de 10 metros no limite interno da 

RPPN nessas duas áreas.

A Zona de Transição consiste, basicamente, em uma faixa de proteção que possui potencial de absorver 

os impactos provenientes da área externa, se estes puderem resultar em prejuízo aos recursos naturais da 

RPPN. Possui aproximadamente 5,08 hectares e representa 1,16% de sua área total.

A área destinada à essa zona situa-se próxima à Zona de Recuperação. Quando forem implantados os 

processos de restauração florestal, pelo fato de sua área ser continuamente afetada pela manutenção da 

vegetação sob o linhão e pelo trânsito permanente na estrada do Beija-flor, foi definida a Zona de Transição 

para que a restauração não sofra impactos negativos.

Como o tamanho da área de passagem das linhas de transmissão de energia se mantém em local fixo 

há muitos anos, os efeitos provocados pela borda formada entre o interior da RPPN e o trecho das linhas 

também são permanentes.

A constatação da baixa diversidade encontrada nos trechos estudados da RPPN indica que a existência da 

faixa representada pela linha de transmissão deve interferir de forma significativa na permeabilidade entre as 

duas faces isoladas da reserva. Entretanto, é necessário o desenvolvimento de estudos que comprovem essa 

afirmação, ou tenham por objetivo levantar os possíveis impactos que a supressão da vegetação sob as torres 

de transmissão de energia causa na diversidade biológica da RPPN e na estabilidade de suas populações.

Apesar dessa consideração, propõe-se o estabelecimento de uma parceria entre a gestão da RPPN e a 

concessionária Furnas, com a finalidade de desenvolver estratégias conjuntas que permitam tornar o trecho 

das linhas de transmissão mais permeável ao movimento das espécies entre os extremos da reserva.

2.3.   |     ZONA DE TRANSiçÃO
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A. NORMAS E RECOMENDAçõES DE uSO PARA A ZONA DE TRANSiçÃO

• Acompanhamento das áreas de borda ao longo das linhas de transmissão e controle de uma eventual 
propagação de espécies invasoras.

• Implantação de pequenos trampolins ecológicos, formados por espécies arbustivas ou arbóreas de 
pequeno porte (Forman, 1997).

• Implantação de cabos suspensos para facilitar a passagem de animais arborícolas entre os dois lados 
da floresta.

• Implantação de poleiros e ninhos artificiais.

Figura 172. 
Zona de Transição da RPPN.
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Pelo fato de a área da RPPN não possuir atualmente um programa de visitação, delimitou-se uma Zona de 
Visitação que pudesse atender os condôminos do empreendimento imobiliário, quando da ocupação no 
entorno da área (Figura 173).

Por isso, foram delimitados diversos trechos de Zonas de Visitação. Um deles é uma faixa no limite sul 
da RPPN, que apresenta menor declividade e se situa mais próxima aos futuros lotes residenciais. Nessa 
área também estão a Trilha da Captação de Água, a Trilha de Queda d’água 1 e Trilha de Queda d’água 2. 
Por atualmente a Zona de Visitação não estar sinalizada e não possuir acessos abertos para a visitação dos 
condôminos, a faixa delimitada dará maior flexibilidade para a definição dos futuros caminhos.

A área total destinada à Zona de Visitação corresponde a 47 hectares, representando aproximadamente 
10% da área total da RPPN.

A Zona de Visitação também abrange a estrada do Pinheirinho. Essa estrada dará acesso ao futuro Mi-
rante 2 e, após a retirada e recuperação da área que atualmente é ocupada pelo talhão de pinus, poderá ser 
o acesso à Pedra do Lagarto (que, mesmo estando fora da área da RPPN, possui um alto potencial atrativo). 
Nesse trajeto será necessário realizar diversas adequações para o acesso de pedestres. 

Outro trecho da Zona de Visitação começa na estrada do Beija-flor e segue pela estrada interna até a 
chegada ao Mirante 3. Ao contrário da estrada do Pinheirinho, nesse trecho poderão circular veículos leves 
de visitantes. Será necessária a instalação de sinalização informativa, drenagem, recuperação da estrada 
interna e criação de bolsões que permitam a passagem de veículos que trafeguem em sentidos contrários

Ressalta-se a existência do lago próximo à entrada da Zona de Visitação da RPPN. Apesar de estar fora 
dos seus limites, o lago representa uma beleza cênica importante para os visitantes da reserva, e deverá ser 
incorporado nas medidas de proteção (vide Programas de Manejo).

2.4.   |     ZONA DE ViSiTAçÃO
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A. NORMAS E RECOMENDAçõES DE uSO PARA A ZONA DE ViSiTAçÃO

• Adequações da estrada do Pinheirinho, como implantação de sinalização e drenagem para permitir o 
acesso de veículo leve (no caso de necessidade de atendimento de primeiros socorros).

• Não será permitido o acesso de veículos com fins de visitação na estrada do Pinheirinho.
• Será permitida a instalação de benfeitorias como deques, bancos, lixeiras, entre outros, assim como 

pequeno ponto de venda de bebidas e lanches para os visitantes.
• Os resíduos sólidos gerados nessas instalações deverão ser destinados em locais apropriados, fora dos 

limites da reserva.
• As trilhas devem ter leito variando, preferencialmente, entre 50 cm e 80 cm. 
• Será permitido acesso de veículos leves na estrada interna que dá acesso ao Mirante 3.
• Nessa área será permitida a instalação de benfeitorias como equipamentos e facilidades como pousa-

das, restaurante, entre outras. 
• Toda a intervenção deverá priorizar tecnologias de baixo impacto ambiental.
• É proibido o acesso de cachorros domésticos à Zona de Visitação e a toda a RPPN. 

Figura 173. 
Zona de Visitação da RPPN.
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A Zona de Recuperação da RPPN ocupa sua maior parte, representando 69% de toda sua área, equivalente 
a 303,62 hectares (Figura 174).

Ela se caracteriza por conter áreas consideravelmente antropizadas, sendo uma zona provisória, pois, 
uma vez restaurada, será incorporada novamente a uma das zonas permanentes. 

As espécies exóticas introduzidas deverão ser gradualmente eliminadas da paisagem e a restauração 
deverá ser natural ou naturalmente induzida. O objetivo geral de manejo é deter a degradação dos recursos 
ou restaurar a área. Essa zona permite uso público somente para a educação e pesquisa científica.

A Zona de Recuperação será alvo do Programa de Restauração Florestal do presente Plano de Manejo 
(Anexo 6).

A. NORMAS E RECOMENDAçõES DE uSO PARA A ZONA DE RECuPERAçÃO

• Permitir a recuperação natural ou induzida de áreas que sofreram alteração antrópica direta ou indireta.
• Deter a degradação dos recursos naturais.
• Proporcionar oportunidades da realização de pesquisas científicas comparativas e monitoramentos em 

resposta aos problemas existentes na RPPN.
• Assegurar a integridade das zonas com as quais se limita (Proteção, Visitação e Transição). 
• Recuperação induzida só poderá ser realizada mediante a elaboração de projeto específico, conforme 

diretrizes do Programa de Restauração Florestal do presente Plano de Manejo. 
• Na recuperação induzida somente poderão ser usadas espécies nativas. 
• As áreas indicadas para recuperação induzida poderão ser abertas ao público, nelas sendo executadas 

atividades de educação ambiental. 
• As pesquisas sobre os processos de regeneração natural nas fitofisionomias típicas da RPPN deverão 

ser incentivadas. 
• Não serão instaladas infraestruturas nessa zona, com exceção daquelas necessárias aos trabalhos de 

recuperação induzida, desde que sejam provisórias, preferencialmente de madeira. 
• O acesso a essa zona será restrito aos pesquisadores, pessoal técnico e operacional.

2.5.    |    ZONA DE RECuPERAçÃO
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Figura 174. 
Zona de Recuperação da RPPN.
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3.
PROGRAMAS  
DE MANEJO
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Os Programas de Manejo apresentados reúnem um conjunto de ações e recomendações para a gestão da 
RPPN Botujuru – Serra do Itapety, em interface com a implantação do Plano Urbanístico da Reserva da Serra 
do Itapety, empreendimento imobiliário que resultou na criação da UC.

Os programas foram construídos com base nos subsídios fornecidos pela equipe de consultores dos 
módulos temáticos apresentados na oficina de planejamento participativo no dia 9/01/2013, na sede do 
Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello. Os dados foram compilados e sistematizados pela 
equipe de Coordenação Técnica-Executiva do Plano de Manejo.

A elaboração dos programas também seguiu as metodologias estabelecidas no Roteiro metodológico 
para elaboração de plano de manejo para reservas particulares do patrimônio natural (Ferreira et al., 2004) 
e no Roteiro para elaboração de plano de proteção de RPPN (São Paulo, 2011). 

Os subsídios fornecidos pelos consultores foram sistematizados em uma Matriz SWOT (sigla em inglês 
para Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats – Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças). A 
matriz é um instrumento de análise usado para a gestão e planejamento estratégico, entendido conforme 
a Figura 175 abaixo, e indica os pontos positivos e negativos identificados na RPPN (internos e externos) 
(Quadro 40). 

Ressalta-se que as diretrizes expostas nos Programas de Manejo deverão ser analisadas para que sejam 
definidos orçamentos e cronogramas de execução de cada uma das linhas de ação, conforme disponibilida-
de da SPLF em um primeiro momento e, posteriormente, da SPE (Sociedade de Propósito Específico) que 
será administrada pelos condôminos.
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FRAQuEZAS OPORTuNiDADES

• Não existem trilhas definidas. 

• Existência de ravinamentos e voçoroca em talhões.

• Ausência de infraestrutura básica (como sinalização de acesso).

• Ausência de delimitação da RPPN, permitindo entrada informal de pessoas.

• Área anteriormente utilizada para silvicultura. 

• Risco de deslizamentos em áreas de maior fragilidade.

• Declividade acentuada e solos jovens.

• Desconexão entre fragmentos de mata nativa.

• Ausência de fiscalização na área da RPPN.

• Ausência de sub-bosque significativo na maioria dos talhões.

• Implantação do Projeto Plano Urbanístico da Reserva da Serra do 

Itapety fortalecerá a importância da RPPN como área natural.

• Área com potencial atrativo para atividades de educação ambiental e 

pesquisa.

• Possibilidade de integração da proteção e visitação entre os 

remanescentes florestais do entorno da RPPN (Parque Municipal, 

Estação Ecológica Itapety, Parque Linear Botujuru).

• Proteção e gestão compartilhada da área entre SPLF, SPE e futuros 

condôminos do empreendimento.

FORçAS AMEAçAS

• Existência de diversas nascentes na área da RPPN.

• Antigos talhões de eucalipto com presença de sub-bosque.

• Encerramento das atividades de plantio e extração de pinus e 

eucalipto.

• Área de cobertura vegetal em estágio médio de sucessão.

• Poucos trechos de solo expostos.

• Pressão antrópica sobre a RPPN devida à implantação do 

empreendimento imobiliário.

• Utilização da RPPN para atividades de motocross.

• Existência de linha de transmissão de energia cortando a área da RPPN.

• Existência da estrada Beija-flor, fragmentando duas glebas da RPPN.

• Existência da estrada do Lambari, dividindo os remanescentes 

florestais da RPPN e do Parque Municipal.

• O ribeirão Botujuru recebe carga de efluentes.

• Descarte de resíduos de forma irregular, junto com produtos de furto 

(estrada do Lambari e córrego da Macumba – estrada do Beija-flor).

Quadro 40.
Matriz SWOT da RPPN.

Figura 175. 
Avaliação estratégica – método Matriz SWOT. 

Fonte: Ferreira et al., 2004, adaptado pelo 

Instituto Ecofuturo.
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Este programa visa estabelecer as estratégias para o gerenciamento da RPPN, por meio da definição de pro-
cedimentos e dimensionamento dos recursos necessários à implantação da UC e de seu Plano de Manejo.

Foi estruturado a partir de subsídios fornecidos pelos representantes da SPLF, realização de visitas téc-
nicas na área e referências de gestão de unidades de conservação privadas.

Atualmente, como citado na Parte B – Diagnóstico, a gestão da RPPN é feita por empresa terceirizada, 
contratada pela SPLF Investimentos e Participações, responsável pela zeladoria da área como um todo. 

No processo de implantação dos setores residenciais do empreendimento imobiliário, está prevista a 
criação da Sociedade de Propósito Específico (SPE) que se encarregará da gestão compartilhada da UC. Esse 
processo se dará de forma paulatina e dependerá do andamento de execução do próprio empreendimento.

A partir da implantação da RPPN, haverá necessidade de revisão dos procedimentos relacionados ao 
fortalecimento da equipe de trabalho, e de parcerias, alocação e obtenção de recursos para implantação e 
manejo da RPPN, previstos nos demais Programas de Manejo.

Ressalta-se que as atividades de manejo de espécies de fauna e flora e controle de erosão da RPPN fo-
ram incluídos no Programa de Pesquisa e Monitoramento, assim como no Programa de Restauração Flores-
tal. Isso se justifica pela coerência dessas atividades com os referidos programas, que fornecerão subsídios 
às normas e procedimentos dos diferentes Programas de Manejo da RPPN, incluindo o de Administração.

A.  OBJETiVO 

Dotar a RPPN de estrutura administrativa compatível com a realidade local e alinhada às ações e programas 
detalhados no EIA/RIMA do Plano Urbanístico da Reserva da Serra do Itapety.

B.  PREMiSSAS

O Programa de Administração dará suporte aos demais Programas de Manejo. 

3.1.    |    PROGRAMA DE ADMiNiSTRAçÃO



348  |   P A R T E  C :  P L A N E J A M E N T O P R O G R A M A  D E  A D M i N i S T R A ç Ã O   |   349

C.  RESuLTADOS ESPERADOS

• Implantação de um sistema de gestão e rotinas de serviços específicos para a RPPN. 
• Pessoal capacitado para a realização de rotinas de manutenção, fiscalização e apoio às atividades de 

pesquisa, monitoramento, visitação e restauração florestal.
• Sistema de monitoramento implantado.

D.  DiRETRiZES E LiNhAS DE AçÃO (LA)

Diretriz 1. Efetivação da gestão da RPPN Botujuru – Serra do itapety

LA1. Nomear responsável pela gestão da RPPN

Designar funcionário(a) para cumprimento das funções de gestor(a) da RPPN (recomenda-se a designação 
de funcionário da SPLF ou contratação de instituição especializada para o cumprimento das referidas fun-
ções, sob coordenação geral da SPLF), com as seguintes atribuições:

• Dimensionar serviços e adequar contratos de prestação de serviços necessários à implantação e ma-
nejo da RPPN.

• Realizar a interlocução com os atores sociais envolvidos direta e indiretamente com a UC (incluindo 
gestores de unidades de conservação da Serra do Itapety, Polícia Ambiental, Universidades, ONGs com 
atuação em projetos de conservação ambiental, entre outros).

• Realizar a interlocução com os condôminos do Plano Urbanístico da Reserva da Serra do Itapety para 
potencializar a proteção da UC.

• Articular com instituições de ensino e pesquisa a implantação das linhas de pesquisa prioritárias para 
a RPPN (ver Programa de Pesquisa e Monitoramento).

• Coordenar rotinas operacionais envolvendo as atividades de proteção, pesquisa, monitoramento e 
restauração florestal.

• Manter atualizadas as informações, preferencialmente em banco de dados, sobre as lacunas de conhe-
cimento existente na RPPN e novas demandas de estudos.

• Avaliar e acompanhar os projetos de pesquisa e monitoramento na RPPN.
• Definir os procedimentos para aprovação e acompanhamento de pesquisas técnico-científicas na RPPN. 

LA2. Instituir um Comitê Gestor da RPPN

Com o objetivo de promover o envolvimento e participação ativa dos futuros moradores dos loteamentos 
residenciais, recomenda-se que, em conjunto com o gestor, seja estruturado um Comitê Gestor da RPPN. 
Para tanto, haverá necessidade de:

• Divulgar o Comitê Gestor para os condôminos do empreendimento. À medida que os lotes forem sen-
do ocupados, comunicar a existência, atribuições e formas de participação dos condôminos no comitê.

• Definir responsabilidades para cada membro do Comitê Gestor no que tange a questões ligadas à 
implantação e manutenção da RPPN.

• Destinar um espaço físico na área do empreendimento para a realização das reuniões do comitê.

LA3. Elaborar plano de trabalho anual para a implantação e manejo da RPPN

• Estabelecer plano de trabalho anual para a implantação, manejo e monitoramento das atividades 
desenvolvidas na RPPN, com o detalhamento de cronograma físico-financeiro, abordando, minima-
mente, as ações da LA5 abaixo.

LA4. Integração das atividades da RPPN às operações de manutenção da área do empreendimento imobiliário

Prevendo a implantação do empreendimento por um período de 15 a 20 anos e a constante manutenção da 
área por parte de empresas terceirizadas, recomenda-se:

• Readequar os contratos previamente firmados para a prestação de serviços na área do empreendimen-
to imobiliário, considerando a inclusão da RPPN. 

• Ajustar os futuros contratos para adequação das atividades, considerando as especificidades da RPPN 
e seu entorno (por exemplo, manutenção de áreas verdes, estradas, aceiros; vigilância).

LA5. Implantação de infraestrutura para apoio à gestão

• Destinar espaço no entorno da RPPN para a implantação de uma base de apoio para a gestão da UC, 
contendo sala de reunião e escritório.

• Avaliar a viabilidade de implantação de uma base de apoio (posto fixo de vigilância) para regular o 
acesso à RPPN pela estrada do Lambari e estrada do Beija-flor.
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LA6. Adequação da estrada do Pinheirinho

• Sugere-se a adequação da estrada do Pinheirinho para permitir o acesso a veículos, facilitando a fisca-
lização e o monitoramento da área.

Diretriz 2. implantação do Programa de Restauração Florestal

No que diz respeito à vegetação, o eucalipto é a planta exótica dominante na área, presente em toda a ex-
tensão da RPPN, incluindo as áreas de preservação permanente. Outra espécie merecedora de atenção é o 
pinheiro (Pinus elliottii Engelm. – Pinaceae), em função da característica invasora da espécie, com potencial 
de colonização de áreas abertas, clareiras e áreas com vegetação nativa em estágio inicial. Porém, o pinheiro 
ocupa área restrita na RPPN.

Definir estratégias de monitoramento e restauração dessas áreas são os alvos desta diretriz.

LA1. Contratar equipe de trabalho responsável pela implantação do Programa de Restauração Florestal

• Definir equipe de trabalho de prestadores de serviço dedicados à implantação do Programa de Res-
tauração Florestal (alocar recursos próprios ou buscar fontes externas de financiamento. Consultar o 
Programa de Sustentabilidade Econômica). 

• A equipe deverá ter, minimamente, como atribuições:

 ∆ Monitorar e definir estratégias para restauração de áreas com presença de eucalipto e pinus, de 
forma gradativa e em caráter permanente.

 ∆ Monitorar a espécie taquarembó (Chusquea oxylepis (Hackel) Ekman – Poaceae). Apesar de não 
ter sido constatada sua ocorrência na RPPN, essa espécie foi considerada “espécie-problema” na 
UC vizinha, o Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello, segundo Tomasulo (2011).

 ∆ Cumprir as atividades e cronograma propostos no Programa de Restauração Florestal (LA2 abaixo 
e Anexo 6).

LA2. Implantar o Programa de Restauração Florestal (vide Anexo 6)

• Deve-se promover a restauração florestal na Zona de Recuperação e Zona de Visitação da RPPN. Na 
revisão do presente Plano de Manejo, devem ser avaliadas as condições gerais da vegetação nas di-
ferentes áreas da Zona de Recuperação, para eventual proposição de alteração no zoneamento e/ou 
adoção de técnicas que visem incrementar o processo de restauração. 

• Em função das características e estágio sucessional não homogêneo dentro da Zona de Recuperação, 

as ações de restauração devem ser avaliadas caso a caso e contempladas de forma detalhada no pla-
nejamento anual da RPPN. Nesse sentido, devem-se avaliar as melhores técnicas para a restauração, 
que incluem a proteção da área e estímulo à recuperação natural, a semeadura com espécies nativas, 
a nucleação e o plantio direto de mudas para recuperação e/ou enriquecimento. 

• Essas ações possuem interface com o Programa de Pesquisa e Monitoramento, tanto por se configu-
rarem linhas prioritárias de pesquisa como no potencial envolvimento de universidades e instituições 
pesquisadoras para sua implantação e monitoramento. 

Diretriz 3. Definição de equipe e destinação de recursos orçamentários visando proteger e manter a 
área da RPPN e entorno

LA1. Contratar/nomear funcionários responsáveis pela fiscalização permanente da área da RPPN

• Definir equipe de trabalho de prestadores de serviço ou funcionários próprios dedicados à proteção 
da RPPN. 

• Os funcionários responsáveis pela fiscalização da área deverão priorizar a vigilância patrimonial em 
divisas e no interior da reserva, conforme o Programa de Proteção.

LA2. Contratar/nomear funcionários responsáveis pela manutenção permanente da área da RPPN

• Definir equipe de trabalho de prestadores de serviço ou funcionários próprios dedicados à manuten-
ção de trilhas, aceiros, divisas e placas.

Diretriz 4. Definição de equipe e destinação de recursos orçamentários visando o monitoramento da 
fauna e da flora na área da RPPN

Esta diretriz prevê a realização de ações de monitoramento da fauna e flora da área da RPPN, previstas no 
âmbito do EIA/RIMA do Plano Urbanístico da Reserva da Serra do Itapety, e apoio no desenvolvimento dos 
projetos apresentados no Programa de Pesquisa e Monitoramento do presente Plano de Manejo, com o in-
tuito de ampliar o conhecimento sobre a RPPN, assim como sobre o status de conservação da biodiversidade.

LA1. Contratar/definir equipe de trabalho responsável pelo monitoramento de fauna e flora na área da RPPN

• Definir equipe de trabalho (prestadores de serviço ou parceiros de instituições de pesquisa e/ou ensino da re-
gião) dedicada ao monitoramento da fauna e flora (espécies nativas, exóticas e/ou invasoras) na área da RPPN. 
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• O monitoramento da fauna e flora deverá estar pautado nas diretrizes indicadas nos Programas Am-
bientais do EIA/RIMA do empreendimento imobiliário, assim como pelas linhas prioritárias de pesquisa 
indicadas no Programa de Pesquisa e Monitoramento e no Programa de Restauração Florestal do 
presente Plano de Manejo.

LA2. Monitorar e definir estratégias específicas para espécies invasoras e/ou exóticas da fauna na RPPN

Entre as aves, foram apontadas no diagnóstico do presente Plano de Manejo apenas duas espécies exóticas 
na RPPN, a garça-vaqueira (Bubulcus ibis) e o bico-de-lacre (Estrilda astrild). Para a mastofauna, foi consta-
tada a presença do cachorro doméstico. Os demais grupos não apresentaram em seus resultados a presença 
de espécies exóticas.

Com a implantação do empreendimento imobiliário, adiciona-se a necessidade de monitoramento de 
gatos domésticos que possam porventura adentrar a área da RPPN.

O monitoramento e eventual controle dessas espécies tornam-se fundamentais para a melhoria das 
condições da RPPN.

• Monitorar e definir estratégias para o manejo das espécies exóticas de fauna na área da RPPN, princi-
palmente no que diz respeito aos aspectos ecológicos relacionados, por exemplo, à competição com 
as espécies nativas por nichos ecológicos existentes na reserva.

• A presença de cães e gatos domésticos está associada às comunidades vizinhas, de forma que seu 
controle deve passar pela interface com essas comunidades, tanto na identificação dos eventuais do-
nos como na sensibilização em relação à importância da RPPN e dos danos causados pela presença de 
animais domésticos na área, notadamente predação e transmissão de doenças. 

• Na impossibilidade de identificar os donos de cães e gatos domésticos presentes na área, devem-se 
buscar alternativas que viabilizem sua remoção, incluindo a interação com os órgãos municipais e/ou 
entidades da região ligadas ao tema. 

LA3. Monitorar e definir estratégias específicas para espécies invasoras e/ou exóticas da flora na RPPN

Esta linha de ação deve seguir as atividades propostas pelo Programa de Restauração Florestal, conforme 
Anexo 6.

Diretriz 5. Definição de procedimentos, normas e capacitação das equipes de trabalho para atuação 
na RPPN

LA1. Implantar procedimentos e normas referentes às rotinas operacionais e de controle da RPPN

• Definir procedimentos internos das empresas terceirizadas que realizam atividades na RPPN, incluindo:

 ∆ Manutenção de divisas, aceiros e estradas internas da RPPN, necessárias ao cumprimento das 
atividades de fiscalização, apoio ao monitoramento, visitação, pesquisa e restauração florestal.

 ∆ Realização de pesquisas e atividades de monitoramento no interior da RPPN.
 ∆ Realização de atividades de restauração florestal em áreas determinadas no Programa de Restau-
ração Florestal.

• Avaliar e adaptar os procedimentos de atendimento a emergências e primeiros socorros em funciona-
mento na área do empreendimento para a realidade da RPPN.

LA2. Capacitar equipes de trabalho (funcionários e prestadores de serviço) que atuam na RPPN e entorno

• Fornecer orientações às equipes de trabalho que atuam na RPPN e na área objeto do empreendimento 
Plano Urbanístico da Reserva da Serra do Itapety, com o intuito de informá-los sobre: 

 ∆ Princípios e normas de atuação em unidades de conservação – SNUC e objetivos de uma RPPN.
 ∆ Importância da RPPN na Serra do Itapeti e outras UC da região. 
 ∆ Contexto de criação da RPPN e seu Plano de Manejo. 
 ∆ Procedimentos básicos para registro de ocorrência e monitoramento de vetores de pressão. 
 ∆ Revisão de procedimentos de limpeza e manutenção de trilhas, divisas e aceiros, incluindo a ne-
cessidade de cumprimento de normas de mínimo impacto.

 ∆ Normas de segurança e procedimentos em casos de acidentes.

• Realização de treinamentos abordando os tópicos acima sempre que houver novas contratações de 
prestadores de serviço.

LA3. Implantar sistema de avaliação das ações realizadas na RPPN

• Sistematizar e avaliar, anualmente, o Plano de Trabalho, visando o aperfeiçoamento da gestão da 
RPPN e o cumprimento das atividades (metas e resultados previstos e alcançados).
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A proteção da biodiversidade e dos aspectos físicos, históricos e humanos de uma unidade de conservação 

faz parte de sua essência, e as ações de proteção devem estar entre suas prioridades de gestão. Nesse senti-

do, o Programa de Proteção busca identificar e analisar as principais ameaças e vetores de pressão atuantes 

sobre a RPPN Botujuru – Serra do Itapety, de forma a propor ações de prevenção, controle, minimização e 

mitigação dos potenciais danos à UC. 

Há de se considerar a função estratégica da RPPN para coibir o acesso de infratores em fragmentos 

florestais vizinhos que possuem alta relevância ambiental na Serra do Itapeti, com ênfase para o Parque Na-

tural Municipal Francisco Affonso de Mello e para o futuro Parque da Várzea do Ribeirão Botujuru, previsto 

na implantação do Plano Urbanístico da Reserva da Serra do Itapety.

A partir da implantação gradativa do empreendimento imobiliário prevê-se, também, maior pressão antró-

pica sobre a RPPN. Algumas medidas mitigatórias, programas ambientais e de monitoramento vão requerer o 

planejamento integrado dessas áreas, de forma a otimizar recursos e consolidar ações conservacionistas.

A definição das ações necessárias à proteção da RPPN relaciona-se diretamente aos vetores de pressão 

incidentes sobre a UC (consultar Parte B – 3.4 Vetores de Pressão):

• Processos erosivos localizados na estrada do Lambari. 

• Presença de caça no interior e entorno da RPPN, principalmente nos limites norte e leste da UC (aces-

sos pelas estradas do Lambari e Beija-flor e trilhas na divisa norte que cruzam a Serra do Itapeti).

• Presença de atividades clandestinas por praticantes de motocross, mountain bike e caminhadas em 

trilhas, a partir da estrada do Lambari, que cruzam a Serra do Itapeti ou dão acesso à Pedra do Lagarto, 

elevação de destaque na serra.

• Descarte de resíduos (materiais de construção, pneus etc.) em grotões, em área lindeira à estrada do 

Beija-flor. 

• Queima e descarte de materiais plásticos, resultantes do furto de fiações elétricas, com potencial 

contaminação dos recursos hídricos.

3.2.    |    PROGRAMA DE PROTEçÃO
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• Áreas vulneráveis a incêndios florestais, no setor norte da RPPN, limítrofe à estrada do Beija-flor e 
proximidades do divisor da Serra do Itapeti.

• Invasão de fragmentos florestais por espécies exóticas (Pinus sp.) no setor norte da RPPN.
• Uso do solo no entorno, com potenciais danos à vegetação nos limites da RPPN e intensificação do 

efeito de borda a partir de estruturas lineares, especialmente a estrada do Beija-Flor e a rede de trans-
missão elétrica de Furnas, que seccionam a UC.

• Pressão antrópica no entorno sudoeste da reserva, com potencial acesso de invasores e edificação de 
moradias por população de baixa renda.

De maneira geral, direta ou indiretamente, todos os vetores de pressão identificados possuem origem 
em ações antrópicas. Alguns, como processos erosivos e descarte de resíduos nos cursos d’água, possuem 
características que permitem sua correção com estratégias rápidas de manejo da área e entorno. Outras, 
como a invasão por espécies exóticas, demandam o estabelecimento de estratégias de longo prazo para que 
possam ser contornadas.

Além disso, atualmente a RPPN não possui rotinas específicas para vigilância e monitoramento, indican-
do que estratégias de proteção específicas para a área deverão ser implantadas.

A.  OBJETiVO 

Implantar medidas permanentes para a minimização de impactos ambientais negativos e apoiar a recupe-
ração e conservação da biodiversidade, recursos hídricos, solos e relevos que integram a RPPN no contexto 
da Serra do Itapeti.

B.  PREMiSSAS

O Programa de Proteção possui interface com os demais programas estabelecidos no Plano de Manejo, 
devendo ser tratado de forma integrada pela gestão da RPPN.

C.  RESuLTADOS ESPERADOS

• Redução dos processos erosivos no interior da RPPN, especialmente ao longo da estrada do Lambari, 
incluindo a adoção de medidas corretivas relacionadas à manutenção de estradas e carreadores no 
interior da RPPN (estrada do Pinheirinho, por exemplo).

• Proteção e conservação dos canais de drenagem naturais que possuem função de conectividade de 
fauna e maior fragilidade geoambiental.

• Entendimento dos impactos ocasionados pela presença de espécies exóticas sobre a biodiversidade 
local, viabilizando a implementação de estratégias de proteção. 

• Controle do acesso de caçadores e visitantes não autorizados. 
• Eliminação da pressão de caça no interior da área. 
• Fiscalização da divisas, incluindo o controle sobre as atividades em áreas limítrofes à RPPN e minimi-

zação de impactos ambientais adversos. 
• Implantação de medidas efetivas para a coibição de descarte de resíduos no interior da reserva (estra-

da do Beija-flor).

D.  DiRETRiZES E LiNhAS DE AçÃO (LA)

Diretriz 1. Definição de equipe responsável pela fiscalização da área da RPPN

LA1. Avaliar a viabilidade de integração das ações de fiscalização do empreendimento imobiliário com as 
necessidades de monitoramento da RPPN

• Caso o proprietário decida pela otimização de recursos, sem contratação de equipe adicional, integrar 
as atividades de fiscalização do empreendimento imobiliário com as da área da RPPN. Para isso, deverá 
prover a equipe de fiscalização de treinamento padrão para ação em unidades de conservação.

• Caso o proprietário decida pela contratação de equipe de trabalho própria para a RPPN, realizar reuniões 
em conjunto entre as equipes (RPPN e empreendimento imobiliário) visando potencializar as ações de 
fiscalização.

• O perfil e a formação dos profissionais que lidarão diretamente com a proteção da RPPN devem ser 
analisados de acordo com as especificidades que o trabalho em áreas naturais exige.

LA2. Aparelhar as equipes de trabalho para a fiscalização da área da RPPN

• Dotar a “sede” da RPPN (local a ser definido durante o planejamento de ocupação da área do em-
preendimento imobiliário) de equipamentos de comunicação que permitam ampliar a segurança dos 
profissionais envolvidos com a proteção da reserva, em interface com as diretrizes do Programa de 
Administração. 

• Além de rondas a pé, fornecer meios para monitoramento da área por veículos motorizados (manuten-
ção de aceiros e estradas), visando aumentar a abrangência das áreas fiscalizadas.
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Diretriz 2. Estabelecimento de procedimentos e rotinas de monitoramento dos vetores de pressão na 
reserva 

LA1. Definir e implantar procedimentos para as equipes de trabalho 

• Repassar às equipes atuantes na área da RPPN os procedimentos definidos, sendo estes, minimamente:

 ∆ Manutenção de um registro contínuo de ocorrências pelas equipes de trabalho responsáveis pela 
fiscalização, manutenção e implantação do Programa de Restauração Florestal, de forma que os 
dados ligados aos vetores de pressão possam ser identificados, georreferenciados e analisados 
para a proposição de ações e a atualização do mapa de vetores de pressão (Mapa 12).

 ∆ Emissão de relatórios trimestrais para subsidiar as ações do gestor da RPPN. Quando relatadas 
ocorrências que necessitem de ações imediatas, emitir um relatório específico para essas ações.

• Realização de reuniões periódicas para discussão e aperfeiçoamento dos procedimentos de monito-
ramento.

• Buscar identificar as motivações ligadas à atividade de caça (comércio, subsistência etc.), de forma a 
melhor balizar as estratégias para redução dessa pressão sobre a RPPN.

• Promover a capacitação das equipes de campo para a leitura e interpretação de mapas e cartas topo-
gráficas, de forma que os dados coletados possam ser plotados e analisados visualmente pelo gestor 
para definição de estratégias de fiscalização.

LA2. Definir e manter rotinas de monitoramento em áreas de maior vulnerabilidade da RPPN

• Estabelecer os trajetos de trilhas, aceiros e estradas a serem utilizados pela equipe responsável pela 
fiscalização. 

• Sistematização de uma rotina de rondas no interior e perímetro da RPPN, ampliando a presença física 
da equipe de trabalho responsável nas áreas da reserva. 

• Ampliação gradual das rotinas de monitoramento nas áreas em que foram identificados os vetores de 
pressão (incluindo ações noturnas).

• Intensificar as rondas na estrada do Lambari, que reúne locais de maior fragilidade ambiental e maior 
importância para a conservação da biodiversidade da RPPN, coibindo o acesso irregular na reserva.

Diretriz 3. Prevenção e combate a incêndios florestais 

LA1. Adaptar o Programa de Combate a Incêndios Florestais do empreendimento imobiliário para a rea-
lidade da RPPN 

• Seguir as orientações do Programa de Combate a Incêndios Florestais, elaborado pelo engenheiro flo-
restal Paulo Barros (2012). Embora o programa tenha foco na área do futuro empreendimento imobiliá-
rio, ações que tenham relação direta com a RPPN deverão ser priorizadas, principalmente nas regiões 
próximas à estrada do Beija-flor (área identificada como vulnerável quanto à ocorrência de incêndios, 
conforme mapa de vetores de pressão – Mapa 12).

LA2. Definir e implantar estratégias de prevenção e combate a incêndios florestais

• Realizar a manutenção sistemática dos aceiros existentes na área da RPPN.
• Implantar novos aceiros nas áreas limítrofes entre os lotes residenciais do empreendimento imobiliário 

e a RPPN.

A implantação e manutenção dos aceiros na RPPN são de extrema importância para a prevenção de 
incêndios florestais. Eliminar materiais combustíveis como galhos e vegetação seca, e garantir uma largura 
mínima entre um fragmento e outro, são de fundamental importância. A largura irá depender do local, da 
declividade e da quantidade de material combustível presente na área.

• Avaliar e eventualmente adaptar os procedimentos de prevenção e combate a incêndios em uso na 
área do empreendimento para a realidade da RPPN.

• Incorporar nas capacitações da brigada de incêndio do empreendimento imobiliário temas ligados às 
características e importância da RPPN.

• Realizar campanhas ligadas à prevenção e combate a focos de incêndio junto aos moradores vizinhos 
da RPPN e do futuro empreendimento. 

Diretriz 4. Efetivação de parcerias para proteção da uC 

Com a implantação do empreendimento Plano Urbanístico da Reserva da Serra do Itapety, prevê-se o au-
mento da pressão antrópica sobre a reserva. Definir estratégias em conjunto com outros atores poderá 
auxiliar e potencializar as ações de vigilância da RPPN.

Além disso, pelo fato de a área ser uma RPPN, há maiores garantias oficiais para a defesa do patrimônio 
natural existente no imóvel, tendo como prerrogativa o apoio dos órgãos de controle ambiental.
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Recomenda-se, ainda, um maior controle ambiental por parte dos órgãos públicos e disciplinamento de 
atividades e ocupação a montante da área do empreendimento (ribeirão Botujuru), especialmente proibição 
de lançamento de resíduos do cultivo de cogumelos no curso d’água, recuperação de APP, tratamento e 
saneamento de esgoto e outras medidas.

LA1. Estreitar relacionamento com a Polícia Ambiental 

• Estabelecer contato periódico (sugere-se reuniões semestrais) com a Polícia Ambiental (2º Pelotão da 5ª 
Companhia do 1º Batalhão) para definição de estratégias de proteção e fiscalização do entorno da RPPN.

• Compartilhar, periódica e oficialmente, com a Polícia Ambiental os dados gerados nos relatórios elabo-
rados pelas equipes de trabalho sobre os vetores de pressão, viabilizando, sempre que possível, ações 
conjuntas na reserva.

• As medidas acima devem se configurar como atribuições do gestor da RPPN, assim como membros da 
SPLF e, posteriormente, da SPE.

LA2. Estreitar relacionamento com o Corpo de Bombeiros 

Os gestores da RPPN deverão estabelecer parceria com o 17º Batalhão do Corpo de Bombeiros do município de 
Mogi das Cruzes. Algumas ações podem ser desenvolvidas em conjunto, como campanhas educativas para os 
moradores do entorno da RPPN, assim como para os futuros condôminos do Plano Urbanístico da Reserva da 
Serra do Itapety; treinamentos para os funcionários do empreendimento imobiliário, assim como para os futu-
ros colaboradores que atuarão na RPPN; implantação de sistema de comunicação cooperativa, entre outros.

LA3. Definir estratégias em conjunto com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente (SVMA) de Mogi das 
Cruzes para coibir o acesso ilegal no limite oeste da RPPN

• Realizar reuniões periódicas com a equipe da SVMA de Mogi das Cruzes, responsável pela gestão do 
Parque Natural Francisco Affonso de Mello, para definição de estratégias de fiscalização conjunta e 
atividades específicas no trecho oeste da reserva (estrada do Lambari), como a proibição de acesso de 
praticantes de motocross e demais usos não autorizados.

LA4. Estreitar relacionamento com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

• Estreitar relacionamento com a Prefeitura de Mogi das Cruzes (Secretaria Municipal de Serviços Urba-
nos – SMSU) para definir estratégias e procedimentos de coleta de resíduos em pontos estratégicos 
no entorno da RPPN, evitando assim a contaminação do solo e/ou recursos hídricos (Tel.: (11) 4798-
5706, ou pelo e-mail: smsu@pmmc.com.br).

• O gestor deverá fazer uma consulta formal à Secretaria para avaliação do caso e definição de estraté-
gia em conjunto para a área. 

• Monitorar a estratégia definida para avaliar a necessidade de adequações durante o processo.

LA5. Definir estratégias de relacionamento com o entorno

• Manter contato com proprietários e moradores do entorno da RPPN e do futuro empreendimento 
imobiliário, de forma a minimizar impactos ambientais adversos na RPPN e estimular práticas conser-
vacionistas em relação à Serra do Itapeti e seus atributos (vide Programa de Comunicação).

Diretriz 5. Efetivação de estratégias conjuntas com a empresa Furnas 

O setor elétrico, em suas operações, causa alguns impactos ambientais. Pelo fato de a linha de transmissão 
da empresa Furnas seccionar a área da RPPN, medidas mitigadoras serão imprescindíveis para reduzir os 
impactos durante a manutenção do linhão. Alguns dos impactos ambientais podem ser relacionados à poda 
e corte de árvores. Esse serviço é realizado para evitar que os galhos entrem em contato com a rede elétrica 
e causem interrupções no fornecimento de energia e incêndios. 

LA1. Orientar equipes de trabalho vinculados a Furnas sobre a importância da RPPN 

• Estreitar relacionamento com a empresa Furnas para orientar as equipes responsáveis pela manu-
tenção do linhão, de forma a minimizar os impactos ambientais, especialmente danos à vegetação 
existente na borda do linhão. 

• Monitorar as atividades da empresa Furnas nas áreas limítrofes à RPPN, de forma a avaliar se as orien-
tações fornecidas estão sendo implantadas de acordo com as técnicas de mínimo impacto.

LA2. Realizar projeto específico para recuperação de pequenos corredores de vegetação arbustiva na 
faixa de servidão da empresa Furnas

• Ampliar a possibilidade de conectividade entre os fragmentos da RPPN, cujas estratégias devem ser cons-
truídas em conjunto com a empresa Furnas e com apoio técnico de pesquisadores envolvidos com a reserva.

• Grupos específicos da fauna tendem a ser especialmente impactados pela fragmentação de hábitat, 
de forma que os dados específicos devem ser profundamente analisados para garantir a efetividade 
das estratégias de conexão.

• O projeto deverá estar de acordo com as diretrizes estipuladas no Programa de Restauração Florestal 
do presente Plano de Manejo.
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Diretriz 6. Proteção do solo, recursos hídricos e biodiversidade

LA1. Adequar e manter estradas e carreadores da RPPN 

• Assegurar o acesso à RPPN para a implantação de medidas de restauração florestal e atividades de 
monitoramento de vetores de pressão, a partir da manutenção de estradas e carreadores principais 
da reserva. 

• Implantar estruturas para contenção de sedimentos (caixas de contenção) e minimização da erosão 
superficial nas estradas e carreadores da RPPN.

• Restaurar a vegetação em trechos de carreadores antigos, presentes nas APP. A introdução de espé-
cies pioneiras e o enriquecimento da cobertura vegetal nessas áreas devem ocorrer em curto prazo, a 
fim de mitigar as consequências da degradação em curso. 

• Emergencialmente, realizar a estabilização das áreas em que ocorreu colapso do solo, evitando a pro-
pagação dos seus efeitos para áreas maiores, com formação de ravinas, a exemplo do setor oeste da 
reserva, contíguo à estrada do Lambari, e trilhas próximas ao divisor da Serra do Itapeti.

Todas as intervenções deverão contar com sistemas de drenagem apropriados, com coleta adequada 
das águas pluviais. 

LA2. Implantar e monitorar medidas para prevenção de descartes irregulares e remoção de resíduos na 
área da RPPN

• Realizar vistorias frequentes (duas vezes ao dia) na estrada do Beija-flor para monitoramento da área.
• Instruir equipe de trabalho responsável pela fiscalização da RPPN para que registrem as ocorrências de 

descarte irregular de resíduos dentro e no entorno da reserva, para definição de estratégias de retirada 
(vide Diretriz 5 do Programa de Administração).

Esta linha de ação poderá ser potencializada com a efetivação da parceria com a Secretaria de Municipal 
de Serviços Urbanos, conforme Diretriz 4 do presente Programa de Proteção.

LA3. Restaurar a vegetação das áreas de APP das porções de encosta e vegetação ripária

A substituição histórica da maior parte da mata ciliar nativa por espécies alóctones/exóticas, presentes nas 
encostas e vertentes dos morros e aclives de muitas áreas da RPPN, e que estão em íntimo contato com os 
cursos d’água, constitui-se num dos principais fatores de piora da qualidade dos ecossistemas aquáticos. 

Dessa forma, é preciso promover, sempre que possível, a substituição das espécies vegetais alóctones/
exóticas por espécies nativas da Mata Atlântica, garantindo ambientes mais saudáveis e equilibrados.

Por sua vez, a vegetação ripária exerce forte influência também nos aspectos relacionados à alimentação 
da ictiofauna.

Como citado na Parte B – Caracterização da RPPN, foram encontradas duas espécies de peixes amea-
çadas de extinção (a sardinha, Pseudocorynopoma heterandria, e o cascudinho do Tietê, Pseudotocinclus 
tietensis). A fim de colaborar na escolha de plantas para a eventual substituição das espécies exóticas/
alóctones por espécies nativas, é sugerida uma lista com espécies vegetais arbóreas úteis na alimentação 
de peixes, proposta pela Cesp (1997) e adaptada pelo Instituto Ecofuturo para o presente Plano de Manejo:

- Juçara (Euterpe edulis)
- Pixirica (Miconia cabussu)
- Cambuci (Campomanesia phea)
- Embaúba (Cecropia spp.)
- Figueira (Ficus spp.)
- Ingazeiro (Inga spp.)
- Jerivá (Syagrus spp.)
- Pau viola (Cytharexyllum myrianthum)
- Pitanga (Eugenia uniflora)
- Pau-pólvora (Trema mycanthra)
- Sangra d’água (Croton urucurana)
- Tapiá (Alchornea spp.)
- Arbustos do gênero Piper

Esta linha de ação tem relação direta com o Programa de Restauração Florestal (Anexo 6).

LA4. Incorporar o lago nas medidas de proteção da RPPN 

Ressalta-se a existência do lago próximo à entrada da Zona de Visitação. Apesar de estar fora dos limites 
da reserva, o lago representa uma beleza cênica importante para os visitantes e deverá ser incorporado nas 
medidas de proteção da RPPN.

Além disso, o hábitat mais rico em espécies de herpetofauna, com maior abundância de indivíduos e 
com maiores valores de diversidade é a área próxima aos lagos e no percurso da antiga sede da fazenda até 
as lagoas. Esse ambiente deve ser priorizado para conservação.

LA5. Elaborar e implantar estratégias de recuperação nas áreas com fragilidade de estabilização do 
terreno da RPPN 

Na RPPN, a maior parte do terreno possui declividade maior que 30%. Essa grande extensão de declividades 
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acentuadas indica uma elevada fragilidade potencial do relevo e um estágio tênue de equilíbrio das verten-
tes, no qual a remoção da cobertura vegetal pode desencadear intensos processos erosivos, com ocorrência 
de ravinas e voçorocas e sobretudo de escorregamentos, uma vez que o substrato rochoso está a baixas 
profundidades.

• Priorizar ações nos locais identificados com potencial fragilidade de estabilização do terreno (como a 
estrada do Lambari e suas ramificações; planícies e vales fluviais; vertentes côncavas; vertentes retilí-
neas; vertentes convexas. Vide mapa de geomorfologia da RPPN – Mapa 4).

• Articular com a SVMA de Mogi das Cruzes, especificamente com o Parque Natural Municipal Francisco 
Affonso de Mello, o desenvolvimento de projetos conjuntos de recuperação florestal nas áreas limí-
trofes às duas unidades de conservação.

• Estratégias de recuperação que envolvam a retirada de espécies exóticas deverão levar em considera-
ção a fragilidade do solo, priorizando ações que evitem o agravamento da situação, como o corte raso.

• Esta linha de ação deverá ser desenvolvida de acordo com o Programa de Restauração Florestal 
(Anexo 6).

Diretriz 7. Definição de estratégias de comunicação 

A comunicação se mostra bastante eficaz como forma de inibir o acesso não autorizado nas unidades de 
conservação. Tanto a sinalização como a articulação e contato com diversos stakeholders mostram-se estra-
tégias que podem ser utilizadas pelos gestores da RPPN visando a ampliação da proteção da área.
 
LA1. Sinalizar os limites e principais acessos 

• Implantar sinalização nos principais pontos de acesso à RPPN, conforme mapa de vetores de pressão 
(Mapa 12).

• A sinalização deverá ser informativa, citando a importância da RPPN e fornecendo contatos do gestor 
para solicitação de informação e/ou aviso de ocorrências na área da reserva e entorno imediato.

Esta linha de ação possui interface direta com o Programa de Comunicação do presente Plano de Manejo.
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Atualmente, a gestão das áreas naturais brasileiras protegidas está baseada, principalmente, no desenvol-
vimento de pesquisas cientificas e na viabilidade de implantação de seus resultados. Todas as informações 
obtidas por meio de investigações com escopo conservacionista devem ser aproveitadas para subsidiar as 
ações de manejo nas UC. A realização de pesquisas torna possível o direcionamento das equipes no cum-
primento das determinações preconizadas no Plano de Manejo, otimizando a gestão da área e ampliando a 
efetividade de conservação de remanescentes florestais. 

O alto grau de distúrbio a que os remanescentes de mata da RPPN Botujuru – Serra do Itapety estão 
submetidos, bem como sua significativa importância para conservação da biodiversidade na Serra do Itapeti, 
tornam a pesquisa e o manejo do seu patrimônio natural atividades prioritárias de sua gestão. Nesse senti-
do, as pesquisas a serem desenvolvidas na área deverão subsidiar os trabalhos de restauração dos hábitats 
naturais da RPPN, considerando o impacto causado pela silvicultura e evidenciando o manejo da paisagem 
para conservação da biodiversidade. Além disso, devem apoiar e subsidiar com dados o Programa de Visita-
ção, em especial a educação ambiental, bem como os demais programas de gestão.

A.  OBJETiVO 

Embasar as ações para pesquisa e manejo do patrimônio natural da RPPN, subsidiando trabalhos de restau-
ração florestal e demais Programas de Manejo da UC.

B.  PREMiSSAS

As propostas de estudos contidas neste Plano de Manejo devem, além de servir às decisões de conservação 
e manejo da vida silvestre local, subsidiar ações integradas e associadas às propostas advindas de políticas 
públicas de cunho conservacionista, no contexto da Serra do Itapeti.

3.3.    |    PROGRAMA DE PESQuiSA  
E MONiTORAMENTO
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A realização de pesquisas científicas na RPPN deverá atender aos requisitos legais e demais normativas 
definidas para esses trabalhos, como a obrigatoriedade de solicitar uma autorização de manejo in situ da 
fauna silvestre para o Departamento de Fauna (Defau) da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Na-
turais (CBRN) da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo.

C.  RESuLTADOS ESPERADOS

Este programa visa envolver uma produção contínua de conhecimento, por meio de estudos que priorizem a 
melhoria do manejo da área, respeitando os objetivos de conservação da RPPN e que possam ser avaliados 
e aplicados pela equipe de gestão. 

Assim, o Programa de Pesquisa e Monitoramento tem como resultados esperados:

• Estimular e apoiar o desenvolvimento de pesquisas científicas na RPPN.
• Identificar demandas e produzir informações para subsidiar as diretrizes e ações dos demais programas 

de gestão da RPPN, visando a conservação da biodiversidade.
• Fornecer subsídios para tomada de decisões a partir do monitoramento da biodiversidade, gerando 

indicadores sobre os possíveis impactos das atividades realizadas na RPPN, como a visitação, implan-
tação e manutenção de infraestrutura.

• Viabilizar estratégias de controle e/ou erradicação de espécies exóticas invasoras. 
• Assegurar o cumprimento das medidas de monitoramento da fauna e flora previstas no licenciamento 

ambiental do Plano Urbanístico da Serra do Itapety.

D.  DiRETRiZES E LiNhAS DE AçÃO (LA)

Diretriz 1. Gestão do Programa de Pesquisa e Monitoramento na uC

LA1. Criar e manter um banco de dados para armazenamento e registro das atividades de pesquisa de-
senvolvidas na RPPN

• Manter arquivo técnico, digital e documental, com dados sobre pesquisas realizadas e em andamento na RPPN.
• Manter atualizados os dados relativos ao número de espécies, incluindo endemismo e grau de ameaça.
• Organização de uma biblioteca técnica da RPPN e disponibilização do acervo para consulta de pesqui-

sadores, professores e estudantes da região.

LA2. Criar processos e procedimentos para o desenvolvimento de pesquisas na área da RPPN

• Definir os procedimentos para aprovação e acompanhamento de pesquisas técnico-científicas na RPPN.
• Divulgar o trâmite processual para as solicitações de pesquisa na RPPN.

Diretriz 2. Desenvolvimento das pesquisas prioritárias definidas para a RPPN

LA1. Atualizar periodicamente as linhas de pesquisa prioritárias

O Quadro 41 apresenta os temas prioritários a serem desenvolvidos na RPPN. Além de direcionar os esfor-
ços por parte da SPLF e SPE para viabilizar essas pesquisas, o quadro tem a função de auxiliar o gestor na 
análise, priorização e atendimento às eventuais demandas por parte de pesquisadores e universidades, de 
acordo com sua disponibilidade.

Diretriz 3. Monitoramento da fauna da RPPN 

Historicamente, a ocupação da Serra do Itapeti engloba um processo contínuo de degradação de seus 
ecossistemas, colocando em risco um grande número de espécies silvestres que a habitam. Segundo Mur-
phy (1997), a perda de poucas populações pode resultar em uma grande desestabilização de comunidades 
ecológicas naturais. 

Assim, foram consideradas espécies-alvo de conservação, ou seja, que possuem algum grau de ame-
aça de extinção e merecem especial atenção. Os dados foram levantados de acordo com os resultados 
apresentados em cada módulo temático do Plano de Manejo: avifauna, mastofauna, herpetofauna e 
ictiofauna.

LA1. Monitorar a avifauna (Pavó: Pyroderus scutatus e Mosquiteiro: Phylloscartes difficilis)

Os Programas Ambientais previstos no EIA/RIMA do empreendimento imobiliário identificaram algumas 
espécies de avifauna como importantes alvos de monitoramento: Penelope obscura (jacuaçu), Drymophila 
ochropyga (choquinha-de-dorso-vermelho), Amadonastur lacernulatus (gavião-pombo-pequeno), Diopsit-
taca nobilis (maracanã-pequena) e Sporophila angolensis (curió).

O presente Plano de Manejo também sugere o monitoramento de mais duas espécies: o pavó e o mos-
quiteiro, por se encontrarem na lista de espécies ameaçadas de extinção de São Paulo. 

O pavó (Pyroderus scutatus) é categorizado como espécie “Vulnerável” (VU), e o mosquiteiro (Phyllos-
cartes difficilis), “Quase Ameaçada” (QA) (SMA, 2008). 
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• Acompanhar a dinâmica da população das espécies de avifauna na RPPN, por meio do cálculo de estima-
tivas de densidade, abundância relativa e frequência de ocorrência, antes, durante a após a instalação do 
empreendimento imobiliário, assim como durante a implantação do Programa de Restauração Florestal.

LA2. Monitorar a mastofauna (sagui-da-serra-escuro: Calithrix aurita; cutia: Dasyprocta azarae; onça-
-parda: Puma concolor; jaguatirica: Leopardus pardalis; morcego: Myotis ruber)

Os programas ambientais previstos no EIA/RIMA apontam espécies de mastofauna como importantes alvos 
de monitoramento, por serem bioindicadoras da qualidade ambiental da área do empreendimento e entorno 
imediato, incluindo a RPPN. 

A escolha de espécies bioindicadoras leva em consideração aspectos como baixa tolerância à presença 
humana e relativa plasticidade ecológica (Pires et al., 2000). 

O sagui-da-serra-escuro (Calithrix aurita) é uma das espécies-alvo de monitoramento. Segundo o  
EIA/RIMA, foi observado apenas um grupo de C. aurita na área da RPPN. Essa espécie é categorizada como 
“Vulnerável” nas listas de fauna ameaçadas de extinção (Biodiversitas, 2003; MMA, 2003, e São Paulo, 2010).

Apesar do sagui-da-serra-escuro não ter sido identificado nas campanhas de campo para composição do 
módulo de mastofauna do presente Plano de Manejo, não significa que ele não ocorra na área da RPPN. A 
amostragem em tempo limitado dificultou o registro desta e outras espécies, subestimando a riqueza da mas-
tofauna na área. Dessa forma, justifica-se intensificação dos levantamentos, uma vez que há a possibilidade 
do deslocamento dos grupos de C. aurita que ocorrem na área do empreendimento imobiliário para a RPPN.

A cutia (Dasyprocta azarae) também foi selecionada como alvo de monitoramento, por ser listada como 
DD (“Dados Deficientes”) pela IUCN (2008). Isso significa que há uma contínua incerteza sobre a distribuição da 
espécie, as ameaças e as medidas necessárias para sua conservação. Supõe-se que ela se encontre ameaçada; 
no entanto, ainda há muito pouca informação sobre a sua área de ocorrência, status e exigência ecológica. 

Devido a essa falta de informação, seria bastante interessante o monitoramento da cutia na área da 
RPPN, para incrementar o conhecimento sobre a ecologia da espécie e definir medidas de sua conservação..

Dentre os felinos registrados na RPPN, a onça-parda (Puma concolor) e a jaguatirica (Leopardus par-
dalis) representam indicadores biológicos de qualidade ambiental. Conforme Pires et al. (2000), a escolha 
de espécies de grande porte, topo de cadeia alimentar e ameaçadas de extinção torna-se adequada para 
estudos sobre conservação e sustentabilidade ambiental, principalmente quando tais espécies encontram-
-se confinadas em formações florestais que lhes forneçam abrigo e alimento. 

Os levantamentos do presente Plano de Manejo também identificaram a ocorrência da espécie de morcego 
Myotis ruber, presente na instrução normativa n. 3, de 27 de maio de 2003, do Ministério do Meio Ambiente, 
como espécie ameaçada de extinção, na categoria “Vulnerável” (MMA, 2012). Como o EIA/RIMA elaborado para 
o empreendimento imobiliário indicou a importância do monitoramento da quirópterofauna, sugere-se a defi-
nição dessa espécie como alvo para o desenvolvimento de pesquisas e ações de monitoramento.

Quadro 41. 
Linhas prioritárias de pesquisa a serem desenvolvidas na RPPN.

Módulos Temáticos Tema da Pesquisa Potenciais instituições Parceiras

Biodiversidade

Estudo para recuperação de pequenos corredores de vegetação arbustiva na faixa de 
servidão da empresa Furnas

Universidade Braz Cubas 

Instituto Embu de Sustentabilidade 

Universidade de Mogi das Cruzes 

Secretaria do Verde e Meio Ambiente de Mogi das Cruzes 

Escola Ambiental de Mogi das Cruzes 

Conselho Gestor do Parque Natural Municipal Francisco 
Affonso de Mello 

Associação Amigos da Serra do Itapety 

Organização Bio-Bras 

Concessionária Furnas 

Companhia de Tecnologia de Saneamento  
Ambiental - Cetesb 

Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo 

Fundação Florestal 

Instituto Florestal 

Instituto de Botânica de São Paulo 

Instituto Butantan

Projetos de viabilidade e implantação de corredores ecológicos ligando áreas da 
RPPN e do Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello

Estudo sobre a fragmentação florestal e ecologia da paisagem

Estudo do efeito de borda como auxílio ao monitoramento de espécies invasoras

Inventário e monitoramento contínuo da herpetofauna, mastofauna terrestre de 
médio e grande porte e mastofauna voadora (morcegos)

Monitorar os eventos de migração, imigração e emigração da fauna silvestre 
para avaliação de possíveis impactos durante o processo de implantação do 
empreendimento imobiliário

Monitoramento da mastofauna da RPPN (e seu entorno) antes, durante e depois da 
implantação do Plano Urbanístico da Reserva da Serra do Itapety

Estudos sobre autoecologia dos carnívoros (especificamente felinos), principalmente 
por se tratarem de espécies-chave e ameaçadas de extinção

Estudo para avaliação das rotas de movimentação das espécies entre a RPPN e o 
seu entorno como subsídio à elaboração de cenários possíveis para a criação de 
corredores ecológicos e medidas para a conservação da biodiversidade

Projeto de educação ambiental com as comunidades do entorno da RPPN para 
minimizar impactos decorrentes da invasão de espécies domésticas e exóticas

Estudo sobre a ocorrência de primatas do gênero Callithrix na área da RPPN 

Detecção dos cursos d´água em que ocorrem as espécies de peixes ameaçadas de 
extinção (P. heterandria e P. tietensis) e compreensão sobre a biologia das espécies 
(hábitos alimentares e reprodutivos)

Estudos voltados à análise e proposição de estratégias de restauração e 
enriquecimento da vegetação na Zona de Recuperação 

Meio Físico

Análise de solos em áreas estratégicas dentro dos limites da RPPN (solos expostos, 
vertentes mais inclinadas (apoiadas pela carta planialtimétrica) e em áreas de várzeas

Análise de aporte de sedimentos em vertentes

Instalação de estação meteorológica para análise climatológica local

Identificação de todas as nascentes, apoiada em levantamento planialtimétrico 
mais detalhado de toda a área da RPPN, assim como suas condições ambientais e 
capacidade de suporte à visitação

Availiação da qualidade da água dentro da RPPN e nas bacias da RPPN e do ribeirão 
Botujuru

Análise da água no subsolo e na bacia da RPPN

Estudo hidrológico, incluindo monitoramento da vazão e dinâmica das bacias e sub-
bacias da RPPN

Pesquisa acerca da geomorfologia fluvial (caracterização morfométrica detalhada dos 
cursos d’água)

Estudos sobre a hidrossedimentologia da área

Estudos de pluviosidade na Bacia do Botujuru

Patrimônio 
Arqueológico e 

histórico-Cultural

Estudo nas áreas com potencial positivo para existência de sítios arqueológicos e 
histórico-culturais
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• Identificar possíveis alterações na frequência de ocorrência de mamíferos na área da RPPN devido ao 
afugentamento de indivíduos e perda de hábitat pela implantação do empreendimento imobiliário.

• Identificar as principais espécies de plantas utilizadas nas dietas da mastofauna, como subsídio para a 
escolha de espécies para o Programa de Restauração (Anexo 6).

• Monitorar as espécies de mastofauna antes, durante e após a implantação do Programa de Restaura-
ção Florestal.

LA3. Monitorar a herpetofauna (Brachycephalus sp.) 

Conforme EIA/RIMA do empreendimento imobiliário, assim como no presente Plano de Manejo, espécies do 
gênero Brachycephalus foram identificadas.

Apesar de a espécie Brachycephalus ephyppium ter sido identificada nos levantamentos do Plano de 
Manejo, e em abundância na área do Parque Municipal vizinho à área da RPPN, recentemente algumas novas 
espécies desse gênero foram descritas, ainda que somente para regiões do Rio de Janeiro e Paraná.

Segundo estudos do EIA/RIMA, foi citada a possibilidade de ocorrência de uma nova espécie desse 
gênero no entorno da RPPN. 

Portanto, o gênero foi incluído como alvo para que pesquisas e ações de monitoramento proporcionem 
uma melhor compreensão da espécie. Há ainda a probabilidade de identificação de outras espécies do mes-
mo gênero ocorrendo na RPPN.

• Identificar possíveis alterações na frequência de registros da herpetofauna na RPPN, devido à perda 
de hábitat do entorno e/ou afugentamento de indivíduos pela implantação do empreendimento imo-
biliário.

• Priorizar o desenvolvimento de pesquisas para a identificação da espécie do gênero Brachycephalus, 
com ocorrência na área da RPPN e entorno imediato.

LA4. Monitorar a ictiofauna (sardinha: Pseudocorynopoma heterandria e cascudinho do tietê: Pseudo-
tocinclus tietensis)

Das nove espécies levantadas durante o inventário da ictiofauna nas microbacias do ribeirão Botujuru, 
englobadas dentro do empreendimento imobiliário e da RPPN, foi detectada a presença de duas espécies 
consideradas ameaçadas: a sardinha, Pseudocorynopoma heterandria (Eigenmann, 1914); e o cascudinho do 
Tietê, Pseudotocinclus tietensis (Ihering, 1907). As espécies constam da lista oficial das espécies de peixes 
brasileiros ameaçadas de extinção na categoria “Vulnerável” (São Paulo, 2010; MMA, 2008). 

A presença dessas espécies reforça a necessidade de conservar os corpos d’água na área diretamente 
afetada do empreendimento imobiliário, assim como na RPPN. Como a bacia hidrográfica do ribeirão Botu-
juru é afetada por áreas urbanas localizadas fora da reserva, é preciso preservar regiões a montante onde 

ocorram alterações com mais gravidade, como a ocupação de áreas de APP por edificações, sobretudo mo-
radias, e o lançamento, crescente, de efluentes de natureza doméstica e resíduos sólidos. 

Assim, no caso da ictiofauna, os alvos são os ambientes em que as espécies ameaçadas ocorrem.

• Identificar possíveis alterações em relação aos índices de densidade, abundância e riqueza das popu-
lações de ictiofauna (com foco nas duas espécies ameaçadas de extinção), devido às interferências 
decorrentes das obras de instalação do empreendimento.

• Realizar o monitoramento dos cursos d’água (nos sítios amostrais utilizados para esse propósito no 
Plano de Manejo), de forma a acompanhar os parâmetros e variáveis que influenciarão as característi-
cas da comunidade aquática associada.

O acúmulo de dados ao longo do tempo e o acompanhamento dos parâmetros físico-químicos dos 
corpos d’água analisados deverão fornecer informações que permitam avaliar com maior clareza a condição 
da ictiofauna e sua evolução diante das alterações ambientais que forem observadas na área.

Diretriz 4. Monitoramento da flora da RPPN

LA1. Monitorar a vegetação por meio da implantação de parcelas permanentes 

• A partir da implantação do Programa de Restauração Florestal, monitorar a vegetação da RPPN de for-
ma a avaliar a efetividade do programa no processo de regeneração natural e/ou induzida. O objetivo 
é compreender as alterações nas populações ou comunidades ao longo do tempo.

• Monitorar a espécie taquarembó, considerada espécie-problema no Plano de Manejo da UC vizinha, o 
Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello.

Diretriz 5. Monitoramento do meio físico da RPPN

LA1. Monitorar as ações da Zona de Recuperação, considerando a fragilidade do solo

É importante considerar que as unidades de vertente da RPPN podem apresentar fragilidade alta nos casos 
de remoção ou degradação da cobertura vegetal, como as vertentes côncavas, as vertentes retilíneas e as 
vertentes convexas. 

O monitoramento dessas áreas deverá ser constante quando do início da implantação do Programa de 
Restauração nas Zonas de Recuperação da RPPN.
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Diretriz 6. Articulação com pesquisadores e instituições de pesquisa

LA1. Divulgar a RPPN no meio acadêmico e científico

Divulgar a RPPN, buscando estimular pesquisadores a atuarem na reserva e contribuírem para a implantação 
das pesquisas prioritárias:

• Divulgar as linhas de pesquisa para universidades e instituições de pesquisa da região.
• Manter lista de contatos atualizada de pesquisadores e núcleos de pesquisa em institutos, universida-

des e outras organizações.
• Produzir informes técnicos de resultados e andamento das pesquisas na RPPN.
• Manter atualizada a lista de espécies com resultados dos novos estudos, assim como a lista de traba-

lhos realizados e em andamento, viabilizando sua divulgação no meio técnico-científico.
• Procurar, sempre que possível, constituir convênios com pesquisadores e instituições para realização 

de pesquisas de longo prazo.

Diretriz 7. Divulgação dos resultados das pesquisas realizadas na RPPN para stakeholders 

LA1. Divulgar resultados das pesquisas para os condôminos do Plano Urbanístico da Reserva da Serra 
do Itapety

• Utilizar os resultados das pesquisas do Plano de Manejo e pesquisas futuras para elaborar práticas 
ambientais e informes gerais, com o intuito de aproximar os condôminos da RPPN e auxiliar na pro-
teção da área. 

• Durante as reuniões de condomínio do futuro empreendimento, promover apresentações sobre as 
pesquisas realizadas para sensibilização do público.

Esta diretriz tem relação direta com o Programa de Comunicação.
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O Programa de Comunicação prevê diretrizes e conteúdos para a apresentação do Plano de Manejo para os 
públicos-alvo da RPPN e, consequentemente, do Plano Urbanístico da Reserva da Serra do Itapety, sendo este 
último diretamente beneficiados pela existência de uma área natural no entorno imediato do empreendimento. 

Adicionalmente, o programa visa divulgar os propósitos de conservação ambiental da reserva e apresen-
tar as potencialidades naturais e culturais da futura visitação, segmentada em conformidade aos objetivos 
do proprietário da RPPN, promovendo, ordenando e direcionando as atividades na área.

Como constatado no Diagnóstico (Parte B), pelo fato de essa área não ser conhecida na região, torna-se 
fundamental a divulgação direcionada, educativa, com o intuito de sensibilizar os futuros condôminos sobre 
a importância local da RPPN.

A.  OBJETiVO 

Divulgar o Plano de Manejo e a RPPN Botujuru – Serra do Itapety regionalmente, em especial ao público-
-alvo do empreendimento imobiliário, potencializando ações conservacionistas na área e entorno imediato.

B.  PREMiSSAS

O tema RPPN deve ser tratado de forma integrada na comunicação institucional da SPLF. Por isso, a iden-
tidade visual da UC deve estar alinhada à da empresa, reforçando seu vínculo como proprietária da área.

A comunicação faz parte de uma estratégia integrada com os demais Programas de Manejo, buscando 
ampliar os esforços de proteção da reserva.

3.4.    |    PROGRAMA DE COMuNiCAçÃO
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C.  RESuLTADOS ESPERADOS

• RPPN conhecida no município e região como área protegida que desempenha importante papel de 
conectividade de flora e fauna no contexto da Serra do Itapeti.

• Articulação com a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes e o Parque Natural Municipal Francisco 
Affonso de Mello.

• Plano de Manejo divulgado para o município e região.
• Elaboração da logomarca da RPPN.
• Projeto de sinalização da RPPN.
• Contribuição para a valorização institucional do empreendimento imobiliário.

D.  DiRETRiZES E LiNhAS DE AçÃO (LA)

Diretriz 1. Divulgar os resultados do Plano de Manejo da RPPN

LA1. Elaborar e disponibilizar versão resumida do Plano de Manejo

• Transformar o conteúdo técnico do Plano de Manejo em linguagem acessível a todos os públicos de 
interesse, possibilitando que o documento seja um elo comunicacional entre RPPN e região. 

LA2. Produzir materiais com os resultados obtidos no Plano de Manejo

Recomenda-se a elaboração de materiais informativos sobre o Plano de Manejo da UC com formatação e 
conteúdo didáticos e interativos:

• Cartilha e/ou folder contendo informações sobre a RPPN (localização, importância, restrições e nor-
mas, histórico) e mapa temático de espécies de fauna e flora ali identificadas.

• Disponibilizar ao público o acervo fotográfico produzido durante as pesquisas e no presente Plano de 
Manejo, como exposição permanente e/ou utilizado em atividades de pesquisa, visitação e educação 
ambiental1.

• Utilizar o acervo fotográfico nos materiais de comunicação do empreendimento imobiliário, fazendo re-
ferência à RPPN, como forma de evidenciar a responsabilidade ambiental do empreendimento imobiliário. 

1  Ressalta-se que a utilização das fotos do presente Plano de Manejo, disponibilizadas à SPLF, está liberada desde que os créditos do fotógrafo sejam 
divulgados, conforme exemplo: “PMBotujuru/nome do fotógrafo”. 

Diretriz 2: Criar canais de comunicação com os futuros condôminos e funcionários do empreendimen-
to Plano urbanístico da Reserva da Serra do itapety

LA1. Desenvolver ação conjunta com os corretores de imóveis 
No momento da venda de novos lotes residenciais e/ou comerciais, sugere-se que os corretores de imóveis 
contratados para o empreendimento imobiliário possuam conhecimento sobre a importância da RPPN para 
a região e possam agregar valor institucional e ambiental aos lotes a serem vendidos.

LA2. Construir a identidade visual da RPPN 

Escolher o símbolo que traduza o aspecto físico e/ou ideológico da RPPN (logotipo), fortalecendo sua 
identidade como área de conservação. A criação do logotipo é uma das estratégias para que a área seja 
reconhecida pela população. 

A marca deverá ser inserida no material de divulgação, educativo e na sinalização, nesta última funda-
mentalmente para identificação visual dos limites geográficos da reserva.

• Desenvolver junto a uma agência de comunicação (podendo integrar as ações de comunicação definidas 
para o empreendimento) a identidade visual da RPPN, compreendendo estabelecimento de marca, logoti-
po e manual de aplicação, com identidade relacionada ao Plano Urbanístico da Reserva da Serra do Itapety.

LA3. Disponibilizar informações sobre as atividades realizadas na RPPN 

• Produzir periodicamente informes sobre as atividades em andamento na RPPN, disponibilizando-os em 
murais situados nas áreas de convivência dos condôminos do empreendimento imobiliário. 

• Caso a futura SPE possua um sistema de comunicação interna, articular com seus diretores para que 
haja inserção de dados sobre a RPPN nos materiais produzidos.

LA4. Implantar sinalização educativa e informativa sobre a RPPN nos limites do empreendimento imobi-
liário e na Zona de Visitação 

• Implantar na área da UC e áreas limítrofes:

 ∆ Sinalização contendo nome da RPPN, normas e restrições em seus principais acessos. 
 ∆ Sinalização informativa com o mapa e trajetos permitidos.

• No caso da visitação, a implantação de placas de sinalização contendo iconografia favorece o uso 
adequado dos recursos e protege o usuário e a propriedade. 
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• Sugere-se nesta ação a contratação de serviços especializados em sinalização interpretativa em uni-
dades de conservação.

Ressalta-se que, até o momento da conclusão deste Plano de Manejo, o proprietário vem incrementan-
do as medidas de controle de acesso, implantando sinalização nas divisas e realizando rondas de fiscalização 
nas estradas do Lambari e Beija-flor, de forma a evitar a invasão da propriedade por praticantes de moto-
cross e caçadores, além do descarte de resíduos. 
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3.5.    |    PROGRAMA DE ViSiTAçÃO

O Programa de Visitação visa definir as ações educativas, de interpretação e sensibilização, integrando 
as pessoas ao meio natural. Consequentemente, espera-se que contribua para a conservação, proteção e 
cumprimento dos objetivos de manejo da UC. Nesse sentido, o presente programa traz uma importante 
contribuição ao planejamento de uma RPPN, abordando a temática, os públicos, o formato, o sistema de 
gestão e as estruturas necessárias para o desenvolvimento das atividades de visitação. 

A RPPN tem como potencial a educação ambiental, pesquisa e contemplação, a partir da visita em pon-
tos de potencial atrativo, em roteiros interligados pelos antigos carreadores (trilhas entre os antigos talhões 
de eucalipto e pinus).

O desenvolvimento de atividades de lazer, educação ambiental, fiscalização e pesquisa tende a minimi-
zar os impactos dos vetores de pressão sobre a RPPN. 

A.  OBJETiVO 

Proporcionar vivências ambientais para os futuros condôminos do empreendimento imobiliário Plano Urba-
nístico da Reserva da Serra do Itapety, de acordo com as aptidões e potencialidades dos recursos naturais 
identificados no perímetro da RPPN, alinhados com os objetivos e valores da SPFL, proprietária da UC, por 
meio da promoção, ordenamento e direcionamento das atividades para uso recreativo da reserva. 

B.  PREMiSSAS

A visitação na RPPN deverá ocorrer em consonância com os Programas de Administração, Proteção, Comunica-
ção e Pesquisa e Monitoramento. O escopo da visitação poderá ser ampliado de acordo com o interesse da SPLF 
e futuramente da SPE, abrangendo outros públicos e formatos não contemplados inicialmente neste programa. 
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C.  RESuLTADOS ESPERADOS

• Planejamento e monitoramento de atividades e implantação de estruturas de visitação de acordo com 
as aptidões da RPPN (educação ambiental, contemplação e esportes de baixo impacto).

• Atividades de visitação desenvolvidas de acordo com as normas de uso da UC e da SPLF (futuramente, 
também da SPE).

• Estruturas de visitação harmonizadas com o ambiente natural.
• Equipe de funcionários devidamente capacitados para receber adequadamente os visitantes, com 

qualidade e segurança.
• Dados de visitação sistematizados e avaliados periodicamente.
• Atividades e impactos da visitação monitorados e avaliados sistematicamente.
• Valores e importância da RPPN e da atuação da SPLF divulgados constantemente.

D.  DiRETRiZES E LiNhAS DE AçÃO (LA)

Diretriz 1. Definição de recursos humanos necessários para apoiar as atividades de visitação na RPPN

LA1. Definir responsabilidades das equipes envolvidas com a visitação

Atualmente não há nenhum responsável pela visitação, pois o perímetro não é aberto para uso público. 
Como há a o interesse da SPFL em permitir a visitação na área da RPPN em médio e longo prazos, será 
necessário que o gestor e o Comitê Gestor da RPPN nomeiem um responsável pelo monitoramento das 
atividades de visitação, podendo ser o próprio gestor, com as seguintes atribuições:

• Organizar, implantar e avaliar as atividades relacionadas à visitação na RPPN.
• Buscar parceria com a administração do empreendimento para:

 ∆ Divulgar os trajetos disponíveis para visitação, normas e acessos, importância da área e informa-
ções sobre a biodiversidade local.

 ∆ Vigilância.
 ∆ Atendimento a emergências.

• Normatizar e regulamentar as atividades de visitação da RPPN de modo integrado com os moradores 
do condomínio.

• Definir e viabilizar junto ao proprietário e à futura SPE a implantação de equipamentos básicos de infraes-
trutura (sinalização de acessos externos, internos e em pontos estratégicos para a visitação, entre outros).

• Criar sistema de controle de entrada e monitoramento de segurança interno.

Diretriz 2. implantação de infraestrutura de apoio à visitação

LA1. Adequar e implantar circuitos para a visitação

Conforme apontado no zoneamento da RPPN (Zona de Visitação), pelas condições físicas da área (como 
declividades acentuadas e fragilidade do solo), foram definidas três áreas passíveis de visitação na reserva: 

a) Porção norte no talhão de pinus (a ser recuperado após a implantação do Programa de Restauração 
Florestal), passando pela estrada do Pinheirinho.

b) Porção sul. 
c) Porção nordeste, onde foi prevista a instalação do Mirante 3, percorrendo a estrada interna na gleba 

anexa da RPPN.

Para que os trajetos pré-definidos no zoneamento sejam implantados, requer-se:

• Implantação de estruturas suspensas ao longo do lago até a chegada à RPPN, favorecendo a beleza 
cênica e evitando impactos significativos na área.

• Instalação de “portal” de entrada quando do acesso à área da RPPN, em conjunto com a instalação de 
placas informativas dos trajetos disponíveis, normas de uso, importância da área, entre outros.

• Instalação de estruturas, como lixeiras, bancos, deque e suportes para a sinalização em diversos pon-
tos dos trajetos, visando apoiar as atividades de visitação.

• Sinalização, controle de acesso à reserva e manutenção da estrada do Lambari, setor oeste da RPPN 
e limítrofe ao Parque Municipal, com acesso exclusivo para as atividades de pesquisa e fiscalização.

• Adequar e realizar manutenções periódicas nos traçados das trilhas, facilitando a passagem dos visi-
tantes, incluindo técnicas para conservação do seu leito e poda da vegetação lateral. 

• Qualquer bifurcação existente deverá ser fechada com vegetação nativa para evitar que os visitantes 
optem por caminhos diferentes do oficial.

• As trilhas devem ter leito variando, preferencialmente, entre 50 cm e 80 cm. 

Outros trajetos poderão ser definidos ao longo da implantação do Plano de Manejo, caso seja avaliada 
a viabilidade e necessidade de outros percursos para atendimento aos condôminos do empreendimento 
imobiliário. 

Qualquer sugestão de novos percursos de trilha para visitação deverá ser estudada considerando os as-
pectos biofísicos relevantes, sob a responsabilidade de profissionais devidamente qualificados para o tema.
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LA2. Dimensionar o uso dos trajetos das trilhas 

• O circuito de trilhas sugerido na Zona de Visitação deverá ser destinado à visitação autoguiada. Para 
tanto, todos os trajetos deverão conter sinalização e estratégias de gestão para esse fim, com base em 
projeto específico elaborado por profissionais devidamente qualificados para o tema. 

• Em função das características, estruturas, equipe disponível e equipamentos atuais, sugere-se que o 
número inicial de visitantes não ultrapasse 100 pessoas por dia. Esse número não é fixo, variando de 
acordo com as mudanças nas condições de manejo, como recursos humanos, financeiros e condições 
do ambiente. A ampliação das estruturas e equipes de apoio, a implantação das estratégias de gestão 
propostas, assim como o monitoramento dos impactos, tendem a ampliar a capacidade de atendimen-
to de visitantes na RPPN, caso esta seja uma das diretrizes da SPLF e da futura SPE.

• Caso haja interesse do proprietário em oferecer visitas guiadas, com o auxílio de monitores ambientais, 
contratar equipe especializada para esse fim.

LA3. Avaliar a viabilidade de instalação de um mirante próximo ao atual talhão de pinus, situado ao 
norte da RPPN

Avaliar a viabilidade de instalação de um deque de forma que o público visitante possa avistar a cidade de 
Mogi das Cruzes. A área destinada para receber esse tipo de infraestrutura situa-se ao norte da RPPN, pró-
ximo ao atual talhão de pinus.

A implantação do mirante, a retirada das árvores e a recuperação do talhão de pinus deverão compor 
uma Zona de Visitação atraente aos futuros condôminos, permitindo também o acesso à Pedra do Lagarto, 
interessante atrativo situado no limite da RPPN.

Para a instalação do mirante, caso viável e de interesse do proprietário, será necessário:

• Adequação da estrada do Pinheirinho, com a instalação de estruturas de drenagem.
• Recuperação da área, com o intuito de reduzir os sulcos atualmente existentes. 
• Instalação de sinalização informativa sobre a RPPN.
• Implantação de área para manobra de veículos e eventual atendimento a emergências.

LA4. Avaliar a viabilidade de instalação de um mirante e demais usos a leste da RPPN

Avaliar a viabilidade de instalação de infraestrutura na parte leste da RPPN, no ponto “Mirante 3”.
Essa área também é local de potencial risco de incêndio. Portanto, medidas de prevenção e combate a 

focos de incêndios deverão ser prioridade nesse local. 
Para a instalação do mirante, caso viável e de interesse do proprietário, será necessário:

• Adequação da estrada interna para chegada ao mirante, com a instalação de estruturas de drenagem.
• Recuperação da área, com o intuito de reduzir os sulcos atualmente existentes.
• Instalação de sinalização informativa sobre a RPPN.
• Implantação de área para manobra de veículos e eventual atendimento a emergências.

LA5. Instalação de sinalização interpretativa e informativa nos trajetos de visitação

A criação e implantação de sinalização interpretativa nos trajetos de visitação colaboram para a assimilação 
das peculiaridades a serem observadas.

• Implantar sinalização nos principais pontos de acesso à RPPN. Esta deve ser informativa, citando que a 
área é uma unidade de conservação privada e fornecendo telefone para contato com os gestores da área. 

• Instalar sinalização interpretativa e educativa, conforme Programa de Comunicação.
• Instalar sinalização e implantar medidas de segurança e controle ao longo da estrada do Beija-flor, 

estrada vicinal que cruza a Serra do Itapeti e secciona a RPPN no setor leste, assim como da estrada 
do Lambari nas proximidades da reserva, evitando o acesso de invasores, incluindo os praticantes de 
motocross.

Diretriz 3. implantação de sistema de monitoramento da visitação na RPPN

LA1. Implantar um monitoramento de impactos da visitação

Devido à fragilidade do solo na área da RPPN, será importante instaurar um sistema de monitoramento de 
impactos da visitação, para que não haja impactos negativos significativos na UC. Para isso, é preciso capacitar 
as equipes de trabalho atuantes na área da RPPN para realizar o monitoramento das áreas de visitação. Tal mo-
nitoramento também poderá ser realizado em parceria com universidades ou instituições de ensino e pesquisa.

Diretriz 4. Definição de normas, procedimentos e treinamentos necessários às atividades de visita-
ção na RPPN

LA1. Elaborar documentos e disponibilizá-los ao público visitante da RPPN 

Sugere-se a elaboração dos seguintes documentos: 
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• Descritivo: informando as linhas temáticas, roteiros básicos e atrativos. O objetivo desse documento 
é apresentar a RPPN para os potenciais públicos interessados. 

• Manual do Visitante: documento informando as normas de segurança e acesso à área, itens de ves-
tuário, entre outros.

Esses documentos deverão estar disponíveis nas áreas destinadas ao apoio à gestão da RPPN e nas 
áreas de convivência do empreendimento imobiliário.

Adicionalmente, sugere-se que seja destinado um local para o recebimento de sugestões dos condômi-
nos e visitantes da RPPN, visando o aperfeiçoamento contínuo da gestão da área.

LA2. Promover capacitações para as equipes de trabalho sobre as atividades de visitação na RPPN

É importante que as equipes de trabalho envolvidas nas atividades de visitação, direta ou indiretamente, 
estejam devidamente preparadas para exercer a função. Entre os treinamentos, citam-se, minimamente, 
educação e interpretação ambiental, monitoramento, segurança e primeiros socorros. Os treinamentos de-
verão ser realizados periodicamente, sempre que houver novo ingresso de funcionários nas equipes.
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3.6.    |    PROGRAMA DE SuSTENTABiLiDADE 
ECONÔMiCA

O Programa de Sustentabilidade Econômica busca identificar as principais fontes, meios e estratégias de 
financiamento para a implantação do Plano de Manejo e alcance dos objetivos da RPPN. 

No caso da RPPN Botujuru – Serra do Itapety, as alternativas de obtenção de recursos encontram-se no 
âmbito externo (ligadas à captação de recursos e acesso a fundos e editais) e na própria alocação de recursos 
por parte da SPLF, como proprietária e responsável pela gestão da área. Isso se deve ao fato de a UC não ter, 
neste momento, atividades que promovam a geração de renda. Caso a SPLF, e futuramente a SPE, desejem 
desenvolver alguma atividade que traga recursos financeiros para apoiar a gestão da RPPN, desde que estes 
estejam alinhados aos objetivos de manejo descritos no presente documento, caberá, no momento de revisão 
do Plano de Manejo, a inserção dessas alternativas no Programa de Sustentabilidade Econômica.

Para a elaboração deste programa foram consultadas as políticas públicas de incentivo à conservação 
no Estado de São Paulo, assim como outras experiências similares à RPPN Botujuru– Serra do Itapety, como 
a RPPN Rio dos Pilões, situada no Residencial Reserva Ibirapitanga, em Santa Isabel (<http://www.ibirapi-
tanga.com>)2. 

Para a obtenção de recursos externos, a SPLF poderá acessar alguns fundos e editais destinados ao 
setor privado, assim como identificar instituições, como ONGs e OSCIPs, que possam desenvolver projetos 
em parceria com a empresa, potencializando os resultados e mobilizando outros stakeholders envolvidos 
com questões conservacionistas no entorno e região da RPPN.

As parcerias podem acontecer em diferentes esferas de atuação. Pode-se partir dos seguintes eixos 
(adaptados de MMA e ICMBio, 2012):

2  A RPPN Rio dos Pilões é mantida pela Associação dos Proprietários dos Imóveis (APRI), por meio de contrato quando os proprietários adquirem 
os lotes para construção das residências. Os lotes residenciais variam de 800 a 1200 m2 e incluem averbadas na matrícula 4000 m2 da reserva. 
Consequentemente, todo morador do Residencial Reserva Ibirapitanga contribui mensalmente (com valor já incluso na taxa condominial) com a gestão 
da RPPN Rio dos Pilões. Atualmente, a cobrança da taxa condominial é feita por uma administradora externa, a partir da definição orçamentária da 
APRI. Futuramente a associação pretende internalizar essa atividade. A opção da APRI para geração de trabalho e renda, priorizando a contratação 
de moradores das comunidades do entorno da reserva, também garantiu maior apoio para as ações da associação e promoveu a qualificação e 
especialização de alguns funcionários em atividades de manutenção e gestão do condomínio e da RPPN. 
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• Implantação da RPPN: 
 ∆ Implantação do Plano de Manejo. 

• Gestão da RPPN:
 ∆ Uso público e educação ambiental.
 ∆ Pesquisa científica.
 ∆ Avaliação e monitoramento.
 ∆ Gestão de conflitos socioambientais.
 ∆ Gestão participativa.
 ∆ Integração com as comunidades do entorno e com os condôminos do empreendimento imobiliário.

A.  OBJETiVO 

Garantir recursos financeiros e materiais suplementares que suportem o alcance dos objetivos da RPPN. 
Serão propostas neste programa ações para geração e captação de recursos. 

B.  PREMiSSAS

Os projetos para mobilização de recursos financeiros devem estar de acordo com a gestão orçamentária da 
SPLF, assim como com os cronogramas estipulados no Planejamento Anual da RPPN. 

O Programa de Sustentabilidade Econômica possui interface direta com os Programas de Administração, 
Pesquisa e Monitoramento e Comunicação. 

C.  RESuLTADOS ESPERADOS

• Custos de manutenção e operação da RPPN cobertos.
• Implantação do Plano de Manejo garantida financeiramente.
• Fontes de recursos para sustentabilidade da RPPN mapeadas.

D.  DiRETRiZES E LiNhAS DE AçÃO (LA)

Diretriz 1. Provisão de orçamento anual da SPLF para as ações e atividades a serem desenvolvidas na RPPN 

LA 1. Fazer previsão orçamentária de implantação gradativa dos programas e ações de rotina da RPPN

• Criar uma linha orçamentária específica para as ações desenvolvidas na RPPN, envolvendo custos com 
manutenção, fiscalização, pesquisa, monitoramento, comunicação e demais despesas associadas, para 
que haja um controle exclusivo do orçamento da UC.

• Dimensionar e monitorar as ações de manutenção e de investimentos em projetos na RPPN para sub-
sidiar a atualização anual do orçamento. 

• Deve-se priorizar o desenvolvimento dos projetos apresentados no Programa de Pesquisa e Monitora-
mento do presente Plano de Manejo, com o intuito de ampliar o conhecimento da RPPN, assim como 
da própria conservação da biodiversidade da área.

Diretriz 2. Mapeamento e divulgação de fontes de financiamento 

LA1. Identificar possíveis fontes de financiamento de projetos para a RPPN

• Mapear as fontes de recursos para projetos, entre patrocinadores (empresas ou grupo de pessoas), 
apoiadores e parceiros (organizações sociais, empresas ou governo) e fontes de financiamento (fundos 
estaduais, nacionais e internacionais). O Quadro 42 aponta um primeiro mapeamento de fontes de 
financiamento possíveis.

• Acompanhar periodicamente as especificidades de cada fonte de recursos, para identificar interesse e 
possibilidade de submissão dos projetos para avaliação do órgão competente. 

• Manter a lista de potenciais financiadores atualizada.

LA2. Mapeamento de potenciais parceiros para desenvolvimento e implantação do Plano de Manejo 

• Mapear parceiros potenciais para captação e aplicação de recursos na RPPN – por exemplo, ONGs e 
universidades localizadas próximas à UC.

• Avaliar a viabilidade de uma contribuição mensal dos condôminos para auxílio na gestão da reserva.
• Levantar todas as possibilidades de envolvimento da comunidade do entorno, seja para fornecimento 

de produtos ou serviços, seja para inclusão em projetos a serem desenvolvidos na UC.
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LA3. Divulgar os projetos prioritários a serem desenvolvidos na RPPN

• Divulgar os projetos passíveis de serem desenvolvidos na RPPN, facilitando a interlocução com alunos, 
professores e ONGs que tenham interesse em atuar conjuntamente com a SPLF na área. Estes tam-
bém são facilitadores e parceiros na aquisição de recursos, uma vez que muitos editais são restritos a 
instituições de pesquisa ou ONGs.

• Entrar em contato com instituições ou ONGs atuantes na região para estabelecimento de parceria na 
redação de projetos específicos de captação de recursos. 

Esta linha de ação tem relação direta com o Programa de Pesquisa e Monitoramento e com o Programa 
de Comunicação do presente Plano de Manejo.

Fonte de 
recursos

Tipo de 
recursos

Quem pode solici-
tar recursos

Objetivos que devem 
ser contemplados no 

projeto

Regras de 
repassse Valores

Período de 
inscrição/

submissão de 
projetos 

Prazo para 
aprovação 
do projeto

Site 

 BNDES 
Iniciativa Mata 

Atlântica

Não 
reembolsável

Organizações não 
governamentais 
brasileiras e sem 
fins lucrativos

Reflorestamento com 
espécies nativas, políticas 
públicas, conscientização 
pública, unidades de 
conservação, fixação 
de gás carbônico, mata 
ciliar, gestão de bacias 
hidrográficas

Chamada 
pública

De acordo com 
chamada

Última cha-
mada feita em 
2009. Novo 
período de 

chamada não 
definido

Não 
informado www.bndes.gov.br

BNDES Social Não  
reembolsável

Pessoas jurídicas 
de direito público 
interno e pessoas 
jurídicas de direito 
privado, com ou 
sem fins lucrativos

Atuar na modernização 
da formatação, imple-
mentação, monitora-
mento e avaliação de 
programas e projetos 
ambientais; na recu-
peração, conservação 
e preservação do meio 
ambiente; bem como 
na preservação e disse-
minação de patrimônio 
científico e tecnológico

Demanda 
Induzida  

e demanda 
espontânea

De acordo com 
projeto

Não 
definido

Não 
informado www.bndes.gov.br

Fapesp 
(Fundação 

de Amparo à 
Pesquisa do 

Estado de São 
Paulo)

Não 
reembolsável

Pesquisador-par-
ceiro da RPPN

Programa de Pesquisas 
em Caracterização, Con-
servação e Uso Susten-
tável da Biodiversidade 
do Estado de São Paulo 
(Biota) Programa Fapesp 
de Pesquisa em Mudan-
ças Climáticas Globais

Edital De acordo com 
projeto

Não 
definido

Não 
informado www.fapesp.br

Funbio (Fundo 
Brasileiro para a 
Biodiversidade)

Não 
reembolsável

Organizações não 
governamentais 
brasileiras e sem 
fins lucrativos, 
consultorias, setor 
privado e público

Definido de acordo 
com chamada. Cada 
chamada apresenta 
um eixo temático a ser 
trabalhado. A atuação do 
Funbio contempla todos 
os biomas

Chamada 
pública

De acordo com 
chamada

Não 
definido

Não 
informado www.funbio.org.br/

Fundo dos 
Direitos Difusos 

(Federal) 

Não 
reembolsável

Esferas de governo 
federal, estadual 
e municipal e 
organizações não 
governamentais 
brasileiras, sem 
fins lucrativos, que 
tenham em seus 
estatutos objetivos 
relacionados à 
atuação no campo 
do meio ambiente,

• Conservação e manejo 
da biodiversidade
• Conservação da água  
e das florestas
• Consolidação do 
Sistema de Unidades de 
Conservação (SNUC)
• Preservação de espécies 
ameaçadas da fauna
• Promoção do consumo 
sustentável e da educa-
ção ambiental voltada 
para a sustentabilidade
• Ações de manejo e ges-
tão de resíduos sólidos
• Ecoturismo de base 
comunitária
• Conhecimentos tradi-
cionais
• Modernização admi-
nistrativa
• Mudanças climáticas.
• Desenvolvimento do 
mercado de carbono

Carta consulta 
de acordo 

com chamada 
pública

Mínimo  
R$ 100.000  

Máximo  
R$ 443.750,00  
(referência ano 

2012)

Carta consul-
ta, após pré-
-qualificação 
da inscrição 

no portal 
SINCONV

Não 
informado www.mj.gov.br
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Fonte de 
recursos

Tipo de 
recursos

Quem pode solici-
tar recursos

Objetivos que devem 
ser contemplados no 

projeto

Regras de 
repassse Valores

Período de 
inscrição/

submissão de 
projetos 

Prazo para 
aprovação 
do projeto

Site 

FID (Fundo 
Estadual de 

Direitos Difusos 
de São Paulo)

Não 
reembolsável

Órgãos e entidades 
da administração 
pública direta e 
indireta, de âmbito 
federal, 
estadual ou 
municipal, além de 
organizações não 
governamentais, 
incluídas aquelas 
qualificadas como 
organização social 
(OS) e organização 
da sociedade 
civil de interesse 
público (OSCIP)

Reconstituir, reparar, pre-
servar e prevenir danos 
causados no território do 
Estado de São Paulo ao 
meio ambiente

Via edital – 
Carta consulta

Definido em 
edital (em 2010 

até  
R$ 2 milhões) 
contrapartida 

de 10%

Último edital 
lançado em 
2010 - sem 

período 
definido

Não 
informado www.justica.sp.gov.br

Fundo Nacional 
de Mudanças 

Climaticas 
(Fundo Clima)

Não 
reembolsável 

Entidades públicas, 
Estados, distrito 
federal e municí-
pio e entidades 
privadas sem fins 
lucrativos

Na área de adaptação, 
ações estratégicas 
relacionadas às áreas 
identificadas como mais 
vulneráveis, com recursos 
não reembolsáveis, a 
saber:  
1) Elaboração da es-
tratégia nacional de 
adaptação às mudanças 
climáticas e aos seus 
efeitos 
2) Áreas susceptíveis à 
desertificação (incluindo 
o combate à seca e uso 
responsável dos recursos 
hídricos) 
3) Zona costeira 
4) Sistemas de prevenção 
e alerta de desastres 
naturais

 Convênio 
via Sistema 

Integrado de 
Administração 

Financeira 
do Governo 

Federal (Siafi)

Não definido.  
Em 2011: 

mínimo de 
R$ 200 mil e 
máximo de  

R$ 2,4 milhões

Não 
definido

Não 
informado

www.mma.gov.br ; 
http://www.mma.gov.br/
estruturas/251/_arquivos/

paar_2012_vers_o_
final_251.pdf

Fundo Nacional 
do Meio 

Ambiente 
(FNMA)

Não 
reembolsável

Instituições públi-
cas pertencentes 
à administração 
direta ou indireta 
(federal, estadual e 
municipal), consór-
cios públicos, ins-
tituições privadas 
brasileiras sem fins 
lucrativos que pos-
suam atribuições 
estatutárias para 
atuarem no tema 
meio ambiente

Lista temática FNMA 
(www.mma.gov.br/fnma)

Induzida e 
espontânea – 
inscrição via 

SICONV (www.
convenios.

gov.br)

Mínimo  
R$ 100.000,00  

Máximo 
R$ 300.000,00

Demanda 
espontânea 
SICONV do 
dia 02/01/13 
a 22/02/13. 
Demanda 

induzida sem 
definição

Não 
informado

www.mma.gov.br/apoio-a-
projetos/fundo-nacional-do-

meio-ambiente

Fonte de 
recursos

Tipo de 
recursos

Quem pode solici-
tar recursos

Objetivos que devem 
ser contemplados no 

projeto

Regras de 
repassse Valores

Período de 
inscrição/

submissão de 
projetos 

Prazo para 
aprovação 
do projeto

Site 

Petrobras 
Ambiental

Não 
reembolsável

Organizações não 
governamentais, 
fundações ou as-
sociações privadas 
sem fins lucrativos

1) Água e clima: contri-
buições para o desen-
volvimento sustentável: 
gestão de corpos hídricos 
superficiais e subter-
râneos (reversão de 
processos de degradação 
dos recursos hídricos e 
promoção de práticas 
de uso racional desses 
recursos) 
2) Fixação de carbono e 
emissões evitadas com 
base na reconversão 
produtiva das áreas, 
recuperação de áreas 
degradadas, conservação 
de florestas e áreas 
naturais 
3) Recuperação ou 
conservação de espécies 
e ambientes costeiros, 
marinhos e de água doce

Aberto em 
2009, recebeu 
55 projetos: 18 

contratados

Não definidos.  
Mínimo  

R$ 1,2 milhões 
Máximo 

R$ 7,8 milhões

Bianual – últi-
ma chamada 

em 2012

Não 
informado

www.petrobras.com.br/
minisite/ambiental

Fundação O 
Boticário

Não 
reembolsável

Organizações não 
governamentais, 
fundações ou as-
sociações privadas 
sem fins lucrativos

1) Ações e pesquisa 
para a conservação de 
espécies e comunidades 
silvestres em ecossiste-
mas naturais
2) Ações para implemen-
tação de políticas vol-
tadas à conservação de 
ecossistemas naturais
3) Ações para a restau-
ração de ecossistemas 
naturais
4) Ações para prevenção 
ou controle de espécies 
invasoras
5) Estudos para criação 
ou manejo de unidades 
de conservação
6) Pesquisa sobre vul-
nerabilidade, impacto e 
adaptação de espécies e 
ecossistemas a variáveis 
climáticas

Edital

Média de  
R$ 20 a  

R$ 30 mil  
por projeto

31 de março e 
31 de agosto

Não 
informado

www.
fundacaogrupoboticario.

org.br 

Oi Futuro de 
Meio Ambiente

Não 
reembolsável

Organizações sem 
fins lucrativos

Ações socioambientais, 
entendidas aqui como 
as práticas, ações e 
iniciativas em benefício 
da sociedade e do meio 
ambiente que promovam 
a melhoria da qualidade 
de vida, do desenvolvi-
mento do ser humano, 
por meio de ações 
preventivas, educativas, 
de defesa de direitos 
humanos, do trabalho e 
do meio ambiente

Edital Não 
definido

Não 
definido

Não 
informado www.oifuturo.org.br
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Fonte de 
recursos

Tipo de 
recursos

Quem pode solici-
tar recursos

Objetivos que devem 
ser contemplados no 

projeto

Regras de 
repassse Valores

Período de 
inscrição/

submissão de 
projetos 

Prazo para 
aprovação 
do projeto

Site 

FEHIDRO 
(Fundo Estadual 

de Recursos 
Hídricos)

Reembolsável 
e não 

reembolsável

Recursos não 
reembolsáveis: 
1) Entidades de 
direito público 
da administração 
direta e indireta 
do Estado ou dos 
municípios 
2) Entidades priva-
das sem finalida-
des lucrativas 
Recursos exclusi-
vamente reembol-
sáveis: 
1) Empresas de 
direito privado com 
finalidade lucrativa 
usuárias de recur-
sos hídricos 
2) Tomadores 
que apresentem 
empreendimentos 
de recuperação 
florestal em áreas 
autuadas por 
supressão de ve-
getação nativa, ou 
sobre as quais não 
existam obrigações 
administrativas ou 
judiciais, e cultivo 
de mudas de 
caráter comercial

O FEHIDRO tem por 
objetivo financiar pro-
gramas e ações na área 
de recursos hídricos, 
de modo a promover a 
melhoria e a proteção 
dos corpos d’água e de 
suas bacias hidrográfi-
cas. Esses programas e 
ações devem vincular-se 
diretamente às metas 
estabelecidas pelo Plano 
de Bacia Hidrográfica e 
estar em consonância 
com o Plano Estadual de 
Recursos Hídricos

Submissão e 
aprovação do 
projeto via Co-
mitê de Bacia 
Hidrográfica

Depois de 
publicado o 
Orçamento 

Geral do 
Estado no 

Diário Oficial 
e definidos 

os índices de 
distribuição 

aos colegiados 
pelo Conselho 
Estadual de 

Recursos 
Hídricos, o 

COFEHIDRO 
(Conselho de 
Orientação) 
tem o prazo 
máximo de 
15 dias úteis 
para aprovar 
o Plano de 

Aplicação dos 
Recursos do 
FEHIDRO, 

que define a 
cota de cada 

colegiado 
referente aos 
recursos pro-
venientes da 
compensação 

financeira

http://fehidro.sigrh.sp.gov.br/fehidro/index.html 

Câmara de 
Compensação 

Ambiental (CCA)

Não 
reembolsável

A iniciativa de 
encaminhamento 
de plano de traba-
lho é privativa de 
órgão ou entidade 
gestora de unidade 
de conservação 
regularmente cons-
tituída, observados 
os termos do art. 
11 da Resolução 
Conama 371 de 
5/04/2006

A aplicação de recursos 
obedece à seguinte 
ordem de prioridades: 
- Regularização fundiária 
e demarcação de terras 
- Elaboração, revisão ou 
implantação de plano de 
manejo 
- Aquisição de bens e 
serviços necessários à 
implantação, gestão, 
monitoramento e prote-
ção da unidade 
- Desenvolvimento de 
estudos necessários à 
criação de nova unidade 
de conservação 
- Desenvolvimento de 
pesquisas necessárias 
para o manejo da unida-
de de conservação

Submissão 
e aprovação 
do Plano de 

Trabalho 

Não 
definido

Não 
definido

Não 
informado www.ambiente.sp.gov.br

Quadro 41. 
Possíveis fontes de financiamento de projetos para a RPPN.
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Anexos

Filo Família Gênero/Espécie Nome popular Hábito

Fontes de dados Categoria de ameaça
Espécies problema 

(invasora ou 
exótica)Primários Secundários IUCN Brasil SP

Magnoliophyta Anacardiaceae
Schinus 

terebinthifolius 
Raddi

aroeira-pimenteira AR X X

Magnoliophyta Anacardiaceae Tapirira guianensis 
Aubl.

peito-de-pomba AR X

Magnoliophyta Annonaceae Annona neosericea 
H. Rainer.

araticum AR X

Magnoliophyta Annonaceae Annona sylvatica 
A.St.-Hil.

araticum AR X

Magnoliophyta Annonaceae Guatteria australis 
A. St.-Hil.

pindaíba AR X X

Magnoliophyta Annonaceae Xylopia brasiliensis 
Spreng.

pindaíba AR X

Magnoliophyta Apocynaceae Asclepias 
curassavica L.

oficial-de-sala HB X

Magnoliophyta Araliaceae
Schefflera 

angustissima 
(Marchal) Frodin

mandioqueira, 
rameira AR X

Magnoliophyta Arecaceae Bactris glaucescens 
Drude

tucum AB X

Magnoliophyta Arecaceae Bactris vulgaris 
Barb. Rodr.

tucum AB X X

Magnoliophyta Arecaceae Euterpe edulis 
Mart.

palmito-juçara AR X X A4cd EN VU

Magnoliophyta Arecaceae
Syagrus 

rommanzoffiana 
(Cham.) Glassman

jerivá AR X X

Magnoliophyta Asteraceae Ageratum 
conyzoides L.

mentrasto HB X

Magnoliophyta Asteraceae
Achyrocline 

satureioides (Lam.)
DC.

macela HB X

ANEXO I
Lista de vegetação da RPPN
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Filo Família Gênero/Espécie Nome popular Hábito

Fontes de dados Categoria de ameaça Espécies problema 
(invasora ou 

exótica)Primários Secundários IUCN Brasil SP

Magnoliophyta Asteraceae Baccharis anomala 
DC.

AB X

Magnoliophyta Asteraceae Baccharis dentata 
(Vel.)G.M.Barroso

AB X

Magnoliophyta Asteraceae Baccharis 
dracunculifolia DC.        

vassourinha AB X X

Magnoliophyta Asteraceae
Baccharis 

elaeagnoides 
Steud. ex Baker

AB X

Magnoliophyta Asteraceae Baccharis trimera 
(Less.) DC.

carqueja-do-mato HB X

Magnoliophyta Asteraceae Bidens pilosa L. erva-picão HB X

Magnoliophyta Asteraceae Chaptalia nutans 
(L.)Pol.

língua-de-vaca HB X

Magnoliophyta Asteraceae Emilia sonchifolia 
(L.)DC.

serralhinha HB X X

Magnoliophyta Asteraceae Eupatorium sp. eupatório AB X

Magnoliophyta Asteraceae Micania sp. AB X

Magnoliophyta Asteraceae Mutisia coccinea 
A.St.-Hil.

cravo-divino TR X

Magnoliophyta Asteraceae
Piptocarpha 

axillaris (Less.) 
Baker

vassourão AR X X

Magnoliophyta Asteraceae Senecio brasiliensis 
(Spreng.) Less.

flor-das-almas AB X

Magnoliophyta Asteraceae
Taraxacum 

officinale (L.) 
Weber

dente-de-leão, 
amargosa HB X

Magnoliophyta Asteraceae
Vernonanthura 
diffusa (Less.) 

H.Rob.
AB X X

Magnoliophyta Asteraceae

Vernonanthura 
polyanthes 

(Spreng.) A.J.Vega 
& Dematt.

assa-peixe AB X X

Magnoliophyta Bignoniaceae

Handroanthus 
chrysotrichus 
(Mart. ex DC.) 

Mattos

ipê-amarelo AR X

Magnoliophyta Bignoniaceae Jacaranda 
puberula Cham.

jacarandá AR X

Filo Família Gênero/Espécie Nome popular Hábito

Fontes de dados Categoria de ameaça Espécies problema 
(invasora ou 

exótica)Primários Secundários IUCN Brasil SP

Magnoliophyta Bignoniaceae Pyrostegia venusta 
Miers.

cipó-de-são-joão TR X

Magnoliophyta Burseraceae
Protium 

heptaphyllum 
Marchand

amescla AR X

Magnoliophyta Cannabaceae Trema micrantha 
(L.) Blume

candiúva AR X X

Magnoliophyta Cannaceae Canna indica L. bananeirinha HB X

Magnoliophyta Celastraceae
Maytenus 

evonymoides 
Reissek

cafezinho-do-mato AR X X

Magnoliophyta Chrysobalanaceae Hirtella hebeclada 
Moric. ex A.P. DC.

simbiúva AR X

Magnoliophyta Convolvulaceae Ipomoea cairica (L.) 
Sweet

jetirana TR X

Magnoliophyta Cyperaceae Cyperus brevifolius 
Hassk.

HB X

Magnoliophyta Cyperaceae Cyperus distans L.f. HB X

Magnoliophyta Cyperaceae Cyperus ferax 
Benth.

HB X

Magnoliophyta Cyperaceae Rynchospora sp. HB X

Magnoliophyta Elaeocarpaceae
Sloanea 

monosperma 
Benth.

sapopemba AR X X

Magnoliophyta Erythroxylaceae Erythroxylum 
deciduum St. Hil.

fruta-de-pomba AR X

Magnoliophyta Euphorbiaceae Actinostemon 
concolor Müll.Arg.

AR X

Magnoliophyta Euphorbiaceae
Alchornea 

glandulosa Poepp. 
& Endl.

tapiá AR X

Magnoliophyta Euphorbiaceae Alchornea sidifolia 
Müll. Arg.

tapiá AR X X

Magnoliophyta Euphorbiaceae
Alchornea 
triplinervia 

(Spreng.) Müll. Arg.
tapiá-mirim AR X X

Magnoliophyta Euphorbiaceae Croton floribundus 
Spreng.

capixingui AR 1 X

Magnoliophyta Euphorbiaceae Ricinus communis 
L.

mamona AB X X
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Magnoliophyta Euphorbiaceae
Sapium 

glandulatum (Vell.) 
Pax

leiteiro AR X

Magnoliophyta Euphorbiaceae

Sebastiania 
commersoniana 
(Baill.) L.B.Sm. & 

R.J.Downs

branquilho AR X

Magnoliophyta Fabaceae
Anadenanthera 
colubrina (Vell.) 

Brenan
angico AR X X

Magnoliophyta Fabaceae Andira fraxinifolia 
Benth.

angelim-rosa AR X

Magnoliophyta Fabaceae Cassia ferruginea 
(Schrad.) DC.

canafístula AR X

Magnoliophyta Fabaceae Crotalaria 
anagyroides H.B.K.

guiso-de-cascavel AB X

Magnoliophyta Fabaceae Dahlstedtia pinnata 
(Benth.) Malme

AR X

Magnoliophyta Fabaceae Inga sessilis (Vell.) 
Mart.

ingá-ferradura AR X

Magnoliophyta Fabaceae
Machaerium 

nyctitans (Vell.) 
Benth.

jacarandá-bico-
de-pato AR X X

Magnoliophyta Fabaceae Machaerium 
villosum Vogel.

jacarandá-paulista AR X X

Magnoliophyta Fabaceae
Piptadenia 

gonoacantha 
(Mart.) J.F. Macbr.

pau-jacaré AR X 2

Magnoliophyta Fabaceae

Senna macranthera  
(D.C. ex Collad.) 

H.S. Irwin & 
Barneby

AR X

Magnoliophyta Fabaceae
Senna multijuga 
(L.C. Rich.) H.S. 
Irwin & Barneby

pau-cigarra AR X

Magnoliophyta Fabaceae Zollernia ilicifolia 
(Brongn.) Vogel

AR X

Magnoliophyta Heliconiaceae Heliconia velloziana 
L. Emygdio

helicônia HB X

Magnoliophyta Lauraceae
Cinnamomum 

triplinerve (Ruiz & 
Pav.) Kosterm.

AR X

Magnoliophyta Lauraceae
Nectandra 

barbellata Coe-
Teix.

AR X

Magnoliophyta Lauraceae
Nectandra 

oppositifolia (Nees) 
Rohwer

canela-ferrugem AR X X

Magnoliophyta Lauraceae Nectandra 
puberula Nees

AR X

Filo Família Gênero/Espécie Nome popular Hábito
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Magnoliophyta Lauraceae Ocotea elegans 
Mez

AR X

Magnoliophyta Lauraceae Ocotea sp. AR X X

Magnoliophyta Lecythidaceae
Cariniana 

estrellensis (Raddi) 
Kuntze

jequitibá-branco AR X

Magnoliophyta Loganiaceae
Strychnos 
brasiliensis 

(Spreng.) Mart.
quina AR X

Magnoliophyta Malvaceae

Ceiba speciosa 
(A.St.-Hil., A.Juss. 

& Cambess.)
Ravenna

paineira AR X

Magnoliophyta Malvaceae Luehea divaricata 
Mart.

açoita-cavalo AR X

Magnoliophyta Malvaceae Sida cordifolia L. vassourinha AB X

Magnoliophyta Malvaceae Sida glaziovii K. 
Schum.

guanxuma-branca AB X

Magnoliophyta Marantaceae Ctenanthe 
lanceolata Petersen

caetê HB X

Magnoliophyta Melastomataceae Miconia cabucu 
Hoehne

pixirica, cabuçú AR X X

Magnoliophyta Melastomataceae
Miconia 

cubatanensis 
Hoehne

jacaratiãozinho AR X

Magnoliophyta Melastomataceae
Miconia 

inaequidens 
Naudin

AR X

Magnoliophyta Melastomataceae Miconia sp. AR X X

Magnoliophyta Melastomataceae
Tibouchina 

mutabilis (Vell.) 
Cogn.

manacá-da-serra AR X X

Magnoliophyta Meliaceae Cedrela fissilis Vell. cedro-rosa AR X X

Magnoliophyta Meliaceae Guarea 
macrophylla Vahl.

marinheiro AR X X

Magnoliophyta Monimiaceae
Mollinedia 
schottiana 

(Spreng.) Perkins
AR X

Magnoliophyta Moraceae Ficus sp. figueira AR X

Magnoliophyta Moraceae Morus nigra L. amoreira AR X
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Magnoliophyta Myrsinaceae Myrsine umbellata 
(Mart.) Mez

capororoca AR X X

Magnoliophyta Myrtaceae
Campomanesia 
xanthocarpa O. 

Berg
guabiroba AR X

Magnoliophyta Myrtaceae Eucalyptus spp. eucalipto AR X X X

Magnoliophyta Myrtaceae Eucalyptus saligna 
Sm.

eucalipto AR X X

Magnoliophyta Myrtaceae Eugenia cerasiflora 
Miq.

guamirim, cambuí AR X

Magnoliophyta Myrtaceae Eugenia involucrata 
DC.

cerejeira-do-mato AR X

Magnoliophyta Myrtaceae  Eugenia punicifolia 
DC.

AR X

Magnoliophyta Myrtaceae Eugenia sp. AR X X

Magnoliophyta Myrtaceae
Myrceugenia 

campestris (DC.) 
Legrand et Kausel

cambuí AR X

Magnoliophyta Myrtaceae

Myrceugenia 
myrcioides  

(O.Berg ex Mart. ) 
D.Legrand

AR X

Magnoliophyta Myrtaceae Myrcia glabra (O. 
Berg) Legrand

guamirim-vermelho AR X

Magnoliophyta Myrtaceae Myrcia hebepetala 
DC.

aperta-guela AR X

Magnoliophyta Myrtaceae Myrcia sp. AR X

Magnoliophyta Nyctaginaceae Guapira opposita 
(Vell.) Reitz

maria-mole AR X

Magnoliophyta Nyctaginaceae Guapira sp. maria-mole AR X

Magnoliophyta Passifloraceae Passiflora 
cincinnata Mast.

maracujá-do-mato TR X

Magnoliophyta Passifloraceae Passiflora edulis 
Sims

maracujá-do-mato TR X

Magnoliophyta Peraceae
Pera glabrata 

(Schott) Poepp. 
ex Baill.

tabucuva AR X X

Magnoliophyta Picramniaceae Picramnia 
glazioviana Engl.

camboitá AR X

Filo Família Gênero/Espécie Nome popular Hábito

Fontes de dados Categoria de ameaça Espécies problema 
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Magnoliophyta Piperaceae Piper aduncum L. caapeba AB X

Magnoliophyta Plantaginaceae Plantago major L. tanchagem HB X

Magnoliophyta Plantaginaceae Plantago 
tomentosa Lam.

tanchagem HB X

Magnoliophyta Poaceae Andropogon 
bicornis L.

HB X

Magnoliophyta Poaceae Brachiaria sp. capim-braquiária HB X X

Magnoliophyta Poaceae Melinis minutiflora 
P. Beauv.

capim-gordura HB X X

Magnoliophyta Polygonaceae
Coccoloba 

arborescens (Vell.) 
R.A. Howard

AR X

Magnoliophyta Rosaceae Prunus sellowii 
Koehne

pessegueiro-bravo AR X X

Magnoliophyta Rosaceae Rubus rosifolius 
var. rosifolius Sm.

moranguinho-
silvestre AB X X

Magnoliophyta Rubiaceae Amaioua 
intermedia Mart.

guapeva AR X

Magnoliophyta Rubiaceae
Bathysa australis 
(A. St.-Hil.) Benth. 

& Hook. f.
cauassú AR X

Magnoliophyta Rubiaceae Diodia teres Walter mata-pasto HB X

Magnoliophyta Rubiaceae Guettarda 
viburnoides Cham.

AR X

Magnoliophyta Rubiaceae Ixora venulosa 
Benth.

AB X

Magnoliophyta Rubiaceae
Palicourea 

marcgravii A. 
St.-Hill.

AR X

Magnoliophyta Rubiaceae Psychotria longipes 
Müll.Arg. 

erva-de-rato AR X

Magnoliophyta Rubiaceae Psychotria suterella 
Müll. Arg.

erva-de-rato AR X

Magnoliophyta Rutaceae Esenbeckia 
febrifuga A.Juss.

AR X

Magnoliophyta Rutaceae Esenbeckia 
grandiflora Mart.

guarantã AR X

Magnoliophyta Rutaceae Zanthoxylum 
rhoifolium Lam.

mamica-de-porca AR X
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Magnoliophyta Salicaceae Casearia decandra 
Jacq.

guaçatonga AR X X

Magnoliophyta Salicaceae Casearia obliqua 
Spreng.

guaçatonga AR X

Magnoliophyta Salicaceae Casearia sylvestris 
Sw.

guaçatonga AR X X

Magnoliophyta Sapindaceae Allophylus edulis 
(A.St.-Hil.) Niederl.

camboatã, 
catingueiro-grado AR X

Magnoliophyta Sapindaceae Cupania vernalis 
Cambess.

camboatá AR X X

Magnoliophyta Sapindaceae
Matayba 

elaeagnoides 
Radlk. 

camboatá AR X

Magnoliophyta Sapindaceae Matayba 
guianensis Aubl.

camboatá AR X X

Magnoliophyta Sapotaceae Ecclinusa ramiflora 
Mart.

grumixava, 
gumbijava AR X

Magnoliophyta Solanaceae Aureliana 
fasciculata Sendtn.

AR X

Magnoliophyta Solanaceae Capsicum 
flexuosum Sendtn.

AR X

Magnoliophyta Solanaceae Capsicum mirabile 
Mart. ex Sendtn.

AR X

Magnoliophyta Solanaceae
Solanum 

granuloso-
leprosum Dunal

AR X

Magnoliophyta Solanaceae
Solanum 

pseudoquina 
A.St.-Hil.

joá AR X

Magnoliophyta Symplocaceae
Symplocos cf. 
variabilis Mart. 

ex Miq.
AR X

Magnoliophyta Typhaceae Typha angustifolia 
L.

taboa HB X X

Magnoliophyta Urticaceae Boehmeria caudata 
Sw.

rabo-de-raposa AR X

Magnoliophyta Urticaceae Cecropia glaziovi 
Snethlage

embaúba-vermelha AR X X

Magnoliophyta Urticaceae Cecropia hololeuca 
Miq.

embaúba-prateada AR X

Magnoliophyta Urticaceae Urera baccifera (L.) 
Gaudich. ex Wedd.

urtiga AR X

Filo Família Gênero/Espécie Nome popular Hábito
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Magnoliophyta Verbenaceae Lantana camara L. camará AB X

Magnoliophyta Verbenaceae Lantana fucata 
Lindl. 

AB X

Magnoliophyta Verbenaceae
Stachytarpheta 

cayennensis 
Schauer

gervão HB X

Magnoliophyta Zingiberaceae
Hedychium 
coronarium 

J.Koenig 
lirio-do-brejo HB X X X

Pinophyta Pinaceae Pinus elliottii 
Engelm.

pinheiro AR X X X

Pteridophyta Cyatheaceae Cyathea atrovirens 
Domin.

samambaiaçu AR X

Pteridophyta Cyatheaceae Cyathea delgadii 
Sternb.

samambaiaçu AR X

Pteridophyta Cyatheaceae Cyathea phalerata 
Mart.

samambaiaçu AR X

Pteridophyta Pteridaceae Pteridium 
aquilinum (L.) Kuhn

samambaia-do-
campo HB X X X

Legenda: AR - árvore; AB - arbusto; HB - herbáceo; TR - trepador.
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ANEXO II 
Lista de fauna da RPPN (mastofauna e quirópterofauna)

Ocorrência 
confirmada 

(ok) ou 
provável (op)

Ordem Família Gênero/Espécie Nome popular Data da coleta

Fontes de dados Categoria de ameaça
Espécie 

endêmica
Espécie invasora 

ou exótica
Ponto de 

localização

Localização coord. UTm Forma de registro: Visualização - V; 
Pegadas - P; Estação de Pegadas 
- EP; registro fotográfico - rF; 

Captura - C; Outros - OUPrimários Secundários IUCN Brasil SP Longitude Latitude

ok Artiodactyla Cervidae Mazama americana (Erxleben, 1777) veado-mateiro  6-Out-12 X X DD VU 72 379738E 7403186S V,P

24-Set-12 X 35 381163E 7401738S P

24-Set-12 X 36 381353E 7401934S P

21-Abr-13 X 1 381343E 7402340S P

op Artiodactyla Cervidae Mazama gouazoubira (Fischer, 1814) veado catingueiro X

Carnívora Canidae Canis lupus familiaris (Linnaeus, 1758) cachorro doméstico X X X

ok Canidae Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) cachorro-do-mato 23-Set-12 X X 25 380888E 7403647S RF,P

24-Set-12 X 44 380961E 380961E P

24-Set-12 X 40 381207E 7403547S P

25-Set-12 X 4 380696E 7403468S EP

25-Set-12 X 12 380702E 7403618S EP

25-Set-12 X 14 380722E 7403632S EP

25-Set-12 X 20 380802E 7403627S EP

26-Set-12 X 5 380704E 7403484S EP

8-Out-12 X 98 380564E 7403767S EP

op 8-Out-12 X 99 380538E 7403762S EP

ok Carnívora Felidae Leopardus tigrinus (Schreber, 1775) gato-do-mato 6-Out-12 X VU VU VU 67 380021E 7403664S P

11-Out-12 X 99 380538E 7403762S EP

6-Out-12 X 78 380631E 7403848S Ou

Out-12 X 25 380888E 7403647S RF

ok 6-Out-12 X 76 379908E 7403831S P

ok Carnívora Felidae Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) jaguatirica 10-Oct-12 X X VU VU VU 118 380068E 7403648S P

24-Set-12 X 42 381256E 7403531S OU

ok Carnívora Felidae Puma concolor (Linnaeus, 1771) onça-parda 23-Set-12 X X VU VU VU 27 381173E 7403482S P

21-Abr-13 X 1 381343E 7402340S P

op Carnívora Felidae Puma yagouaroundi  
(É. Geoffroy e Sant-Hilre, 1803)

gato-mourisco X

op Carnívora Procyonidae Nausa nasua (Linnaeus, 1766) quati X

ok Carnívora Procyonidae Procyon cancrivorus (Cuvier, 1798) mão-pelada Out-12 X X 25 380888E 7403647S RF

ok Out-12 X X 44 380961E 7403651S RF; 19h50min; lua cheia

op Carnívora Mustelidae Galictis vittata furão X DD

op Carnívora Mustelidae Eira barbara (Linnaeus, 1758) irara X

op Carnívora Mustelidae Lontra longicaudis (Olfers, 1818) lontra X DD NT

op Lagomorpha Leporidae Lepus europaeus (Pallas, 1778) coelho, lebre X exótica

op Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758) tapiti, lebre X
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op Rodentia Cricetidae Akodon sp.1 camundongo-do-mato X

op Rodentia Cricetidae Oligoryzomys sp.1 rato-do-mato X

op Rodentia Cricetidae Oryzomys sp.1 rato-silvestre X

op Rodentia Cricetidae Cerradomys subflavus rato-silvestre X

op Rodentia Cricetidae Blarinomys brevicepis rato-silvestre X DD

op Rodentia Cricetidae Nectomys squamipes rato-d´água X

op Rodentia Cricetidae Oryzomys nigripes rato-silvestre X

op Rodentia Cricetidae Oryzomys ratticeps rato-silvestre X

op Rodentia Echimydae Echimys dasytrix rato-da-árvore X

op Rodentia Erethizontidae Sphigurus villosus (F. Cuvier, 1823) ouriço-cacheiro X X 76 379908E 7403831S OU

op Rodentia Dasyproctidae Dasyprocta azarae (Lichtenstein, 1823) cutia X DD NT

op Rodentia Caviidae Cavia apereae (Erxleben, 1777) preá X

op Rodentia Cuniculidae Cuniculus paca (Linnaeus, 1758) paca X NT

ok Rodentia Hydrochoeridae Hydrochoerus hydrochaeris  
(Linnaeus, 1766)

capivara 24-Set-12 X X 41 381237E 7403569S P

op Rodentia Myocastoridae Myocastor coypus (Molina, 1782) ratão do banhado X invasora

op Rodentia Sciuridae Guerlinguetus igrami esquilo X

op Rodentia Sciuridae Sciurus ingrami (Thomas, 1901) esquilo X

ok Marsupialia Didelphidae Didelphis aurita (Wied-Neuwied, 1826) gambá-de-orelha-preta 23-Set-12 X X 34 380700E 7403291S

24-Set-12 X 10 380692E 7403578S

Out-12 X 25 380888E 7403647S RF

24-Set-12 X 11 380697E 7403599S EP

24-Set-12 X 12 380702E 7403618S EP

24-Set-12 X 18 380779E 7403638S EP

10-Out-12 X 84 380715E 7403868S EP

10-Out-12 X 85 380709E 7403874S EP

10 e 11-Out-12 X 100 380521E 7403752S EP

10 e 11-Out-12 X 102 380467E 7403737S EP

11-Out-12 X 99 380538E 7403762S EP

13-Out-12 X 121 379715E 7403393S RF; 20h47min, 02h03min,  
03h20min; lua nova

14-Out-12 X 121 379715E 7403393S RF; 02h03min, 22h55min; lua nova

op Marsupialia Didelphidae Didelphis albiventris
gambá-de-orelha-

branca X

op Marsupialia Didelphidae Monodelphis iheringi (Thomas, 1888) catita X DD VU X

op Marsupialia Didelphidae Micoreus demerarae (Thomas, 1905) cuíca X

op Marsupialia Didelphidae Philander opossum cuíca-de-quatro-olhos X

op Marsupialia Didelphidae Philander frenatus cuíca-de-quatro-olhos X

op Marsupialia Didelphidae Marmosops incanus (Lund, 1840) marmosa X NT

op Marsupialia Didelphidae Marmosa cinerea cuíca X
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op Marsupialia Didelphidae Marmosa cuíca X

op Marsupialia Didelphidae Gracilinanus microtarsus  
(Wagner, 1842)

marmosa X

op Marsupialia Didelphidae Gracilinanus sp marmosa X

op Marsupialia Didelphidae Caluromys lanatus cuíca-lanosa X NT

op Marsupialia Didelphidae Monodelphis sp cuíca X

op Marsupialia Didelphidae Monodelphis americana cuíca X NT

op Primates Callitrichidae Callithrix aurita (E. Geoffroy, 1812) sagui-da-serra-escuro X vu   C2a(i) VU VU X

op Primates Callitrichidae Callithrix jacchus sagui-de-tufo-branco X

op Xenarthra Bradypodidae Bradypus variegatus (Schinz, 1825) preguiça X

0k Xenarthra Dasypodidae Dasypus novemcinctus (Linnaeus, 1758) tatu-galinha 23-Set-12 X X 25 380888E 7403647S RF

24-Set-12 X 2 380693E 7403454S EP

24-Set-12 X 41 381237E 7403569S P

11-Out-12 X 84 380715E 7403868S EP

Out-12 X 25 380888E 7403647S RF

op Xenarthra Dasypodidae X

op Xenarthra Myrmecophagidae Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758) tamanduá-mirim X

ok Quiróptera Phyllostomidae Anoura geoffroyi  (Gray, 1838) morcego 29-Set-12 X 24 380878E 7403610S C

27-Out-12 X 96 380616E 7403818S C

op Quiróptera Phyllostomidae Anoura caudifer (E. Geoffroy, 1818) morcego X

op Quiróptera Phyllostomidae Glossophaga soricina morcego X

op Quiróptera Phyllostomidae Artibeus jamaicensis morcego X

op Quiróptera Phyllostomidae Artibeus obscurus morcego X

op Quiróptera Phyllostomidae Artibeus sp. morcego X

ok Quiróptera Phyllostomidae Artibeus lituratus ( Olfers,1818) morcego 22-Set-12 X X 27 381173E 7403482S C

22-Set-12 X 24 380878E 7403610S C

27-Out-12 X 96 380616E 7403818S C

ok Quiróptera Phyllostomidae Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758) morcego 22-Set-12 X X 24 380878E 7403610S C

22-Set-12 X 27 381173E 7403482S C

29-Set-12 X 27 381173E 7403482S C

6-Out-12 X 119 380037E 7403652S C

6-Out-12 X 119 380037E 7403652S C

6-Oct-12 X 119 380037E 7403652S C

29-Set-12 X 27 381173E 7403482S C

27-Out-12 X 96 380616E 7403818S C

op Quiróptera Phyllostomidae Desmodus rotundus 
( E. Geoffroy, 1810)

morcego X

op Quiróptera Phyllostomidae Platyrrhinus recifinus morcego X
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op Quiróptera Phyllostomidae Platyrrhinus lineatus (E. Geoffroy, 1810) morcego X

ok Quiróptera Phyllostomidae Sturnira lilium (E. Geoffroy, 1810) morcego 22-Set-12 X X 24 380878E 7403610S C

29-Set-12 X 27 381173E 7403482S C

20-Out-12 X 69 379712E 7403423S C

op Quiróptera Phyllostomidae Sturnira tildae morcego X

op Quiróptera Phyllostomidae Mimon bennettii morcego X

op Quiróptera Phyllostomidae Vampyrodes caraccioli morcego X

op Quiróptera Phyllostomidae Vampyressa pusilla morcego X

op Quiróptera Phyllostomidae Uroderma bilobatum morcego X

op Quiróptera Molossidae Molossus molossus ( Pallas, 1766) morcego X

op Quiróptera Molossidae Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy, 1824) morcego X 94 380651E 7403863S C

op Quiróptera Molossidae Molossops sp. morcego X

op Quiróptera Vespertilionidae Eptecius brasiliensis morcego X

op Quiróptera Vespertilionidae Histiotus sp. morcego X

ok Quiróptera Vespertilionidae Myotis albescens (E. Geoffroyi, 1806) morcego 6-Out-12 X 119 380037E 7403652S C

ok Quiróptera Vespertilionidae Myotis ruber (E. Geoffroyi, 1806)117 morcego 27-Out-12 X VU 96 380616E 7403818S C

ok Quiróptera Vespertilionidae Myotis nigricans (Schinz, 1821) morcego 6-Out-12 X X 119 380037E 7403652S C

27-Out-12 X 96 380616E 7403818S C

20-Out-12 X 69 379712E 7403423S C

27-Out-12 X 96 380616E 7403818S C

Dados secundários (S) compilados de Martins et al. (2012); Instituto 
Ecofuturo e PMMC (2011); SPFL e CPEA (2009);(2012).

Lista oficial de espécies ameaçadas de extinção para o Estado de São 
Paulo. Decreto 56.031 de 20 de julho de 2010. VU: Vulnerárel; NT: Quase 
ameaçado; DD: Dados deficientes.

Lista das espécies brasileiras ameaçadas de extinção. Instrução Normativa 
n. 3 de 2003, MMA. VU: Vulnerável.

Lista das espécies ameaçadas da fauna brasileira, critérios IUCN. 
Biodiversitas, 2003. VU: Vulnerável;  C2a(i): C - Tamanho populacional 
reduzido e em declínio, 2 - Declínio populacional contínuo em pelo menos 
uma das seguintes situações, a(i) - Populações estruturadas da seguinte 
forma: nenhuma subpopulação com mais de mil indivíduos.
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Tinamiformes (Huxley, 1872) Tinamidae (Gray, 1840) Crypturellus obsoletus (Temminck, 1815) inhambu-guaçu X X 0 0 2 16,6

Tinamiformes (Huxley, 1872) Tinamidae (Gray, 1840) Crypturellus tataupa (Temminck, 1815) inhambu-chintã X X 1 0 0 8,3

Tinamiformes (Huxley, 1872) Tinamidae (Gray, 1840) Tinamus solitarius (Vieillot, 1819) macuco X Vu X X

Tinamiformes (Huxley, 1872) Tinamidae (Gray, 1840) Nothura maculosa (Temminck, 1815) codorna X X

Accipitriformes Accipitridae Amadonastur lacernulatus (Temminck, 1827) gavião-pombo-pequeno X Vu X

Galliformes (Linnaeus, 1758) Cracidae (Rafinesque, 1815) Penelope obscura (Temminck, 1815) jacuaçu X X Qa X 2 1 2 41,7

Gruiformes (Bonaparte, 1854) Rallidae (Rafinesque, 1815) Aramides cajanea (Statius Muller, 1776)) saracura-três-potes X X 1 2 0 25

Gruiformes (Bonaparte, 1854) Rallidae (Rafinesque, 1815) Aramides saracura (Leach, 1820) saracura-do-brejo X

Gruiformes (Bonaparte, 1854) Rallidae (Rafinesque, 1815) Pardirallus nigricans (Vieillot, 1819) saracura-preta X

Charadriformes (Huxley, 1867) Charadriidae (Leach, 1820) Vanellus chilensis (Molina, 1782) quero-quero X 2 0 0 16,6

Charadriformes (Huxley, 1867) Jacanidae (Chenu e Des Murs, 1854) Jacana jacana (Linnaeus, 1766) jaçanã X

Cathartiformes (Seebohm, 1890) Cathartidae (Lafresnaye, 1839) Coragyps atratus (Bechstein, 1793) urubu X 4 0 0 33,3

Cathartiformes (Seebohm, 1890) Cathartidae (Lafresnaye, 1839) Cathartes aura urubu-cabeça-vermelha X Vu

Ciconiiformes (Bonaparte, 1854) Ardeidae (Leach, 1820) Butorides striata (Linnaeus, 1758) socozinho X

Ciconiiformes (Bonaparte, 1854) Ardeidae (Leach, 1820) Ardea alba (Linnaeus, 1758) garça-branca X

Ciconiiformes (Bonaparte, 1854) Ardeidae (Leach, 1820) Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758 intr) garça-vaqueira X

Anseriformes (Linnaeus, 1758) Anatidae (Leach, 1820) Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789) mareca-de-pé-vermelho X X

Anseriformes (Linnaeus, 1758) Anatidae (Leach, 1820) Dendrocygna viduata (Linnaeus, 1766) irerê X X

Falconiformes (Bonaparte, 1831) Accipitridae (Vigors, 1824) Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) gavião-carijó X 1 0 1 16,6

Falconiformes (Bonaparte, 1831) Accipitridae (Vigors, 1824) Buteo albicaudatus (Vieillot, 1816) gavião-do-rabo-branco X 1 0 0 8,3

Falconiformes (Bonaparte, 1831) Accipitridae (Vigors, 1824) Accipiter poligaster (Temminck, 1824) tauató X Qa

Falconiformes (Bonaparte, 1831) Accipitridae (Vigors, 1824) Elanoides forficatus (Linnaeus, 1758) gavião-tesoura X

Falconiformes (Bonaparte, 1831) Falconidae (Leach, 1820) Leptodon cayanensis (Latham, 1790) gavião-cabeça-cinza X X 0 0 1 8,3

Falconiformes (Bonaparte, 1831) Falconidae (Leach, 1820) Caracara plancus (Miller, 1777) carcará X 2 0 0 16,6

Falconiformes (Bonaparte, 1831) Falconidae (Leach, 1820) Micrastur ruficollis (Vieillot, 1817) gavião-caburé X

Falconiformes (Bonaparte, 1831) Falconidae (Leach, 1820) Micrastus semitorquatus (Vieillot, 1817) falcão-do-mato X

Falconiformes (Bonaparte, 1831) Falconidae (Leach, 1820) Milvago chimachima (Vieillot, 1816) carrapateiro X 2 0 0 16,6

Falconiformes (Bonaparte, 1831) Falconidae (Leach, 1820) Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 1758) acauã X 1 0 0 8,3

Falconiformes (Bonaparte, 1831) Falconidae (Leach, 1820) Falco femoralis (Temminck, 1822) falcão-de-coleira X

Gruiformes (Bonaparte, 1854) Cariamidae (Bonaparte, 1850) Cariama cristata (Linnaeus, 1766) seriema X

Columbiformes (Latham, 1790) Columbidae (Leach, 1820) Columbina talpacoti (Temminck, 1811) rolinha X X 4 0 0 33,3

Columbiformes (Latham, 1790) Columbidae (Leach, 1820) Leptotila verreauxi (Bonaparte, 1855) juriti X X 1 1 1 25

Columbiformes (Latham, 1790) Columbidae (Leach, 1820) Leptotila rufaxilla (Richard e Bernard, 1792) gemedeira X X 0 0 2 16,6

Columbiformes (Latham, 1790) Columbidae (Leach, 1820) Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) asa-branca X X 3 0 0 25

ANEXO III
Lista de avifauna da RPPN
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Columbiformes (Latham, 1790) Columbidae (Leach, 1820) Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) avoante X X

Columbiformes (Latham, 1790) Columbidae (Leach, 1820) Geotrygon montana (Linnaeus, 1758) pariri X X

Psittaciformes (Wagler, 1830) Psittacidae (Rafinesque, 1815) Pionus maximiliani (Kuhl, 1820) maitaca X X 4 4 2 83,3

Psittaciformes (Wagler, 1830) Psittacidae (Rafinesque, 1815) Brotogeris tirica (Gmelin, 1788) periquito-verde X X X 3 0 0 25

Psittaciformes (Wagler, 1830) Psittacidae (Rafinesque, 1815) Brotogeris versicolurus (Statius Muller, 1776)) periquito X X

Psittaciformes (Wagler, 1830) Psittacidae (Rafinesque, 1815) Diopsittaca nobilis (Linnaeus, 1758) maracanã-pequena* X CR X

Psittaciformes (Wagler, 1830) Psittacidae (Rafinesque, 1815) Amazona aestiva (Linnaeus, 1758) papagaio X Qa X

Psittaciformes (Wagler, 1830) Psittacidae (Rafinesque, 1815) Aratinga leucophthalma (Statius Muller, 1776))  maracanã X X 4 0 0 33,3

Psittaciformes (Wagler, 1830) Psittacidae (Rafinesque, 1815) Forpus xanthopterygius (Spix, 1824) tuim X X

Cuculiformes (Wagler, 1830) Cuculidae (Leach, 1820) Piaya cayana (Linnaeus, 1766) alma-de-gato X 1 0 1 16,6

Cuculiformes (Wagler, 1830) Cuculidae (Leach, 1820) Guira guira (Gmelin, 1788) anu-branco X

Cuculiformes (Wagler, 1830) Cuculidae (Leach, 1820) Crotophaga ani (Linnaeus, 1758) anu-preto X 4 0 0 33,3

Cuculiformes (Wagler, 1830) Cuculidae (Leach, 1820) Tapera naevia (Linnaeus, 1766) saci X 1 0 0 8,3

Cuculiformes (Wagler, 1830) Cuculidae (Leach, 1820) Coccyzus americanus (Linnaeus, 1758) papa-lagarta-norte X

Strigiformes (Wagler, 1830) Tytonidae (Mathews, 1912) Tyto alba (Scopoli, 1769) suindara X

Strigiformes (Wagler, 1830) Stringidae (Leach, 1820)  Pulsatrix koeniswaldiana (Bertoni e Bertoni, 1901) murucututu X

Strigiformes (Wagler, 1830) Stringidae (Leach, 1820)  Megascops choliba (Vieillot, 1817) corujinha-do-mato X 0 0 1 8,3

Strigiformes (Wagler, 1830) Stringidae (Leach, 1820)  Aegolius harrisii (Cassin, 1849) caburé-canela X Dd

Strigiformes (Wagler, 1830) Stringidae (Leach, 1820)  Athene cunicularia (Molina, 1782) coruja-buraqueira X

Caprimulgiformes (Ridgway, 1881) Nyctibiidae (Chenu e Des Murs, 1851) Nyctibius griseus (Gmelin, 1789) urutau X

Caprimulgiformes (Ridgway, 1881) Caprimulgidae (Vigors, 1825) Nyctidromus albicollis (Gmelin, 1789) curiango X 2 0 0 16,6

Apodiformes (Peters, 1940) Apodidae (Olphe-Galliard, 1887) Chaetura meridionalis (Hellmayr, 1907) tapera X 12 0 0 100

Apodiformes (Peters, 1940) Apodidae (Olphe-Galliard, 1887) Streptoprocne zonaris (Shaw, 1796) andorinhão-de-coleira X 21 0 0 175

Apodiformes (Peters, 1940) Trochilidae (Vigors, 1825) Phaethornis eurynome (Lesson, 1832) rabo-branco X X 2 1 2 41,6

Apodiformes (Peters, 1940) Trochilidae (Vigors, 1825) Phaethornis pretei (Lesson e Delattre, 1839) rabo-branco-da-mata X

Apodiformes (Peters, 1940) Trochilidae (Vigors, 1825) Phaethornis squalidus (Temminck, 1822) rabo-branco-da-mata X X

Apodiformes (Peters, 1940) Trochilidae (Vigors, 1825) Thalurania glaucopis (Gmelin, 1788) beja-flor-fronte-violacea X X 0 2 1 25

Apodiformes (Peters, 1940) Trochilidae (Vigors, 1825) Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812) besourinho X 0 0 1 8,3

Apodiformes (Peters, 1940) Trochilidae (Vigors, 1825) Florisuga fusca (Vieillot, 1817) beija-flor-preto-e-branco X

Apodiformes (Peters, 1940) Trochilidae (Vigors, 1825) Eupetomena macroura (Gmelin, 1788) beija-flor-tesoura X 1 0 0 8,3

Apodiformes (Peters, 1940) Trochilidae (Vigors, 1825) Leucochloris albicollis (Vieillot, 1818) papo-branco X

Apodiformes (Peters, 1940) Trochilidae (Vigors, 1825) Amazilia fimbriata (Gmelin, 1788) beija-flor-garganta-verde X

Apodiformes (Peters, 1940) Trochilidae (Vigors, 1825) Amazilia lactea (Lesson, 1832) beija-flor-de-garganta-verde X 1 0 0 8,3

Apodiformes (Peters, 1940) Trochilidae (Vigors, 1825) Amazilia versicolor (Vieillot, 1818) beija-flor-de-banda-branca X

Apodiformes (Peters, 1940) Trochilidae (Vigors, 1825) Hylocharis sapphirina (Gmelin, 1788) beija-flor-de-garganta-rubi X

Apodiformes (Peters, 1940) Trochilidae (Vigors, 1825) Lophornis chalybeus (Vieillot, 1823) tufinho-verde X

Apodiformes (Peters, 1940) Trochilidae (Vigors, 1825) Lophornis magnificus (Vieillot, 1822) topetinho-vermelho X

Coraciiformes (Forbes, 1844) Alcedinidae (Rafinesque, 1815) Ceryle torquata (Linnaeus, 1766) martim-pescador-grande X
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Coraciiformes (Forbes, 1844) Alcedinidae (Rafinesque, 1815) Chloroceryle amazona (Latham, 1790) matim-pescador-verde X

Coraciiformes (Forbes, 1844) Alcedinidae (Rafinesque, 1815) Chloroceryle americana (Gmelin, 1788) martim-pescador X

Coraciiformes (Forbes, 1844) Alcedinidae (Rafinesque, 1815) Chloroceryle aenea (Pallas, 1764) martim-pescador-anão X

Galbuliformes (Fürbringer, 1888) Bucconidae (Horsfield, 1821) Nystalus chacuru (Vieillot, 1816) joão-bobo X 1 0 0 8,3

Galbuliformes (Fürbringer, 1888) Bucconidae (Horsfield, 1821) Malacoptila striata (Spix, 1824) joão-bobo X 0 0 2 16,6

Piciformes (Meyer e Wolf, 1810) Ramphastidae (Vigors, 1825) Ramphastos dicolorus (Linnaeus, 1766) tucano-do-bico-verde X X X 3 3 2 66,6

Piciformes (Meyer e Wolf, 1810) Picidae (Leach, 1820) Colaptes campestris (Vieillot, 1818) pica-pau-do-campo X 4 0 0 33,3

Piciformes (Meyer e Wolf, 1810) Picidae (Leach, 1820) Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788) pica-pau-verde-barrado X

Piciformes (Meyer e Wolf, 1810) Picidae (Leach, 1820) Veniliornis spilogaster (Wagler, 1827) pica-pau-verde X 1 0 1 16,6

Piciformes (Meyer e Wolf, 1810) Picidae (Leach, 1820) Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766) pica-pau-cabeça-vermelha X 0 0 1 8,3

Piciformes (Meyer e Wolf, 1810) Picidae (Leach, 1820) Celeus flavescens (Gmelin, 1788) pica-pau-loiro X 0 0 1 8,3

Piciformes (Meyer e Wolf, 1810) Picidae (Leach, 1820) Campephilus robustus (Lichtenstein, 1818) pica-pau-rei X Qa X

Piciformes (Meyer e Wolf, 1810) Picidae (Leach, 1820) Piculus aurulentus (Temminck, 1821) pica-pau-dourado X

Piciformes (Meyer e Wolf, 1810) Picidae (Leach, 1820) Picumnus temminck (Lafresnaye, 1845) pica-pau-anão X

Piciformes (Meyer e Wolf, 1810) Picidae (Leach, 1820) Picumnus cirratus (Temminck, 1825) pica-pau-anão X 0 0 2 16,6

Piciformes (Meyer e Wolf, 1810) Picidae (Leach, 1820) Melanerpes candidus (Otto, 1796) pica-pau-branco X 3 0 0 25

Passeriformes (Linné, 1758) Thamnophilidae (Swainson, 1824) Dysithamnus mentalis (Temminck, 1823) choca-olivácea X 0 2 3 41,6

Passeriformes (Linné, 1758) Thamnophilidae (Swainson, 1824) Thamnophilus caerulescens (Vieillot, 1816) choca X 1 0 2 25

Passeriformes (Linné, 1758) Thamnophilidae (Swainson, 1824) Thamnophilus ruficapillus (Vieillot, 1816) choca-da-mata X

Passeriformes (Linné, 1758) Thamnophilidae (Swainson, 1824) Mackenziaena leachii (Such, 1825) borralha X

Passeriformes (Linné, 1758) Thamnophilidae (Swainson, 1824) Phacellodomus erythrophthalmus (Wied, 1821) joão-botina X

Passeriformes (Linné, 1758) Thamnophilidae (Swainson, 1824) Pyriglena leucoptera (Vieillot, 1818) olho-de-fogo X X 0 0 2 16,6

Passeriformes (Linné, 1758) Thamnophilidae (Swainson, 1824) Batara cinerea (Vieillot, 1819) matracão X

Passeriformes (Linné, 1758) Thamnophilidae (Swainson, 1824) Myrmeciza squamosa (Pelzeln, 1868) papa-formiga-de-escamas X X 0 1 1 16,6

Passeriformes (Linné, 1758) Thamnophilidae (Swainson, 1824) Herpsilochmus rufimarginatus (Temminck, 1822) chororozinho-de-asa-vermelha X

Passeriformes (Linné, 1758) Conopophagidae (Sclater e Salvin, 1873) Conopophaga lineata (Wied, 1831) chupa-dente X 0 2 3 41,6

Passeriformes (Linné, 1758) Grallariidae (Sclater e Salvin, 1873) Grallaria varia (Boddaert, 1783) tovacuçu X

Passeriformes (Linné, 1758) Formicariidae (Gray, 1840) Chamaeza campanisona (Lichtenstein, 1823) tovaca X X

Passeriformes (Linné, 1758) Scleruridae (Swainson, 1827) Sclerurus scansor (Ménétriès, 1835) vira-folha X X 0 0 1 8,3

Passeriformes (Linné, 1758) Furnariidae (Gray, 1840) Synallaxis ruficapilla (Vieillot, 1819) bentererê X X 0 2 2 33,3

Passeriformes (Linné, 1758) Furnariidae (Gray, 1840) Synallaxis spixi (Sclater, 1856) joão-tererê X 2 0 0 16,6

Passeriformes (Linné, 1758) Furnariidae (Gray, 1840) Lochmias nematura (Lichtenstein, 1823) capitão-da-porcaria X 0 2 2 33,3

Passeriformes (Linné, 1758) Furnariidae (Gray, 1840) Automolus leucophthalmus (Wied, 1821) olho-branco X 0 2 1 25

Passeriformes (Linné, 1758) Furnariidae (Gray, 1840) Philydor atricapillus (Wied, 1821) limpa-folha-de-cabeça-preta X X 0 1 0 8,3

Passeriformes (Linné, 1758) Furnariidae (Gray, 1840) Xenops minutus (Sparrman, 1788) bico-virado-miúdo X 0 0 1 8,3

Passeriformes (Linné, 1758) Furnariidae (Gray, 1840) Furnarius rufus (Gmelin, 1788) joão-de-barro X

Passeriformes (Linné, 1758) Furnariidae (Gray, 1840) Cranioleuca pallida (Wied, 1831) joão-de-pau X X

Passeriformes (Linné, 1758) Furnariidae (Gray, 1840) Anabazenops fuscus (Vieillot, 1816) trepador-de-coleira X X
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Passeriformes (Linné, 1758) Furnariidae (Gray, 1840) Cichlocolaptes leucophrus (Jardine e Selby, 1830) limpa-folha-ferrugineo X X

Passeriformes (Linné, 1758) Furnariidae (Gray, 1840) Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin, 1788) curutiê X

Passeriformes (Linné, 1758) Dendrocolaptidae (Gray, 1840) Sittasomus griseicapillus (Vieillot, 1818) subideira X 1 1 2 33,3

Passeriformes (Linné, 1758) Dendrocolaptidae (Gray, 1840) Xiphorhynchus fuscus (Vieillot, 1818) arapaçu X X 0 2 1 25

Passeriformes (Linné, 1758) Dendrocolaptidae (Gray, 1840) Lepidocolaptes squamatus (Lichtenstein, 1822) arapaçu-de-escamas X

Passeriformes (Linné, 1758) Tyrannidae (Vigors, 1825) Platyrinchus mystaceus (Vieillot, 1818) patinho X 2 2 3 58,3

Passeriformes (Linné, 1758) Tyrannidae (Vigors, 1825) Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822) guaracava X

Passeriformes (Linné, 1758) Tyrannidae (Vigors, 1825) Elaenia parvirostris (Pelzeln, 1868) guaracava-de-bico-pequeno X

Passeriformes (Linné, 1758) Tyrannidae (Vigors, 1825) Serpophaga subcristata (Vieillot, 1817) alegrinho X

Passeriformes (Linné, 1758) Tyrannidae (Vigors, 1825) Mionectes rufiventris (Cabanis, 1846) abre-asa-de-cabeça-cinza X X

Passeriformes (Linné, 1758) Tyrannidae (Vigors, 1825) Leptopogon amaurocephalus (Tschudi, 1846) cabeçudo X

Passeriformes (Linné, 1758) Tyrannidae (Vigors, 1825) Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824) risadinha X 1 0 1 16,6

Passeriformes (Linné, 1758) Tyrannidae (Vigors, 1825) Hemitriccus orbitatus (Wied, 1831) tiririzinho-do-mato X X 0 1 0 8,3

Passeriformes (Linné, 1758) Tyrannidae (Vigors, 1825) Todirostrum poliocephalum (Wied, 1831) teque-teque X X 0 0 1 8,3

Passeriformes (Linné, 1758) Tyrannidae (Vigors, 1825) Phylloscartes difficilis (Ihering e Ihering, 1907) mosquiteiro X Qa X 0 0 1 8,3

Passeriformes (Linné, 1758) Tyrannidae (Vigors, 1825) Tolmomyias sulphurescens (Spix, 1825) bico-chato X 0 1 1 16,6

Passeriformes (Linné, 1758) Tyrannidae (Vigors, 1825) Myiobius barbatus (Gmelin, 1789) assanhadinho X 1 0 0 8,3

Passeriformes (Linné, 1758) Tyrannidae (Vigors, 1825) Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1868) papa-mosca-pardo X 0 0 1 8,3

Passeriformes (Linné, 1758) Tyrannidae (Vigors, 1825) Myiophobus fasciatus (Statius Muller, 1776))  felipe X

Passeriformes (Linné, 1758) Tyrannidae (Vigors, 1825) Arundinicola leucocephala (Linnaeus, 1764) freirinha X

Passeriformes (Linné, 1758) Tyrannidae (Vigors, 1825) Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766) lavandeira X

Passeriformes (Linné, 1758) Tyrannidae (Vigors, 1825) Pyrocephalus rubinus (Boddaert, 1783) verão X

Passeriformes (Linné, 1758) Tyrannidae (Vigors, 1825) Satrapa icterophrys (Vieillot, 1818) suiriri-pequeno X

Passeriformes (Linné, 1758) Tyrannidae (Vigors, 1825) Hirundinea ferruginea (Gmelin, 1788) joão-gibão X 2 0 0 16,6

Passeriformes (Linné, 1758) Tyrannidae (Vigors, 1825) Knipolegus lophotes (Boie, 1828) maria-preta X 2 0 0 16,6

Passeriformes (Linné, 1758) Tyrannidae (Vigors, 1825) Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766) bem-te-vi-bico-chato X 1 0 1 16,6

Passeriformes (Linné, 1758) Tyrannidae (Vigors, 1825) Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) bem-te-vi X 2 0 0 16,6

Passeriformes (Linné, 1758) Tyrannidae (Vigors, 1825) Tyrannus melancholicus (Vieillot, 1819) suiriri X 3 0 0 25

Passeriformes (Linné, 1758) Tyrannidae (Vigors, 1825) Myiozetetes similis (Spix, 1825) bentevizinho X 1 0 0 8,3

Passeriformes (Linné, 1758) Tyrannidae (Vigors, 1825) Myiarchus ferox (Gmelin, 1789) maria-cavaleira X 2 0 0 16,6

Passeriformes (Linné, 1758) Tyrannidae (Vigors, 1825) Myiarchus tyrannulus (Statius Muller, 1776))  maria-cavaleira X

Passeriformes (Linné, 1758) Tyrannidae (Vigors, 1825) Legatus leucophaius (Vieillot, 1818) bem-te-vi-ladrão X

Passeriformes (Linné, 1758) Tyrannidae (Vigors, 1825) Attila rufus (Vieillot, 1819) capitão-da-saíra X X

Passeriformes (Linné, 1758) Tyrannidae (Vigors, 1825) Attila phoenicurus (Pelzeln, 1868) capitão-castanho X

Passeriformes (Linné, 1758) Tyrannidae (Vigors, 1825) Myiodynastes maculatus (Statius Muller, 1776)) bem-te-vi-rajado X 1 0 2 25

Passeriformes (Linné, 1758) Tityridae (Gray, 1840) Pachyramphus polychopterus (Vieillot, 1818) caneleiro-preto X

Passeriformes (Linné, 1758) Tityridae (Gray, 1840) Tityra inquisitor (Lichtenstein, 1823) araponguinha X X

Passeriformes (Linné, 1758) Tityridae (Gray, 1840) Pachyramphus validus (Lichtenstein, 1823) caneleiro X 1 0 0 8,3
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Espécies 
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7403454S 
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Primários Secundários IUCN Brasil SP Área 1 Área 2

Passeriformes (Linné, 1758) Tityridae (Gray, 1840) Schiffornis virescens (Lafresnaye, 1838) flautim X X 0 1 2 25

Passeriformes (Linné, 1758) Pipridae (Rafinesque, 1815) Chiroxiphia caudata (Shaw e Nodder, 1793) tangará X X 2 6 7 125

Passeriformes (Linné, 1758) Pipridae (Rafinesque, 1815) Ilicura militaris (Shaw e Nodder, 1809) tangarazinho x X

Passeriformes (Linné, 1758) Pipridae (Rafinesque, 1815) Manacus manacus (Linnaeus, 1766) rendeira X

Passeriformes (Linné, 1758) Cotingidae (Bonaparte, 1849) Pyroderus scutatus (Shaw, 1792) pavó X X Vu X 0 0 1 8,3

Passeriformes (Linné, 1758) Cotingidae (Bonaparte, 1849) Procnias nudicollis (Vieillot, 1817) araponga X Vu X X

Passeriformes (Linné, 1758) Cotingidae (Bonaparte, 1849) Phibalura flavirostris (Vieillot, 1816) tesourinha X Qa X

Passeriformes (Linné, 1758) Hirundinidae (Rafinesque, 1815) Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817) andorinha-azul-e-branca X 10 0 0 83,3

Passeriformes (Linné, 1758) Hirundinidae (Rafinesque, 1815) Progne chalybea (Gmelin, 1789) andorinhão X

Passeriformes (Linné, 1758) Hirundinidae (Rafinesque, 1815) Riparia riparia (Linnaeus, 1758) andorinha-do-barranco X

Passeriformes (Linné, 1758) Hirundinidae (Rafinesque, 1815) Tachycineta leucorrhoa (Vieillot, 1817) andorinha-morena X

Passeriformes (Linné, 1758) Hirundinidae (Rafinesque, 1815) Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817) andorinha-serrador X

Passeriformes (Linné, 1758) Troglodytidae (Swainson, 1831) Troglodytes musculus (Naumann, 1823) corruíra X 3 0 2 41,6

Passeriformes (Linné, 1758) Turdidae (Rafinesque, 1815) Turdus rufiventris (Vieillot, 1818) sabiá-laranjeira X X 1 0 2 25

Passeriformes (Linné, 1758) Turdidae (Rafinesque, 1815) Turdus amaurochalinus (Cabanis, 1850) sabiá-poca X X 2 0 0 16,6

Passeriformes (Linné, 1758) Turdidae (Rafinesque, 1815) Turdus leucomelas (Vieillot, 1818) sabiá-branco X X 1 0 0 8,3

Passeriformes (Linné, 1758) Turdidae (Rafinesque, 1815) Turdus albicollis (Vieillot, 1818) sabiá-coleira X X 0 1 2 25

Passeriformes (Linné, 1758) Turdidae (Rafinesque, 1815) Turdus flavipes (Vieillot, 1818) sabiá-una X X

Passeriformes (Linné, 1758) Vireoniadae (Swainson, 1837 Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) pitiguari X 3 0 2 41,6

Passeriformes (Linné, 1758) Vireoniadae (Swainson, 1837 Vireo olivaceus (Linnaeus, 1766) juruviara X

Passeriformes (Linné, 1758) Vireoniadae (Swainson, 1837 Hylophilus poicilotis (Temminck, 1822) juruviara-cabeça-castanha X

Passeriformes (Linné, 1758) Corvidae (Leach, 1820) Cyanocorax cristatellus (Temminck, 1823) gralha-de-topete X X 4 0 0 33,3

Passeriformes (Linné, 1758) Coerebidae (d’Orbigny e Lafresnaye, 1838 Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) cambacica X 2 0 0 16,6

Passeriformes (Linné, 1758) 
Parulidae (Wetmore, Friedmann, 

Lincoln, Miller, (Peters, van Rossem, 
Van Tyne e Zimmer, 1947) 

Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830) mariquita X 3 3 3 75

Passeriformes (Linné, 1758) 
Parulidae (Wetmore, Friedmann, 

Lincoln, Miller, (Peters, van Rossem, 
Van Tyne e Zimmer, 1947) 

Basileuterus leucoblepharus (Vieillot, 1817) pula-pula-assobiador X 0 1 1 16,6

Passeriformes (Linné, 1758) 
Parulidae (Wetmore, Friedmann, 

Lincoln, Miller, (Peters, van Rossem, 
Van Tyne e Zimmer, 1947) 

Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789) piá-cobra X 0 2 2 33,3

Passeriformes (Linné, 1758) Thraupidae (Cabanis, 1847) Thraupis sayaca (Linnaeus, 1766) sanhaço X X X 4 0 2 41,6

Passeriformes (Linné, 1758) Thraupidae (Cabanis, 1847) Thraupis palmarum (Wied, 1823) sanhaço-do-coqueiro X X X 2 0 0 16,6

Passeriformes (Linné, 1758) Thraupidae (Cabanis, 1847) Thraupis ornata (Sparrman, 1789) sanhaço-de-encontro X X X

Passeriformes (Linné, 1758) Thraupidae (Cabanis, 1847) Thraupis cyanoptera (Vieillot, 1817) sanhaço-azul X X X X

Passeriformes (Linné, 1758) Thraupidae (Cabanis, 1847) Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822) tié-preto X X 2 2 4 66,6

Passeriformes (Linné, 1758) Thraupidae (Cabanis, 1847) Tangara cayana (Linnaeus, 1766) saíra-amarela X 3 0 3 50

Passeriformes (Linné, 1758) Thraupidae (Cabanis, 1847) Tangara cyanoventris (Vieillot, 1819) saíra-dourada X 0 2 2 33,3

Passeriformes (Linné, 1758) Thraupidae (Cabanis, 1847) Tangara preciosa (Cabanis, 1850) saíra-preciosa X

Passeriformes (Linné, 1758) Thraupidae (Cabanis, 1847) Tangara seledon (Statius Muller, 1776))  saíra-sete-cores X X
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Passeriformes (Linné, 1758) Thraupidae (Cabanis, 1847) Dacnis cayana (Linnaeus, 1766) saí-azul X 2 2 3 58,3

Passeriformes (Linné, 1758) Thraupidae (Cabanis, 1847) Trichothraupis melanops (Vieillot, 1818) tié-de-topete X 1 2 5 66,6

Passeriformes (Linné, 1758) Thraupidae (Cabanis, 1847) Habia rubica (Vieillot, 1817) tié-da-mata X 0 3 2 41,6

Passeriformes (Linné, 1758) Thraupidae (Cabanis, 1847) Conirostrum speciosum (Temminck, 1824) figurinha X 3 0 0 25

Passeriformes (Linné, 1758) Thraupidae (Cabanis, 1847) Pipraeidea melanonota (Vieillot, 1819) saíra-viúva X 2 0 0 16,6

Passeriformes (Linné, 1758) Thraupidae (Cabanis, 1847) Piranga flava (Vieillot, 1822) sanhaço-de-fogo X 2 0 0 16,6

Passeriformes (Linné, 1758) Thraupidae (Cabanis, 1847) Thlypopsis sordida (d’Orbigny e Lafresnaye, 1837) canário-sapé X

Passeriformes (Linné, 1758) Thraupidae (Cabanis, 1847) Ramphocelus bresilius (Linnaeus, 1766) tié-sangue X X

Passeriformes (Linné, 1758) Thraupidae (Cabanis, 1847) Hemithraupis ruficapilla (Vieillot, 1818) saíra-da-mata X

Passeriformes (Linné, 1758) Emberezidae (Vigors, 1825) Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776))  tico-tico X 7 0 0 58,3

Passeriformes (Linné, 1758) Emberezidae (Vigors, 1825) Haplospiza unicolor (Cabanis, 1851) catatau X X 0 0 2 16,6

Passeriformes (Linné, 1758) Emberezidae (Vigors, 1825) Haplospiza unicolor (Cabanis, 1851) tico-tico-do-mato X 0 1 0 8,3

Passeriformes (Linné, 1758) Emberezidae (Vigors, 1825) Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823) coleirinha X X

Passeriformes (Linné, 1758) Emberezidae (Vigors, 1825) Sporophila lineola (Linnaeus, 1758) bigodinho X X

Passeriformes (Linné, 1758) Emberezidae (Vigors, 1825) Sporophila frontalis (Verreaux, 1869) pixoxó X Vu CR

Passeriformes (Linné, 1758) Emberezidae (Vigors, 1825) Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) tiziu X

Passeriformes (Linné, 1758) Emberezidae (Vigors, 1825) Ammodramus humeralis (Bosc, 1792) tico-tico-do-campo X

Passeriformes (Linné, 1758) Emberezidae (Vigors, 1825) Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) canário-da-terra X X

Passeriformes (Linné, 1758) Cardinalidae (Ridgway, 1901) Saltator similis (d’Orbigny e Lafresnaye, 1837) picharro X X 0 0 2 16,6

Passeriformes (Linné, 1758) Icteridae (Vigors, 1825) Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819) pássaro-preto X Qa X

Passeriformes (Linné, 1758) Icteridae (Vigors, 1825) Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789) chupim X

Passeriformes (Linné, 1758) Fringillidae (Leach, 1820) Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766) vivi X 1 0 2 25

Passeriformes (Linné, 1758) Fringillidae (Leach, 1820) Euphonia pectoralis (Latham, 1801) gaturamo-serrador X X 0 0 1 8,3

Passeriformes (Linné, 1758) Fringillidae (Leach, 1820) Carduelis magellanica (Vieillot, 1805) pintassilgo X X 2 0 0 16,6

Passeriformes (Linné, 1758) Estrildidae (Bonaparte, 1850) Estrilda astrild (Linnaeus, 1758 intr) bico-de-lacre X 4 0 0 33,3

* Possivelmente introduzido - soltura
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Amphibia Anura Brachycephalidae Brachycephalus ephippium  
(Spix, 1824)

sapinho-pingo-de-ouro x x LC*

Amphibia Anura Brachycephalidae Ischnocnema bolbodactyla  
(Lutz, 1925)

rãzinha-do-folhiço x x LC

Amphibia Anura Brachycephalidae Ischnocnema guentheri 
(Steindachener, 1864)

rã-do-folhiço x x LC

Amphibia Anura Brachycephalidae Ischnocnema juipoca  
(Sazima e Cardoso, 1978)

rãzinha x x LC

Amphibia Anura Brachycephalidae Ischnocnema parva (Girard, 1853) rãzinha-do-folhiço x x LC

Amphibia Anura Crausgastoridae Hadaddus binotatus (Spix, 1824) rã-do-folhiço x x LC

Amphibia Anura Bufonidae Rhinella icterica (Spix,1824) sapo-cururu x x LC

Amphibia Anura Bufonidae Rhinella ornata (Spix,1824) sapo-cururuzinho x x LC

Amphibia Anura Centrolenidae Vitreorana uranoscopa  
(Müller, 1924)

rã-de-vidro x LC

Amphibia Anura Cycloramphidae Proceratophrys boiei 
(Wied-Neuwied, 1824) 

sapo-de-chifres x LC

Amphibia Anura Hylidae Aplastodiscus albofrenatus  
(A. Lutz, 1924)

perereca-verde x LC

Amphibia Anura Hylidae Aplastodiscus albosignatus  
(Lutz e Lutz, 1938) 

perereca-flautinha x LC

Amphibia Anura Hylidae Aplastodiscus arildae  
(Cruz e Peixoto, 1987) 

perereca-verde x x LC

Amphibia Anura Hylidae Aplastodiscus leucopygius  
(Cruz e Peixoto, 1985) perereca-verde x x LC

Amphibia Anura Hylidae Bokermannohyla circundata 
(Cope, 1871)

perereca-de-mata x x LC

Amphibia Anura Hylidae Dendropsophus elegans  
(Wied-Neuwied, 1824)

perereca-de-moldura x x LC

Amphibia Anura Hylidae Dendropsophus microps  
(Peter, 1872) 

pererequinha x x LC

Amphibia Anura Hylidae Dendropsophus minutus  
(Peters, 1872) 

pererequinha-do-brejo x x LC

Amphibia Anura Hylidae Hypsiboas albopunctatus  
(Spix, 1824)

perereca-cabrinha x x LC

Amphibia Anura Hylidae Hyssiboas bischoffi  
(Boulenger, 1887)

perereca x LC

Amphibia Anura Hylidae Hypsiboas faber  
(Wied-Neuwied, 1821)

sapo-martelo x x LC

Amphibia Anura Hylidae Hypsiboas pardalis (Spix, 1824) sapo-porco x x LC

Amphibia Anura Hylidae Hypsiboas polytaenius  
(Cope, 1870)

perereca-de-pijama x x LC

Amphibia Anura Hylidae Hypsiboas prasinus  
(Burmeister, 1856) 

perereca-carará x LC

Amphibia Anura Hylidae Hypsiboas semilineatus  
(Spix, 1824)

perereca x x LC

Amphibia Anura Hylidae Itapotihyla langsdorffii  
(Duméril e Bibron, 1841)

perereca-castanhola x LC

Amphibia Anura Hylidae Phyllomedusa burmeisteri 
(Boulenger, 1882) 

perereca-das-folhagens x DD

Amphibia Anura Hylidae Phyllomedusa aff. rohdei 
(Mertens, 1926)

perereca-das-folhagens x LC

Amphibia Anura Hylidae Scinax alter (Lutz, 1973) perereca-do-litoral x LC

ANEXO IV 
Lista de herpetofauna da RPPN

Classe Ordem Família Gênero/Espécie Nome popular
Fontes de dados Categorias de ameaça

Primários Secundários IUCN Brasil SP

Amphibia Anura Hylidae Scinax hiemalis (Haddad e 
Pombal, 1987) perereca-de-inverno x x LC

Amphibia Anura Hylidae Scinax crospedospilus  
(Lutz, 1925) perereca x x LC

Amphibia Anura Hylidae Scinax fuscomarginatus  
(Lutz, 1925) pererequinha do brejo x LC

Amphibia Anura Hylidae Scinax fuscovarius (Lutz, 1925) perereca-de-banheiro x LC

Amphibia Anura Hylidae Scinax hayii (Barbour, 1909) perereca-de-banheiro x x LC

Amphibia Anura Hylidae Scinax perereca (Pombal,  
Haddad e Kasahara, 1995) perereca x LC

Amphibia Anura Hylidae Scinax cf. rizibilis perereca x LC

Amphibia Anura Hylidae Scinax gr. catharinae sp. 1 perereca x

Amphibia Anura Hylidae Scinax gr catharinae sp. 2 perereca x

Amphibia Anura Hylidae Scinax gr rubra sp. 1 perereca x LC

Amphibia Anura Hylidae Scinax sp. 4 perereca x

Amphibia Anura Hylidae Sphaenorhynchus orophilus  
(Lutz e Lutz, 1938) pererequinha-limão x LC

Amphibia Anura Hylodidae Hylodes aff. phyllodes 
(Heyer e Cocroft, 1986) rã-de-corredeira x LC

Amphibia Anura Hylodidae Hylodes sp. x x

Amphibia Anura Leiuperidae Physalaemus cuvieri  
(Fitzinger, 1826) rã-cachorro x x LC

Amphibia Anura Leiuperidae Physalaemus olfersii 
(Lichtenstein e Martens, 1856) rãzinha-rangedora x x LC

Amphibia Anura Leptodactylidae Leptodactylus fuscus 
(Schineider,1799) rã-assobiadora x x LC

Amphibia Anura Leptodactylidae Leptodactylus latrans  
(Steffen, 1815) rã-manteiga x x LC

Amphibia Anura Leptodactylidae Leptodactylus marmoratus 
(Steindachner, 1867) rãzinha-marmoreada x x LC

Amphibia Anura Ranidae Lithobates catesbeianus  
(Shaw, 1802) rã-touro x LC

Reptilia Squamata  Colubridae Chironius bicarinatus  
(Wied, 1820) cobra-cipó x LC

Reptilia Squamata  Dipsadidae Helicops carinicaudus 
(Wied, 1825) cobra-d’água x LC

Reptilia Squamata  Dipsadidae Oxyrhopus guibei  
(Hoge e Romano, 1978) coral-falsa x LC

Reptilia Squamata  Dipsadidae Oxyrhopus petola  
(Linnaeus, 1758) coral-falsa x LC

Reptilia Squamata  Dipsadidae Philodryas patagoniensis  
(Girard, 1858) parelheira x LC

Reptilia Squamata  Dipsadidae Thamnodynastes strigatus 
(Günther, 1858) corredeira x x LC

Reptilia Squamata  Dipsadidae Xenodon neuwiedii  
(Günther, 1863) quiriripitá x LC

Reptilia Squamata Viperidae Bothrops jararaca (Wied, 1824) jararaca x LC

Reptilia Squamata Viperidae Crotalus durissus (Lineu, 1758) cascavel

Reptilia Squamata Leiosauridae Enyalius iheringii  
(Boulenger, 1885) papa-vento x LC

Reptilia Squamata Leiosauridae Enyalius perditus  
(Jackson, 1978) camaleão x x LC

Reptilia Squamata Gymnophytalmidae Ecpleopus gaudichaudii  
(Duméril e Bibron, 1839) lagarto x LC

Reptilia Squamata Teiidae Tupinambis merianae  
(Duméril e Bibron, 1839) teiú x x LC

OBS: As espécies que não constam na categoria de ameaça são as que não estão identificadas oficialmente.

* LC: sigla, em inglês, para Least Concern. Em português, Segura ou Pouco Preocupante. 
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Classe Ordem Família Gênero/Espécie Nome 
popular

Local de registro

metodologia  
utilizada

Destinação dos animais capturados

Categoria  de  
ameaça de 
extinção

Exótica para 
o Estado 

de São Paulo/ 
bacia 

hidrográfica

Data do  
registro

Processo  
CFS/SmA

Empresa  
responsável Observações

município rio, afluente,  
córrego

Local onde foi  
capturado/

avistado

Coordenadas da localização dos animais  
(em UTm) Encontrados 

 vivos
Encontrados  

mortos

Coordenadas de soltura dos animais  
(em UTm)

Datum Fuso E 
(Easting)

N 
(Northing) Datum Fuso E 

(Easting)
N 

(Northing)

Osteichthyes Characiformes Characidae Astyanax sp.
lambari-do-

rabo-vermelho
Mogi das 

Cruzes

ribeirão 
Botujuru, Alto 

Tietê

afluente do rib. 
Botujuru SAD 69 23K 380537 7402075 Captura 

direta 15 5 SAD 69 23K 380537 7402075 Não 
ameaçada Não 20 a 

23/02/2013 12.288/2012 Instituto 
Ecofuturo

Possivelmente 
A. bockmanni

Astyanax sp.
lambari-do-

rabo-vermelho
Mogi das 

Cruzes

ribeirão 
Botujuru, Alto 

Tietê

afluente do rib. 
Botujuru SAD 69 23K 381442 7402449 Captura 

direta 8 3 SAD 69 23K 381442 7402449 “ “ 20 a 
23/02/2013 12.288/2012 Instituto 

Ecofuturo
Possivelmente 
A. bockmanni

Astyanax sp.
lambari-do-

rabo-vermelho
Mogi das 

Cruzes

ribeirão 
Botujuru, Alto 

Tietê

afluente do rib. 
Botujuru SAD 69 23K 381741 7402744 Captura 

direta 1 0 SAD 69 23K 381741 7402744 “ “ 20 a 
23/02/2013 12.288/2012 Instituto 

Ecofuturo
Possivelmente 
A. bockmanni

Astyanax sp.
lambari-do-

rabo-vermelho
Mogi das 

Cruzes

ribeirão 
Botujuru, Alto 

Tietê

afluente do rib. 
Botujuru SAD 69 23K 382098 7403063 Captura 

direta 3 3 SAD 69 23K 382098 7403063 “ “ 20 a 
23/02/2013 12.288/2012 Instituto 

Ecofuturo
Possivelmente 
A. bockmanni

Astyanax sp.
lambari-do-

rabo-vermelho
Mogi das 

Cruzes

ribeirão 
Botujuru, Alto 

Tietê

ribeirão 
Botujuru SAD 69 23K 381227 7401600 Captura 

direta 10 3 SAD 69 23K 381227 7401600 “ “ 20 a 
23/02/2013 12.288/2012 Instituto 

Ecofuturo
Possivelmente 
A. bockmanni

Osteichthyes Characidae
Astyanax 

altiparanae Garutti 
& Britski, 2000

lambari-do-
rabo-amarelo

Mogi das 
Cruzes

ribeirão 
Botujuru, Alto 

Tietê

afluente do rib. 
Botujuru SAD 69 23K 382098 7403063 Captura 

direta 0 1 SAD 69 23K 382098 7403063 Não 
ameaçada Não 20 a 

23/02/2013 12.288/2012 Instituto 
Ecofuturo

Astyanax 
altiparanae Garutti 

& Britski, 2000

lambari-do-
rabo-amarelo

Mogi das 
Cruzes

ribeirão 
Botujuru, Alto 

Tietê

ribeirão 
Botujuru SAD 69 23K 381227 7401600 Captura 

direta 0 1 SAD 69 23K 381227 7401600 “ “ 20 a 
23/02/2013 12.288/2012 Instituto 

Ecofuturo

Osteichthyes Characidae

Hollandichthys 
multifasciatus 
(Eigenmann & 
Norris, 1900)

lambari 
membeca, 
bembeca

Mogi das 
Cruzes

ribeirão 
Botujuru, Alto 

Tietê

afluente do rib. 
Botujuru SAD 69 23K 381442 7402449 Captura 

direta 6 3 SAD 69 23K 381442 7402449 Não 
ameaçada Não 20 a 

23/02/2013 12.288/2012 Instituto 
Ecofuturo

Hollandichthys 
multifasciatus 
(Eigenmann & 
Norris, 1900)

lambari 
membeca, 
bembeca

Mogi das 
Cruzes

ribeirão 
Botujuru, Alto 

Tietê

afluente do rib. 
Botujuru SAD 69 23K 381741 7402744 Captura 

direta 1 2 SAD 69 23K 381741 7402744 “ “ 20 a 
23/02/2013 12.288/2012 Instituto 

Ecofuturo

Hollandichthys 
multifasciatus 
(Eigenmann & 
Norris, 1900)

lambari 
membeca, 
bembeca

Mogi das 
Cruzes

ribeirão 
Botujuru, Alto 

Tietê

afluente do rib. 
Botujuru SAD 69 23K 382098 7403063 Captura 

direta 2 4 SAD 69 23K 382098 7403063 “ “ 20 a 
23/02/2013 12.288/2012 Instituto 

Ecofuturo

Hollandichthys 
multifasciatus 
(Eigenmann & 
Norris, 1900)

lambari 
membeca, 
bembeca

Mogi das 
Cruzes

ribeirão 
Botujuru, Alto 

Tietê

ribeirão 
Botujuru SAD 69 23K 381227 7401600 Captura 

direta 2 2 SAD 69 23K 381227 7401600 “ “ 20 a 
23/02/2013 12.288/2012 Instituto 

Ecofuturo

Osteichthyes Characidae
Pseudocorynopoma 

heterandria 
Eigenmann, 1914

sardinha, 
garrida

Mogi das 
Cruzes

ribeirão 
Botujuru, Alto 

Tietê

ribeirão 
Botujuru SAD 69 23K 381227 7401600 Captura 

direta 4 14 SAD 69 23K 381227 7401600 Vulnerável 
(VU) Não 20 a 

23/02/2013 12.288/2012 Instituto 
Ecofuturo

Espécie 
ameaçada

Osteichthyes Erythrinidae
Hoplias 

malabaricus  
(Bloch, 1794)

traíra Mogi das 
Cruzes

ribeirão 
Botujuru, Alto 

Tietê

afluente do rib. 
Botujuru SAD 69 23K 380537 7402075 Captura 

direta 0 3 SAD 69 23K 380537 7402075 Não 
ameaçada Não 20 a 

23/02/2013 12.288/2012 Instituto 
Ecofuturo

Osteichthyes Siluriformes Loricariidae
Pseudotocinclus 

tietensis  
(Ihering, 1907)

cascudinho do 
tietê

Mogi das 
Cruzes

ribeirão 
Botujuru, Alto 

Tietê

afluente do rib. 
Botujuru SAD 69 23K 381442 7402449 Captura 

direta 1 0 SAD 69 23K 381442 7402449 Vulnerável 
(VU) Não 20 a 

23/02/2013 12.288/2012 Instituto 
Ecofuturo

Espécie 
ameaçada

Osteichthyes Loricariidae
Hypostomus 
ancistroides 
(Ihering, 1911)

cascudo Mogi das 
Cruzes

ribeirão 
Botujuru, Alto 

Tietê

ribeirão 
Botujuru SAD 69 23K 381227 7401600 Captura 

direta 0 4 SAD 69 23K 381227 7401600 Não 
ameaçada Não 20 a 

23/02/2013 12.288/2012 Instituto 
Ecofuturo

Osteichthyes Perciformes Cichlidae
Geophagus 

brasiliensis (Quoy & 
Gaimard, 1824)

cará, papa-
terra

Mogi das 
Cruzes

ribeirão 
Botujuru, Alto 

Tietê

afluente do rib. 
Botujuru SAD 69 23K 380537 7402075 Captura 

direta 0 3 SAD 69 23K 380537 7402075 Não 
ameaçada Não 20 a 

23/02/2013 12.288/2012 Instituto 
Ecofuturo

ANEXO V
Lista de ictiofauna da RPPN
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Classe Ordem Família Gênero/Espécie Nome 
popular

Local de registro

metodologia  
utilizada

Destinação dos animais capturados

Categoria  de  
ameaça de 
extinção

Exótica para 
o Estado 

de São Paulo/ 
bacia 

hidrográfica

Data do  
registro

Processo  
CFS/SmA

Empresa  
responsável Observações

município rio, afluente,  
córrego

Local onde foi  
capturado/

avistado

Coordenadas da localização dos animais  
(em UTm) Encontrados 

 vivos
Encontrados  

mortos

Coordenadas de soltura dos animais  
(em UTm)

Datum Fuso E 
(Easting)

N 
(Northing) Datum Fuso E 

(Easting)
N 

(Northing)

Geophagus 
brasiliensis (Quoy & 

Gaimard, 1824)

cará, papa-
terra

Mogi das 
Cruzes

ribeirão 
Botujuru, Alto 

Tietê

ribeirão 
Botujuru SAD 69 23K 381227 7401600 Captura 

direta 0 1 SAD 69 23K 381227 7401600 “ “ 20 a 
23/02/2013 12.288/2012 Instituto 

Ecofuturo

Osteichthyes Cyprinodontiformes Poeciliidae Phalloceros reisi 
Lucinda, 2008

guarú, 
barrigudinho

Mogi das 
Cruzes

ribeirão 
Botujuru, Alto 

Tietê

afluente do rib. 
Botujuru SAD 69 23K 380537 7402075 Captura 

direta 62 0 SAD 69 23K 380537 7402075 Não 
ameaçada Não 20 a 

23/02/2013 12.288/2012 Instituto 
Ecofuturo

Phalloceros reisi 
Lucinda, 2008

guarú, 
barrigudinho

Mogi das 
Cruzes

ribeirão 
Botujuru, Alto 

Tietê

afluente do rib. 
Botujuru SAD 69 23K 381442 7402449 Captura 

direta 51 0 SAD 69 23K 381442 7402449 “ “ 20 a 
23/02/2013 12.288/2012 Instituto 

Ecofuturo

Phalloceros reisi 
Lucinda, 2008

guarú, 
barrigudinho

Mogi das 
Cruzes

ribeirão 
Botujuru, Alto 

Tietê

afluente do rib. 
Botujuru SAD 69 23K 381741 7402744 Captura 

direta 18 0 SAD 69 23K 381741 7402744 “ “ 20 a 
23/02/2013 12.288/2012 Instituto 

Ecofuturo

Phalloceros reisi 
Lucinda, 2008

guarú, 
barrigudinho

Mogi das 
Cruzes

ribeirão 
Botujuru, Alto 

Tietê

afluente do rib. 
Botujuru SAD 69 23K 382098 7403063 Captura 

direta 125 0 SAD 69 23K 382098 7403063 “ “ 20 a 
23/02/2013 12.288/2012 Instituto 

Ecofuturo
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ANEXO VI 
Programa de Restauração Florestal

Com a ideia central de induzir a restauração da diversidade regional das espécies nativas e os processos eco-
lógicos relacionados à manutenção do ecossistema, este programa visa estabelecer estratégias que garanti-
rão que a RPPN Botujuru – Serra do Itapety cumpra importante função na conservação da Mata Atlântica.

O principal fundamento do programa é a gradativa substituição do conjunto florestal formado por 
antigos plantios florestais de espécies exóticas e o restabelecimento dos processos de sucessão naturais. 

No conjunto de ações, merecerão destaque a diferenciação de estratégias, o monitoramento e a gestão 
adaptativa, focada no aprendizado adquirido durante a implementação do programa. 

A diferenciação das estratégias, fundamentadas a partir da caracterização da vegetação realizada para a 
composição do diagnóstico do Plano de Manejo (Parte B), permitirá que sejam estabelecidos marcos iniciais 
para a construção do processo de aprendizado técnico e operacional. Serão sugeridos tratamentos que irão da 
supressão direta de Eucalyptus e Pinus até a não intervenção direta, seguida do acompanhamento do processo 
sucessional do sub-bosque nas áreas que apresentarem maior vigor para a restauração não induzida.

O monitoramento constante será primordial no entendimento da eficiência de cada tratamento adota-
do, e oferecerá a base para o desenvolvimento, ao longo do tempo, de um processo adaptativo, permitindo 
a gradativa implantação dos tratamentos que se revelarem ambientalmente mais efetivos e financeiramente 
menos onerosos.

Ao final, espera-se o restabelecimento de cobertura florestal com forma e função características da 
Mata Atlântica, resiliente, e que forme, em conjunto com as outras unidades de conservação e fragmentos 
da região, matriz de paisagem que permita a manutenção dos ciclos naturais.

Espera-se também, como contribuição técnica às políticas públicas, a construção e sistematização de 
conhecimento a ser replicável para ambientes e condições semelhantes.

6.1  ÁrEAS PArA INTErVENçãO

As áreas focadas neste programa compõem, substancialmente, antigos plantios de eucalipto e de pinus 
presentes na Zona de Recuperação estabelecida no Plano de Manejo da RPPN Botujuru – Serra do Itapety. 
Adicionalmente, áreas presentes na Zona de Visitação também são alvos deste programa.

 Para efeito da adoção dos tratamentos, as áreas serão classificadas quanto à presença e porte de sub-
-bosque e classificação prévia de impacto da retirada do eucalipto/pinus. Tal classificação orienta o estado de 
atenção quanto à fragilidade da área de intervenção e quais técnicas de restauração deverão ser adotadas.

Ao final da implantação total deste programa, espera-se a efetiva restauração da Mata Atlântica em 350 
hectares, compreendidos nas zonas de Recuperação e Visitação da RPPN.

6.2  SITUAçõES DETErmINANTES PArA A TOmADA DE DECISãO

Situação 1: Antigo plantio de espécies do gênero Eucalyptus, com sub-bosque denso

Em parte das áreas alvo deste programa evidencia-se que, em função da proximidade com fontes de pro-
págulos (fragmentos de vegetação nativa) e penetração de luz mais intensa, ocorre o desenvolvimento de 
sub-bosque arbóreo-arbustivo com maior diversidade de espécies e maior volume basal. Para o manejo 
dessas áreas sugere-se:

• Retirada dos exemplares de eucalipto existentes na bordadura, utilizando-se técnicas de colheita de 
baixo impacto ambiental. 

• Eliminação da brotação resultante do processo de corte dessas árvores. A técnica de desbrota escolhi-
da dependerá da condição local e da proximidade com cursos d’água. As opções a serem consideradas 
são as aplicações com herbicidas ou controle mecânico, com foice.

• Aplicação de técnicas de anelamento (morte das árvores “em pé”) como forma de reduzir a densidade 
populacional de eucaliptos. A técnica utilizada para essa finalidade será a retirada de parte da casca 
(em anel) e pincelamento de herbicida.

• As eventuais clareiras deverão ser tratadas com plantios de adensamento, conforme descrição das 
técnicas de restauração florestal apresentadas ao longo do documento.

• Monitoramento da eficácia da regeneração natural e dos plantios de adensamento por meio da insta-
lação de parcelas permanentes, devidamente distribuídas.

Situação 2: Antigo plantio de espécies do gênero Eucalyptus, com sub-bosque ralo

Nessa condição, bastante comum na RPPN, o antigo povoamento de eucalipto divide os recursos do sítio 
com um sub-bosque predominante herbáceo-arbustivo, com baixa diversidade de espécies. Para o manejo 
dessas áreas sugere-se:

• Corte e retirada da totalidade dos exemplares de eucalipto, utilizando técnicas de colheita de baixo 
impacto. 

• Eliminação da brotação de eucalipto, conforme descrito na Situação 1.
• Monitoramento da regeneração natural, de plantios de restauração e/ou de adensamento, por meio 

de parcelas permanentes distribuídas em áreas representativas.
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Situação 3: Antigo plantio de espécies do gênero Pinus

Essa situação é caracterizada pela quase total ausência de sub-bosque, em razão da baixa penetração de luz 
e manta orgânica causada pela intensa deposição de acículas. Uma preocupação adicional se dá em função 
do potencial invasor do gênero, do que poderão decorrer impactos negativos na gestão da RPPN e entorno 
imediato, onde existem outras importantes unidades de conservação. Considerando-se esse potencial inva-
sor, sugere-se para o manejo da área:

• Remoção da totalidade dos indivíduos por meio da técnica de corte raso. Mesmo não se tratando de 
área extensa, estabelece-se um prazo de três anos para a retirada total das árvores, diluindo de forma 
temporal o impacto. Após o corte de cada parcela, a área deverá receber plantio de restauração.

• Monitoramento do plantio de restauração.

Situação 4: Áreas sob linha de transmissão

Parte da RPPN é cortada por linha de transmissão de energia da empresa Furnas. Embora exista um proce-
dimento de manutenção regulamentar, o que determina a inexistência de vegetação de porte arbóreo sob a 
linha, a adoção de algumas técnicas que permitam o aumento da porosidade da paisagem e a intensificação 
do fluxo gênico entre as porções de mata separadas por essa faixa é tecnicamente recomendável. Dessa 
forma, sugere-se:

• Acompanhamento das áreas de bordas ao longo das linhas de transmissão e o controle de uma even-
tual propagação exagerada de espécies invasoras.

• Implantação de pequenos trampolins ecológicos, formados por espécies arbustivas ou arbóreas de 
pequeno porte.

Fundamentada nas condições explicitadas nas quatro situações acima descritas, a tomada de decisão 
para a substituição gradativa das espécies exóticas deverá ter como premissas o mínimo dano a ser causado 
ao processo sucessional da vegetação nativa, o zelo com a segurança dos visitantes e funcionários que cir-
cularem pela Zona de Visitação e a redução dos riscos de ocorrência de incêndios florestais.

6.3  DESCrIçãO DAS AçõES DE rESTAUrAçãO FLOrESTAL

Em razão da necessidade de construção de uma fase de aprendizado de manejo e pelo caráter não invasivo 
do gênero Eucalyptus, sugere-se que este programa seja implantado de forma gradativa, obedecendo-se 
um ritmo de 15 hectares por ano. A exceção refere-se ao despovoamento do gênero Pinus, que deverá ser 

suprimido em três anos, a partir do primeiro ano da implantação do Plano de Manejo da RPPN.
É possível que o ritmo dessas ações seja acelerado em função da definição das estratégias de manejo 

que se mostrarem mais eficazes e/ou do interesse dos gestores da RPPN. 
Como estratégias de restauração, deverão ser considerados:

Plantio de restauração

Baseado no conceito de sucessão natural, esse modelo busca consorciar, em áreas sem vegetação arbórea 
ou com árvores remanescentes esparsas, diferentes espécies nativas dos grupos sucessionais, classificadas 
em pioneiras e não pioneiras. As primeiras têm como características principais o crescimento rápido, a fruti-
ficação precoce, a formação de banco de sementes no solo e um ciclo de vida mais curto. As não pioneiras 
têm crescimento mais lento, frutificação tardia, formação de banco de plântulas e ciclo de vida mais longo. 

As pioneiras representarão cerca de 50% da quantidade de mudas plantadas e 20% das espécies, e as 
não pioneiras 50% da quantidade de mudas e 80% do conjunto de espécies, com ambos os grupos sendo 
plantados simultaneamente. 

A distribuição das mudas no campo será feita de modo a contemplar a proporcionalidade naturalmente 
observada entre as espécies em ambientes não modificados. A escolha das espécies contempla, preferencial-
mente, as de ocorrência regional. Na implantação do modelo deverá ser utilizado o espaçamento 2 m x 2 m.

Plantio de adensamento e enriquecimento

Considera-se adensamento com mudas ou por semeadura direta a introdução, na área a recuperar, de novos 
indivíduos das espécies pioneiras/secundárias iniciais já existentes no local cuja densidade se encontra abai-
xo do esperado, em função de poucos indivíduos remanescentes ou da germinação espacialmente irregular 
do banco de sementes (Groke, Chausson, Tomasulo e Manna, 2010).

Como consequência, esse procedimento é recomendado para suprir eventuais falhas da regeneração natural, 
ou para realizar o plantio, em áreas de borda ou grandes clareiras, dos fragmentos no estágio inicial de sucessão.

O adensamento com mudas ou por semeadura direta de espécies pioneiras e/ou secundárias iniciais 
também deve ser aplicado a casos em que a germinação do banco não recobriu a área de modo satisfatório, 
com vistas a um rápido recobrimento, para a proteção do solo, como em áreas instáveis, sujeitas à erosão. 
Nesse caso, pode ser usado o espaçamento 3 m x 2 m ou 2 m x 2 m entre os indivíduos de espécies pioneiras 
e/ou secundárias iniciais, proporcionando um maior adensamento das plantas.

Já o enriquecimento é usado nas áreas ocupadas com vegetação nativa, mas que apresentam baixa di-
versidade florística. Essa baixa diversidade das plantas, nativas ou restauradas, pode ter várias origens, como 
áreas de regeneração natural em estágio inicial ou que se desenvolveram a partir de propágulos de baixa 
diversidade, degradação da vegetação natural pelo extrativismo seletivo, incêndios, invasão de gramíneas 
exóticas, entre outros fatores.
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Dessa forma, o enriquecimento representa a introdução de novas espécies na área, espécies dos está-
gios mais finais de sucessão e/ou das diversas formas de vida que ocorrem nas formações vegetacionais, 
tais como os arbustos, as lianas, as herbáceas e as epífitas.

A prática do enriquecimento pode também ter o objetivo de contemplar o resgate da diversidade gené-
tica, possível de ser realizado pela introdução de indivíduos das espécies já presentes na área, produzidos a 
partir de propágulos de outros fragmentos de mesmo tipo florestal.

O enriquecimento pode ser realizado por meio do plantio de mudas ou da introdução de banco de se-
mentes alóctone (transporte e distribuição da camada superficial do solo de uma área nativa). 

É importante ressaltar que, para o enriquecimento, é fundamental a escolha de espécies atrativas para a fauna, 
visando a manutenção e a introdução de polinizadores e de dispersores (Groke, Chausson, Tomasulo e Manna, 2010).

A Figura 176 apresenta a lógica dos plantios de adensamento e de enriquecimento.

Indução e condução da regeneração natural

Conduzir a regeneração natural é um importante método para restaurar a vegetação nativa, devido a seu 
custo reduzido e à garantia de preservação do patrimônio genético e de uma elevada diversidade de espé-
cies no local restaurado, já que, para a maioria destas, pode não haver disponibilidade de mudas.

Além disso, o método permite que espécies arbustivas, lianas e herbáceas nativas sejam incorporadas 
à área, aumentando a representatividade florística e genética das formações vegetais em restauração e 
garantindo, assim, maior probabilidade de sucesso. 

Conduzir a regeneração natural é um dos métodos mais indicados em locais com alto potencial devido 
à brotação vegetativa e germinação de sementes presentes no solo.

A expressão da regeneração natural é muito comum após o isolamento e a retirada do fator de degra-
dação em áreas de antigos plantios florestais, como é o caso de boa parte da RPPN.

Dependendo da qualidade e posição dos fragmentos remanescentes, o fornecimento de propágulos 
pode ocorrer de forma intensa, levando a um acelerado processo de restauração. 

Na prática, também se conduz a regeneração natural por meio do controle periódico de competidores, 
como plantas invasoras (capim gordura, colonião, braquiária, entre outras) e/ou trepadeiras em desequilíbrio.

O coroamento e a adubação das arvoretas recrutadas durante o processo poderão mostrar-se uma 
estratégia de manutenção efetiva, concorrendo para o desenvolvimento mais acelerado dos indivíduos de 
interesse.

Dessa forma, fica claro que a regeneração deve ser tratada como se fosse um plantio de mudas, mas 
com custo bastante inferior.

Importante ressaltar que a regeneração se expressa de modos diferentes nas formações florestais. 
Nestas, como é o caso da RPPN Botujuru – Serra do Itapety, a regeneração é predominantemente formada 
por espécies arbustivo-arbóreas.

O reconhecimento das espécies no processo de regeneração auxilia a escolha das mais adequadas a 
eventuais adensamentos ou enriquecimentos.

Plantio de mudas nativas em grupos (ilhas)

A introdução de espécies por meio de plantio de mudas em grupos formando “ilhas” é uma técnica de nu-
cleação que tem por objetivo incentivar o processo de restauração local pela atração de agentes dispersores, 
como aves e morcegos. A importância dessa técnica está na escolha das plantas que darão início à formação 
de uma nova comunidade vegetal.

Aconselha-se plantar as mudas em grupos de 5, 9 ou 13, espaçadas a 0,5 m ou 1 m de distância entre elas. 
Sugere-se dispor o grupo com as espécies pioneiras (crescimento rápido) e espécies não pioneiras (cres-

cimento mais lento) nos formatos da Figura 177.Figura 176. 
Lógica dos plantios de adensamento e de enriquecimento. 

Fonte: Groke, Chausson, Tomasulo e Manna, 2010.
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Poleiros artificiais
A chegada de propágulos é fator fundamental para o sucesso dos processos de restauração. Outra es-
tratégia de nucleação a ser utilizada para reproduzir o papel de algumas árvores e atrair os animais é a 
implantação de poleiros artificiais. Essas estruturas tendem a atrair animais dispersores que, ao defecarem 
ou regurgitarem, depositam no solo sementes de várias espécies, acelerando a recolonização desses locais.

Outra função importante dos poleiros é o apoio à conectividade, por servirem como trampolim ecoló-
gico. Esses pontos de parada facilitam voos entre fragmentos mais distantes. Por esse motivo, os poleiros 
devem estar distribuídos esparsamente na área. 

Podem ser implantados de duas formas:

 Poleiro seco – imita galhos secos de árvores e pode ser confeccionado com diversos materiais, 
como restos de madeira ou bambu. Deve apresentar ramificações e ser relativamente alto. Podem-
-se utilizar árvores exóticas que foram “mortas em pé” para cumprir essa função.

 Poleiro vivo – feito plantando-se uma espécie de trepadeira nativa de crescimento rápido na base de 
um poleiro seco. A espécie escolhida pode ser frutífera. Além da atração da fauna, os poleiros vivos ge-
ram sombra e, assim, favorecem a germinação de sementes que necessitam dessa condição ambiental.

Para todas as situações em que a introdução de mudas se mostrar necessária, haverá necessidade de 
adoção dos procedimentos abaixo relacionados:

Limpeza e roçada da área

A operação de limpeza consiste na retirada de todos os entulhos e resíduos que possam atrapalhar o tra-
balho ou o desenvolvimento da muda. A roçada em alguns pontos deverá ser feita manualmente visando 
eliminar o excesso de vegetação herbácea, que cria uma enorme competição com as mudas plantadas. 

Abertura de covas e coroamento

As covas para plantio deverão ter dimensões mínimas de 40 cm x 40 cm x 40 cm e, em casos de solo com-
pactado, 50 cm x 50 cm x 50 cm. O coroamento consiste na remoção (manual) ou controle (químico) da 
vegetação potencialmente competidora em um raio de 50 cm ao redor da muda ou indivíduo regenerante.

Adubação 

Deve ser aplicado fertilizante químico e/ou composto orgânico na quantidade a ser recomendada após aná-
lise de solo. Aplicação poderá ser realizada na própria cova e/ou por cobertura, quando necessário.

Controle de formigas

O controle de formigas cortadeiras deverá ser feito previamente em toda a área por meio da aplicação de 
formicida granulado de forma sistemática, em dosagem a ser definida no momento da aplicação. Deverão 
ser utilizadas iscas granuladas, no formato de microporta-iscas em embalagens biodegradáveis.

Plantio

Todas as mudas devem ser alocadas obedecendo-se os conceitos da sucessão natural, conforme descrito 
anteriormente. A muda a ser plantada deverá estar isenta de doenças e apresentar vigor em suas raízes, 
caule e folhas. No ato do plantio propriamente dito ela deve ser colocada na cova e enterrada apenas até 
a altura do “colo”, e as embalagens devem ser recolhidas e destinadas em local adequado. O porte mínimo 
das mudas deverá ser de 0,5 m para pioneiras e de 0,8 m para não pioneiras. Após o plantio deverá ser feito 
o tutoramento com bambu de todas as mudas para evitar tombamento e quebra de plantas.

Espécies não pioneiras

Figura 177. 
Possíveis disposições dos grupos de espécies 

pioneiras e não pioneiras nas “ilhas”.

Espécies pioneiras
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remoção das espécies exóticas

Nos pontos onde houver a retirada de árvores de eucalipto, procedimentos adicionais deverão ser aplicados:

• Anteriormente ao corte deve-se analisar a necessidade de resgate de epífitas. Os indivíduos coletados 
podem ser reintroduzidos em áreas com vegetação nativa estabelecida.

• Como medidas prévias para a minimização de impactos durante a atividade de derrubada e baldea-
mento da madeira, devem ser consideradas a melhoria de acesso e adequação de drenagem, definição 
de vias para a retirada da madeira e direcionamento de queda, evitando impacto direto em árvores 
nativas presentes no sub-bosque.

• Eliminação da brotação por meio de controle químico (herbicida) ou mecânico (foice), dependendo de 
fatores como proximidade de cursos d’água, ocorrência de chuvas e disponibilidade de mão de obra. 

monitoramento

O Pacto pela Restauração da Mata Atlântica (Rodrigues, 2011) sugere que o monitoramento da restauração 
florestal se inicie 12 meses pós-implantação do projeto e tenha novos monitoramentos aos dois anos, três 
anos e cinco anos. Após esse período, o monitoramento deverá ser repetido a cada cinco anos. Esse moni-
toramento deve ser feito pela implantação de parcelas de amostragem. O Pacto também sugere que uma 
porcentagem dessas parcelas seja fixa (parcelas permanentes georreferenciadas), mas, de acordo com os 
objetivos do monitoramento, há possibilidade de implantar parcelas variáveis. Cada parcela deverá ter 50 m 
de comprimento por 10 m de largura. Para cada unidade amostral devem ser analisados os indicadores abaixo:

• Na fase de estabelecimento (após 12 meses e aos dois anos): densidade de indivíduos regenerantes (a 
partir de 1 m de altura), porcentagem de cobertura do solo (regenerantes e competidores), diversidade 
da regeneração. Onde houver plantio de enriquecimento e adensamento, analisar a diversidade do 
plantio de mudas de espécies regionais.

• Na fase de condução (após três anos): porcentagem de formação de dossel contínuo, desenvolvimen-
to de indivíduos regenerantes e/ou mudas, mortalidade das mudas plantadas, diversidade de regene-
ração (autóctone e alóctone). 

• Ainda na fase de condução (após cinco anos): porcentagem de estratificação da vegetação restaura-
da, acréscimo de novas formas de vida (epífitas, herbáceas e lianas), diversidade de indivíduos juvenis 
regenerantes (diferenciando autóctones de alóctones e seus locais de ocorrência – clareiras, bordas e 
interior).

Todas essas informações deverão ser coletadas em planilhas de campo e armazenadas juntamente com 
os dados georreferenciados e fotos. 

Para cada unidade de área que receber alguma das técnicas de restauração listadas, deverá ser ela-
borada uma ficha contendo pontos georreferenciados que permitam a identificação do polígono, data da 
implantação do tratamento, técnica utilizada e, no caso da implantação de mudas, descrição das espécies e 
quantidade. Também deverá ser relacionada cada ação de manutenção adotada em cada polígono.

Tais informações facilitarão a comparação entre os métodos de recuperação aplicados e nortearão a 
tomada de decisão sobre qual será utilizado definitivamente após o período de acompanhamento. 

O Quadro 43 foi elaborado apenas para auxiliar na interpretação dos resultados obtidos pelo monitora-
mento de formações florestais, apresentando-se os valores sugeridos por diversos especialistas em restau-
ração florestal. Contudo, não se devem encarar tais valores de forma muito rigorosa, já que a realidade de 
cada projeto pode produzir a necessidade de novos parâmetros e de níveis padrão diferentes dos sugeridos.

Parâmetro
Diagnóstico

Aceitável Preocupante Demanda ações imediatas

Diversidade/hectare acima de 80 espécies 50 a 80 espécies abaixo de 50 espécies

Modelo de plantio sucessional - sem modelo

Espécies exóticas ausência - presença

Número de indivíduos/hectare 1500 a 1800 1200 a 1500 abaixo de 1200

Mortalidade 0 a 5% 5 a 10% acima de 10%

Infestação por gramíneas invasoras 0 a 25% 25 a 50% acima de 50%

Ataque de formigas cortadeiras 0 a 5% 5 a 15% acima de 15%

Sintomas de deficiência nutricional ausência - presença

Cobertura da área após um ano 40 a 60% 20 a 40% abaixo de 20%

Cobertura da área após dois anos 60 a 100% 40 a 60% abaixo de 40%

Cobertura da área após três anos 100% 70 a 100% abaixo de 70%

Regeneração no sub-bosque aos cinco anos. 
Diversidade/hectare

acima de 20 espécies 10 a 20 espécies menos de 10 espécies

Número de indivíduos/hectare acima de 5000 2500 a 5000 menos de 2500

Quadro 43. 
Parâmetros e diagnósticos sugeridos para o monitoramento de reflorestamentos 

e de áreas de condução da regeneração natural de espécies florestais nativas. 

Fonte: Groke, Chausson, Tomasulo e Manna, 2010.
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FAmÍLIA NOmE COmUm NOmE CIENTÍFICO GrUPO

Anacardiaceae aroeira-mansa Schinus terebinthifolius P

Anacardiaceae peito-de-pombo Tapirira guianensis P

Annonaceae pindaúva Guatteria australis S

Annonaceae araticum Annona sylvatica Si

Araliaceae mandioqueira Schefflera angustissima Si

Arecaceae jerivá Syagrus romanzofiana P

Arecaceae palmeira juçara Euterpe edulis Si

Asteraceae vassourão Piptocarpha axillaris P

Bignoniaceae ipê amarelo Handroanthus chrysotrichus St

Cannabaceae candiúba  Trema micrantha P

Chrysobalanaceae simbiúva Hirtella hebeclada St

Clusiaceae guanandi Callophylum brasiliensis NP

Cyatheaceae samambaiaçu Cyathea delgadii Si

Elaeocarpaceae sapopemba Sloanea monosperma St

Euphorbiaceae branquilho Sebastiania commersoniana P

Euphorbiaceae capixingui Croton floribundus P

Euphorbiaceae leiteiro Sapium glandulosum P

Euphorbiaceae tapiá guaçu Alchornea sidifolia P

Euphorbiaceae tapiá Alchornea glandulosa P

Euphorbiaceae laranjeira do mato Actinostemon concolor NP

Fabaceae angico branco Anadenanthera colubrina P

Fabaceae pau fava Senna macranthera P

Fabaceae ingá ferradura Inga sessilis Si

Fabaceae angelim rosa Andira fraxinifolia Si

Fabaceae pau jacaré Piptadenia gonoacantha P

Fabaceae pau-cigarra Senna multijuga P

Fabaceae jacarandá bico de pato Machaerium nyctitans P

Fabaceae jacarandá paulista Machaerium villosum Si

Fabaceae angico Anadenanthera colubrina P

Fabaceae canafístula Cassia ferruginea Si

Fabaceae falsa eritrina Dahlstedtia pinnata SC

Fabaceae copaíba Copaifera langsdorffi St

Fabaceae jatobá Hymenaea courbaril C

Lauraceae canela ferro Ocotea elegans S

Lauraceae canela amarela Nectandra barbellata S

Lecythidaceae jequitibá-branco Cariniana estrellensis Cl

Magnoliaceae pinha do brejo Magnolia ovata P

Malvaceae açoita-cavalo Luehea divaricata P

Malvaceae paineira-rosa Ceiba speciosa Si

Melastomataceae jacatirão Miconia cabussu P

Melastomataceae pixirica Miconia cubatanensis P

Melastomataceae manacá da serra Tibouchina mutabilis P

Meliaceae cedro rosa Cedrela fissilis Vell. Si

Quadro 44. 
Lista de espécies nativas que poderão ser utilizadas nos 

plantios de restauração, adensamento ou enriquecimento. 

Fonte: Gomes, 2013; Tomasulo, 2010. Legenda: P: Pioneira; 

NP: Não Pioneira; Si: Secundária inicial; St: Secundária tardia; 

C: Clímax; AR: Arbustiva.

FAmÍLIA NOmE COmUm NOmE CIENTÍFICO GrUPO

Meliaceae marinheiro Guarea macrophylla Si

Miristicaceae bicuíba Virola sebifera P

Monimiaceae capixim Mollinedia schottiana St

Moraceae taiuva Maclura tinctoria P

Myrsinaceae capororoca Myrsine umbellata Si

Myrtaceae guabiroba Campomanesia xanthocarpa Si

Myrtaceae guamirim vermelho Myrcia glabra NP

Myrtaceae cerejeira do mato Eugenia involucrata S

Myrtaceae aperta guela Myrcia hebepetala St

Myrtaceae cambucá Marlierea edulis C

Nyctaginaceae maria-mole Guapira opposita Si

Peraceae tabucuva Pera glabrata Si

Polygonaceae cocoloba Coccoloba arborescens SC

Rhamnaceae saguaragi vermelho Colubrina glandulosa P

Rhamnaceae saguaragi amarelo Rhaminidium elaeocarpum P

Rosaceae pessegueiro bravo Prunus sellowii Si

Rubiaceae veludo Guettarda viburnoides NP

Rubiaceae cauassu Bathysa australis P

Rubiaceae erva de rato Psychotria suterella C

Rubiaceae guapeva Amaioua intermedia Si

Rubiaceae marmelo do cerrado Alibertia sessilis AR

Rutaceae mamica de porca Zanthoxylum rhoifolium P

Rutaceae guarantã Esenbeckia grandiflora St

Rutaceae pau marfim miúdo Esenbeckia febrifuga St

Salicaceae guaçatonga Casearia sylvestris Si

Sapindaceae arco-de-peneira Cupania vernalis P

Sapindaceae camboatá Matayba elaeagnoides NP

Sapindaceae chal-chal Allophylus edulis P

Sapotaceae grumixava Ecclinusa ramiflora St

Solanaceae gravitinga Solanum granuloso-leprosum P

Solanaceae joá Solanum pseudoquina P

Solanaceae lobeira Solanum lycocarpum P

Urticaceae embaúba prateada Cecropia hololeuca P

Urticaceae embaúba vermelha Cecropia glaziovi P

Verbenaceae pau de papagaio Aegiphila lhotzkiana P

Verbenaceae tarumãs Vytex spp. P

Lista de espécies
Preferencialmente, para efeito de plantios de restauração, adensamento ou enriquecimento, deverá servir 
como base a lista de espécies nativas relacionadas no Quadro 44, apoiadas pela lista do Quadro 45, na qual 
estão relacionadas as espécies notadamente atraentes à fauna.
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Quadro 45. 
Espécies indicadas para atração da fauna. 

Fonte: Groke, Chausson, Tomasulo e Manna, 2010.

Fluxograma para tomada de decisão
O fluxograma abaixo deverá servir como chave de decisão para orientar os procedimentos adequados a 
cada situação.
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FAmÍLIA NOmE CIENTÍFICO NOmE COmUm TIPO NATIVA CONSUmIDOrES

Anacardiaceae Tapirira guianensis peito-de-pomba frutos sim aves

Annonaceae Rollinia sylvatica araticum frutos sim aves, macacos

Annonaceae Xylopia spp. pindaíba, pimenta-de-macaco frutos sim aves

Araliaceae Dendropanax cuneatum maria-mole frutos sim aves

Araliaceae Shefflera morototoni mandioqueira frutos sim aves

Arecaceae Syagrus romanzofianum jerivá frutos sim aves

Burseraceae Protium almecega almíscar frutos sim aves

Cannabaceae Trema micrantha* crindiúva, pau-pólvora frutos sim aves

Clusiaceae Callophylum brasiliensis guanandi frutos sim morcegos

Euphorbiaceae Pera glabrata tamanqueira sim aves

Fabaceae Andira spp. morcegueira frutos sim morcegos

Fabaceae Copaifera langsdorffii pau-de-óleo, copaíba sementes (arilo) sim aves

Fabaceae Erythrina spp. mulungu flores sim aves (beija-flores)

Fabaceae Hymenaea courbaril jatobá frutos sim macacos, roedores

Fabaceae Inga spp.* ingá frutos sim aves

Flacourtiaceae Casearia spp. espeteiros frutos sim aves

Flacourtiaceae Casearia sylvestris* guaçatonga frutos sim aves

Lauraceae Ocotea spp. canelas frutos sim aves

Magnoliaceae Magnolia ovata pinha-do-brejo sim aves

Miristicaceae Virola sebifera bicuíba frutos sim aves

Moraceae Ficus spp. Figueira frutos sim aves

Moraceae Maclura tinctoria taiúva frutos sim aves

Myrsinaceae Myrsine spp. capororoca frutos sim aves

Myrtaceae Eugenia spp. frutos sim aves, peixes

Myrtaceae Marlierea edulis cambucá frutos sim aves, peixes

Myrtaceae Myrcia spp. cambuci frutos sim aves

Rhamnaceae Colubrina glandulosa* saguaragi-vermelho frutos sim aves

Rhamnaceae Rhamnidium elaeocarpum* saguaragi-amarelo frutos sim aves

Rubiaceae Alibertia sessilis marmelo-do-cerrado frutos sim mamíferos

Rubiaceae Genipa americana* jenipapo frutos sim peixes

Rutaceae Zanthoxyllum spp. mamica-de-porca frutos sim aves

Sapindaceae Allophylus edulis chal-chal, fruta-de-faraó frutos sim aves

Solanaceae Solanum lycocarpum lobeira frutos sim mamíferos

Urticaceae Cecropia pachystachya* embaúba-branca frutos sim aves, macacos

Verbenaceae Aegiphila lhotzkiana* pau-de-papagaio frutos sim aves

Verbenaceae Vitex spp. tarumãs frutos sim aves 

* Espécies de rápido crescimento, recomendadas para a ação de adensamento.

Remoção de plantas 
exóticas com baixo 
impacto ambiental

Não Não

Não Sim

Sim Sim

Áreas com sub-
bosque médio Área de APP Área com pinus

Área com sub-
bosque inicial

- Remover parcialmente 
plantas exóticas

- Eliminar brotação
- Monitorar regeneração

- Remoção total de 
plantas exóticas

- Plantio de restauração 
em área total

-  Remover parcialmente  
plantas exóticas

-  Eliminar brotação
-  Monitorar regeneração

Boa regeneração 
natural

Plantio de 
restauração 
com método 

adequado

Plantio de 
restauração 
com método 

adequado

- Isolamento 
da área 

- Condução da 
regeneração

- Isolamento 
da área 

- Condução da 
regeneração

Boa regeneração  
natural

- Isolamento da área
- Condução da regeneração
- Técnicas de nucleação
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