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APRESENTAÇÃO

O Parque Estadual de Porto Ferreira desenvolve desde 1992 atividades de uso público 
com visitantes e turistas, com ênfase em ações de educação ambiental e interpretação da natureza 
para a comunidade escolar, utilizando a Trilha das Árvores Gigantes como principal espaço  
pedagógico da unidade.

Nesses anos a vivência com professores e estudantes vem mostrando a necessidade de  
sistematizar as informações específicas do Parque para abordagem da temática ambiental integrada aos 
conteúdos dos planos de ensino, culminando com a idéia de elaborar um Roteiro para a Trilha.

A partir dessas reflexões e aprendizagens elaboramos o “Roteiro Interpretativo da Trilha das  
Árvores Gigantes” que apresenta conteúdos específicos sobre as características da flora, da fauna,  
dos recursos hídricos e das relações ecológicas que podem ser observadas e interpretadas no  
percurso da trilha, bem como a história do Parque. 

Nesse Roteiro procuramos socializar os conhecimentos construídos sobre o Parque Estadual de  
Porto Ferreira, destacando aqueles relacionados aos planejamentos dos professores do ensino fundamental. 

Com esse processo compartilhamos e pré-testamos o Roteiro com um grupo de nove  
professoras das escolas municipais de Porto Ferreira que visitam anualmente o Parque e que puderam  
contribuir com suas experiências e seus conhecimentos pedagógicos.

Com a publicação do Roteiro, o nosso sonho é que outros professores de ensino fundamental 
das escolas de Porto Ferreira e região possam ter outro olhar pedagógico da Trilha e do Parque,  
inserindo-os como outros espaços educacionais em suas práticas por meio de processos de formação  
continuada, em parcerias entre instituições de ensino, de gestão e de pesquisa em unidades de conservação.   

Assim, apresentamos o “Roteiro Interpretativo da Trilha das Árvores Gigantes” como  
resultado desse processo e esperamos que ele se constitua em um material paradidático de apoio às 
práticas pedagógicas e atividades educativas, interpretativas e de estudo do meio desenvolvidas na Trilha,  
no Parque e em outros espaços naturais do municipio de Porto Ferreira, como subsídio à abordagem da  
temática ambiental de forma transversal.
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ROTEIRO INTERPRETATIVO DA TRILHA DAS ÁRVORES GIGANTES:
SUBSÍDIO AO PROGRAMA DE USO PÚBLICO DO 

PARQUE ESTADUAL DE PORTO FERREIRA, PORTO FERREIRA – SP1

Sonia Aparecida de Souza2, 3

Marlene Francisca Tabanez2

1  INTRODUÇÃO

O Estado de São Paulo possuía 82% de seu território com cobertura florestal nativa 
sob o domínio da Mata Atlântica. O ciclo do café no final de século XIX e início do século XX,  
a expansão das ferrovias, os demais ciclos econômicos, e mais recentemente o processo de industrialização,  
o crescimento demográfico e a urbanização contribuíram para a redução dessa cobertura a 17,5%, onde a 
maioria está sob o regime de unidades de conservação (Kronka, 2007). 

A esse processo de ocupação desordenada resistiram importantes áreas naturais  
como o Parque Estadual de Porto Ferreira – PEPF, com 611,55 hectares, criado em 1962, por conservar  
amostras dos ecossistemas de floresta estacional semidecidual, cerrado e a mata ciliar ao longo do  
rio Mogi Guaçu e seus afluentes na região nordeste do Estado de São Paulo (Tabanez et al., 2003).

Os parques são unidades de conservação que têm o objetivo básico de preservação de  
ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de  
pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental,  
de recreação em contado com a natureza e de turismo ecológico (Brasil, 2000).

Entre os diversos programas de manejo de uma unidade de conservação, o de uso público  
tem os objetivos de proporcionar a integração da comunidade com a área natural, despertar a consciência  
crítica para a necessidade de conservação dos recursos naturais, culturais e históricos e da valorização  
das unidades, bem como estimular a sua participação no manejo e proteção dessas áreas  
(Tabanez, 2000).

No PEPF, esse programa tem, entre outros, os objetivos de divulgar a importância e as  
características do meio biofísico, dos aspectos legais e históricos da unidade e desenvolver ações  
integradas com os demais programas de manejo, compreendendo os subprogramas de Educação Ambiental, 
Interpretação da Natureza, Ecoturismo e Eventos (Tabanez et al., 2003). 

A educação ambiental no PEPF tem os objetivos de sensibilizar e conscientizar a comunidade 
sobre a importância da biodiversidade e buscar o seu envolvimento e participação em ações para a 
sua conservação e valorização, utilizando-se estratégias como o programa orientado para estudantes,  
cursos para professores e estudantes, trilhas interpretativas e palestras (Tabanez et al., 2003).

O programa orientado para estudantes do PEPF tem o objetivo de oferecer atividades  
monitoradas de educação ambiental, interpretação da natureza e estudo do meio para professores e  
estudantes do ensino fundamental, médio e profissionalizante, contribuindo para o desenvolvimento e  
vivência da temática ambiental. 

Tabanez (2000), ao estudar o programa orientado para estudantes na Estação Ecológica dos  
Caetetus, constatou que o mesmo possibilita aos professores o enriquecimento das suas atividades  
pedagógicas, complementação curricular, estudo da temática ambiental “in loco” e estudo do meio.

_______
1Recebido para análise em 14.12.11. Aceito para publicação em 14.06.12.
2Instituto Florestal, Rua do Horto 931, 02377-000 São Paulo, SP, Brasil.
3Autor para correspondência: Sonia Aparecida de Souza – soniasouza@if.sp.gov.br



IF Sér. Reg.  n. 49  p. 1-56  nov. 2012

8

SOUZA, S.A.; TABANEZ, M.F. Roteiro interpretativo da Trilha das Árvores Gigantes

Trabalhos realizados com professores indicam a importância atribuída pelos mesmos a uma  
unidade de conservação, considerando-a como recurso didático acessível para o enfoque da temática  
ambiental e que estas unidades se enquadram na categoria de “outros espaços educacionais” e fonte de 
conhecimento de conteúdos específicos (Tabanez, 2000, 2007).

A interpretação da natureza ou ambiental é utilizada em unidades de conservação como  
importante estratégia do programa de educação ambiental e de ecoturismo.

Segundo Tilden (1977), a interpretação ambiental é uma atividade educacional que revela  
os significados e relações por meio do uso de objetos originais, através de experiências diretas e  
por meios ilustrativos. O objetivo fundamental da interpretação não é a instrução, mas a provocação,  
uma vez que os ambientes naturais não falam por si sós, sendo necessária uma tradução.

Entre os meios interpretativos mais utilizados estão os centros de interpretação ou  
de visitantes, palestras, publicações, painéis, exposições, mirantes, excursões com guias,  
trilhas guiadas, trilhas autoguiadas e audiovisuais (Ham, 1992; Morales, 1992; Robim e Tabanez, 1993; 
Vasconcellos, 2006).

As trilhas interpretativas são definidas por Guillaumon et al. (1975) como percursos em  
área natural que propiciam contato com a natureza e explicações sobre o meio ambiente, flora,   
fauna  e  fenômenos  naturais  locais,  constituindo-se  em  instrumentos  interpretativos  e  educativos.

Para que as trilhas alcancem seus objetivos é necessário que as mesmas sejam 
dotadas de recursos interpretativos como fôlderes, placas de identificação de espécies vegetais,  
painéis interpretativos, manuais ou roteiros interpretativos e ainda guias ou monitores ambientais  
(Tilden, 1977; Ham, 1992; Robim e Tabanez, 1993; Vasconcellos, 1998, 2006; Andrade e  
Rocha, 2008).

Assim, o Roteiro Interpretativo da Trilha das Árvores Gigantes foi elaborado com os objetivos 
de sistematizar informações sobre biodiversidade, características ambientais e curiosidades da flora,  
da fauna e dos recursos naturais da trilha e do PEPF e subsidiar as atividades educativas, interpretativas  
e de estudo do meio.

Para adequação do Roteiro em relação aos planos de ensino foi realizado um  
pré-teste com professoras e estudantes do ensino fundamental (Carreiro et al., 2009). Nesse trabalho, 
as professoras indicaram a importância do mesmo para o planejamento e desenvolvimento das  
atividades  tanto  na  trilha  como  em  sala  de  aula. 

Souza et al. (2011) constataram que o Roteiro contribuiu com o conhecimento do  
conteúdo específico das professoras, conhecimento pedagógico geral e conhecimento dos alunos 
em relação à temática ambiental local e à importância da conservação da biodiversidade do  
Parque  Estadual  de  Porto  Ferreira.

O processo colaborativo com as professoras possibilitou a incorporação dos conteúdos  
específicos em suas práticas em consonância com os planos de ensino nas etapas de planejamento,  
preparação da aula de campo e dos alunos, condução das atividades com diferentes práticas 
na Trilha, avaliação e abordagem das temáticas em sala de aula após as visitas. Além dessas  
atividades, algumas professoras desenvolveram estratégias de divulgação dos trabalhos dos alunos 
na  escola. 

O roteiro poderá ser utilizado de forma flexível, autônoma e criativa tanto antes  
como durante e após as visitas, considerando as características dos alunos, as séries, os objetivos,  
os conteúdos, as diferentes práticas e os saberes dos professores, bem como a dinâmica dos  
fenômenos  naturais  encontrados  na  Trilha. 
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2  O ROTEIRO INTEPRETATIVO DA TRILHA DAS ÁRVORES GIGANTES

2.1  O Roteiro como Instrumento Pedagógico

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), “o trabalho com meio ambiente  
deve ser desenvolvido visando proporcionar aos alunos grande diversidade de experiências e ensinar-lhes 
formas de participação [...]” (Brasil, 1997, p. 71). 

Para o desenvolvimento de trabalhos com a temática ambiental, os PCNs consideram 
importante a interação da escola com a comunidade e com outras instituições visando o estabelecimento 
de parcerias para a inserção dos temas transversais no currículo. Essa integração propicia rica  
contribuição pelos vínculos com a realidade em questão e representa:

uma forma de interação com o repertório sociocultural, permitindo o resgate, no interior do  
trabalho escolar, da dimensão de produção coletiva do conhecimento e da realidade.  
Para isso, é preciso buscar formas de a escola estar mais presente no dia-a-dia da comunidade 
e também o inverso [...]. (Brasil, 1998, p. 32). 

A Política Nacional de Educação Ambiental prevê a promoção de ações de educação  
ambiental integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente nos  
órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente ‒ SISNAMA (Brasil, 1999). 

No entanto, é bastante recente a implantação de roteiros, manuais e/ou guias interpretativos com 
conhecimentos específicos sobre as trilhas nos parques brasileiros, para subsidiar trabalhos educativos 
e  interpretativos. 

Andrade e Rocha (2008) recomendam a criação de roteiros interpretativos para trilhas e 
estes devem ser coerentes e eficientes, baseados nos diferentes aspectos existentes e nas principais  
informações e conceitos a serem transmitidos. 

Nessa perspectiva, é proposto o Roteiro Interpretativo da Trilha das Árvores Gigantes,  
um material paradidático com conteúdos específicos sobre a Trilha e sobre o PEPF para ser utilizado  
em práticas pedagógicas tanto em sala de aula quanto na trilha, em complementação aos conteúdos de  
ciências, geografia e outras áreas, uma vez que meio ambiente é um tema transversal. 

2.2  A Elaboração do Roteiro

Para a elaboração do roteiro foram consideradas as vivências dos técnicos do programa de  
uso público do PEPF e consultadas as recomendações de Vasconcellos (2006), adotando os procedimentos de:
♦ trabalhos de campo da equipe técnica do Parque para definição dos pontos interpretativos; 
♦ pesquisas bibliográficas sobre os diferentes temas do roteiro e sobre os conteúdos escolares;
♦ medição da altura, circunferência, diâmetro à altura do peito (DAP ‒ 1,30 m do solo) e tamanho aproximado 

da copa de algumas árvores de grande porte, e 
♦ pré-teste do roteiro com professoras e alunos da rede municipal de ensino de Porto Ferreira. 

A primeira versão do roteiro era composta por 28 pontos interpretativos e três apêndices.  
Durante a realização do pré-teste, as professoras de forma colaborativa contribuíram com sugestões em  
relação aos conteúdos e reorganização dos pontos (Carreiro et al., 2009). 

Após análise das sugestões das professoras e observações das práticas na Trilha,  
o roteiro foi organizado em 20 pontos interpretativos, nove temas interpretativos e três apêndices.  
O Apêndice 1 apresenta um quadro com a descrição das características das espécies vegetais da Trilha,  
o Apêndice 2, o histórico e as características do meio biofísico do Parque, e o Apêndice 3, um glossário dos 
termos técnicos.

Os pontos interpretativos foram escolhidos de acordo com as características ambientais,  
relações ecológicas, sequências de fenômenos, atrativos do percurso, importância das espécies,  
e resultados do pré-teste do roteiro. 
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Para a descrição das características e da fenologia das espécies vegetais foram utilizadas as  
referências de Carvalho (2003), Lorenzi (2002), Lorenzi et al. (2004), Durigan et al. (2001), Durigan 
et al. (2004), Souza e Lorenzi (2005) e Mamede et al. (2007). Para a descrição do meio biofísico e outras  
informações específicas da Trilha e do Parque utilizou-se o Plano de Manejo da unidade (Tabanez et al., 2003).

As informações sobre musgos, líquens, fungos, insetos sociais ‒ cupins e saúvas ‒, serapilheira, 
clareiras e importâncias das florestas foram organizadas como temas interpretativos e podem ser utilizadas 
independentes de pontos específicos, uma vez que ocorrem em diferentes trechos da Trilha/Parque. 

No item 4 – Pontos Interpretativos e no Apêndice 1 – Principais espécies vegetais da Trilha constam, 
entre outras informações, o nome popular e o nome científico de algumas árvores identificadas com placas 
no percurso da Trilha. 

O nome científico de uma espécie é universal, escrito em latim está relacionado a alguma 
característica da mesma ou ao nome do especialista que a identificou e a descreveu, tendo como base o  
Código Internacional de Nomenclatura do grupo. O primeiro nome inicia com letra maiúscula e  
refere-se ao gênero, e o segundo, com letra minúscula, à espécie. 

Exemplo: jequitibá-rosa – Cariniana legalis
jequitibá-branco – Cariniana estrellensis.
Cariniana indica o gênero e legalis e estrellensis as espécies. 

2.3  Orientações para Utilização do Roteiro e da Trilha 

O roteiro foi elaborado para contribuir com as práticas pedagógicas de professores nas etapas 
de planejamento em sala de aula, durante o percurso na Trilha e após as visitas na exploração de dados.  
Os conteúdos podem ser utilizados tanto na íntegra como em partes para subsidiar os trabalhos de campo  
e integrar os conteúdos curriculares com os temas ambientais do Parque e da região. 

Os trabalhos de campo ou estudos do meio são importantes procedimentos didáticos 
em educação ambiental, que possibilitam o contato do aluno com a realidade para compreendê-la 
subjetiva e objetivamente, questioná-la e agir sobre ela (Balzan, 1984; Carvalho, 1998; Marques, 1997).  
Esses trabalhos, a partir da definição de seus objetivos, podem ser organizados nas seguintes fases: 
♦ planejamento com seleção do local a ser trabalhado, dos conteúdos necessários e dos aspectos a serem 

contemplados na coleta de dados;
♦ motivação e preparação dos alunos com organização dos aspectos práticos de locomoção, vestiário 

adequado, segurança, lanche e cronograma de atividades e ainda problematização e formulação de hipóteses  
plausíveis em relação às questões levantadas, despertando clima de pesquisa e investigação; 

♦ excursão ou saída ao campo, na qual o professor deve conduzir e orientar as atividades e não assumir o  
papel de guia turístico indicando o que deve ser observado, e

♦ exploração dos dados após o término da excursão nas aulas seguintes, orientando a elaboração de tabelas, 
esquemas, resumos e apresentação de diferentes trabalhos. 

Nesse sentido, para a realização do percurso da Trilha recomenda-se:
♦ uso de roupas apropriadas para a caminhada, como jeans, camisetas de manga comprida, sapatos confortáveis, 

bonés e repelente;
♦ silêncio para observação da fauna ou de seus vestígios;
♦ uso dos sentidos para análise da biodiversidade e percepção das características dos diferentes ambientes; 
♦ seguir apenas o percurso da trilha e não puxar galhos, cipós e folhas, evitando acidentes;
♦ não coletar sementes, folhas, frutos ou plantas;
♦ conservar as estruturas físicas da Trilha, tais como painéis, placas, delimitações e degraus;
♦ manter a trilha sempre limpa, não deixando lixo, devido ao tempo de decomposição dos materiais na natureza4, e
♦ não nadar no ribeirão dos Patos tendo em vista o seu elevado nível de poluição. 

______
4Chiclete e lata de aço ‒ 10 anos; lata de alumínio (refrigerantes), plástico e embalagens Tetra Pak ‒ 100 anos;  vidro ‒ 4 mil anos (São Paulo, 2008). 
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Além dos professores, os monitores, técnicos e outros profissionais ligados a educação  
formal e não formal poderão utilizar o roteiro na Trilha, no Parque e em outros ambientes naturais do  
município de Porto Ferreira.

3  A TRILHA DAS ÁRVORES GIGANTES – TAG

A Trilha localiza-se no extremo leste do Parque Estadual de Porto Ferreira. Está inserida na  
Zona de Uso Extensivo entre as coordenadas geográficas 21º49’S e 47º25’W. Foi implantada e  
implementada para atender a visitação pública em atividades monitoradas/guiadas e autoguiadas com  
percurso traçado nos principais ambientes do Parque (Tabanez et al., 2003). 

Possui 3.500 metros de extensão (ida e volta), formato linear com grau médio de dificuldade. 
Tem seu percurso na fisionomia de cerrado de porte arbóreo médio e aberto, no limite com a  
Fazenda São Judas Tadeu e na floresta estacional semidecidual, na mata de porte arbóreo alto com  
alta densidade de jequitibás. Um exemplar de jequitibá-rosa com 2,54 metros de diâmetro e  
aproximadamente 30 m de altura é o seu principal atrativo. O contato com a mata ciliar ocorre no ribeirão  
dos Patos e para o retorno é utilizado o mesmo caminho até as proximidades da saída da  
floresta, quando o percurso segue pela área de transição, onde é possível observar as mudanças do aspecto 
da vegetação de floresta para cerrado (Tabanez et al., 2003; Mendes et al., 2007).

Devido à riqueza de fenômenos e de recursos paisagísticos, é uma área estratégica do  
PEPF, onde estão previstas as atividades de educação ambiental, interpretação da natureza e ecoturismo,  
além de pesquisa científica, monitoramento ambiental e fiscalização (Tabanez et al., 2003). 

A interpretação da Trilha conta com placas de sinalização, de identificação de espécies vegetais, 
painéis interpretativos, um folder e o presente roteiro com a definição de 20 pontos interpretativos,  
conforme ilustra a Figura 1.

Legenda

1- Entrada da Trilha
2- Óleo-de-copaíba
3- Painel do Bosque dos Jerivás
4- Painel do Cerrado
5- Pau-terra
6- Aceiro e limite com a Fazenda São Judas Tadeu
7- Efeito de borda
8- Entrada da Floresta Estacional Semidecidual
9- Cedro
10- Figueira
11- Embaúba
12- Jequitibá-branco
13- Palmiteiro
14- Araribá
15- Painel da Fotossíntese e Cadeia Alimentar
16- Jequitibá-rosa
17- Peroba-rosa
18- Painel da Mata Ciliar
19- Ribeirão dos Patos
20- Área de transição

Figura 1. Croqui da trilha com localização dos pontos interpretativos.

Figure 1. Sketch of the trail with location of interpretative points.
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4  PONTOS INTERPRETATIVOS

Apresentamos os pontos interpretativos para subsidiar as atividades educativas, interpretativas e 
estudos do meio. Durante o percurso, observem os pontos de maneira integrada e não só de modo isolado; 
seu conjunto é que possibilita a abordagem da diversidade de fenômenos naturais e históricos da Trilha  
e  do  Parque. 

1º  Entrada da Trilha

O painel contém o croqui do mapa do Parque 
com os principais tipos de vegetação, localização da 
trilha, dos cursos d’água (Figura 2) e ainda:
Distância: 3,5 km (ida e volta);
Tempo de percurso: 3 horas em atividades monitoradas, e
Nível de dificuldade: médio.

Nesse ponto é importante observar o formato 
do Parque, o percurso da trilha nos diferentes tipos 
de vegetação e os limites com a rodovia, córrego da 
Água Parada, ribeirão dos Patos e rio Mogi Guaçu. Figura 2. Croqui do mapa do PEPF com diferentes 

tipos de vegetação, localização dos cursos d’água  
e da trilha.
Figure 2. Sketch of the PEPF map with different 
types of vegetation, localization of the water courses  
and the track.

O bálsamo da copaíba, conhecido popularmente como óleo, possui importantes 
propriedades medicinais. É extraído do tronco por meio de incisão de tubos ou canaletas; utilizado na  
medicina popular como antisséptico. Está na lista das espécies vegetais “Quase Ameaçadas” do Estado de 
São Paulo (Mamede, 2007).

Figura 3. Folha e fruto de óleo-de-copaíba.
Figure 3. Leaves and fruits of Copaifera langsdorffii.
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2º  Óleo-de-copaíba

Nome científico: Copaifera langsdorffii Desf.
Família: Fabaceae.
Floração: dezembro a março. 
Frutificação: frutos verdes de maio a julho e maduros de  
agosto a outubro (Figura 3).
Ocorrência: São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso 
do Sul e Paraná.
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Possui também plasticidade ecológica, ou seja, pode ocorrer em diferentes ecossistemas e  
regiões, motivo pelo qual é indicada para processos de restauração florestal. No PEPF essa espécie ocorre  
no cerrado, na floresta estacional semidecidual  e  na  mata  ciliar.

Sua altura varia de 10 a 15 metros com tronco de 50 a 80 cm de diâmetro.  
É provavelmente polinizada por abelhas europa Apis mellifera ou africanizada. As aves e os  
mamíferos  são  os  principais  agentes  dispersores  de  seus  frutos  e  sementes.

3º  Painel do Bosque dos Jerivás

Nome popular: jerivá, coqueiro-gerivá.
Nome científico: Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman.
Família: Arecaceae.
Floração: de setembro a março.
Frutificação: frutos maduros entre os meses de fevereiro a agosto.
Ocorrência: São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, 
Rio de Janeiro até o Rio Grande de Sul.

Figura 4. Painel do Bosque dos Jerivás.
Figure 4. Panel of Syagrus romanzoffiana wood.

4º  Painel do Cerrado

O painel apresenta o croqui do mapa do Parque 
com a localização das fisionomias de cerrado, informações 
eilustrações de algumas espécies da fauna típicas desse 
ambiente, conforme ilustra a Figura 5. 

Figura 5. Painel do Cerrado com as 
fitofisionomias  do  PEPF.
Figure 5. Panel of Cerrado with PEPF 
phytophysiognomies.

O painel apresenta informações sobre a espécie e um esquema sobre o processo de  
dispersão dos frutos pela fauna (Figura 4). 

Do grupo das palmeiras, o jerivá é a espécie mais abundante no PEPF.  
Possui caule solitário grosso quase liso com 35 a 50 cm de diâmetro e altura que varia de  
7 a 15 metros. Estudo realizado no Parque constatou a importância dos frutos dessa espécie na  
dieta do lobo-guará, cachorro-do-mato, mão-pelada, macaco-prego, quati e diversas aves.  
Esses animais, ao se alimentarem dos frutos de jerivá, contribuem com a dispersão das  
sementes, levando-as para outros locais, garantindo assim a perpetuação da espécie (Rodrigues, 2001).

Essa concentração está provavelmente relacionada à dispersão de frutos e sementes por  
aves ou de mamíferos.
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As fisionomias (aspecto da vegetação) do cerrado variam de acordo com adensamento  
(espaço entre as árvores) e o porte (altura). Nesse ponto da Trilha a fisionomia é classificada como  
“Cerrado de porte arbóreo médio e aberto” (Tabanez et al., 2003). 

Nos 200 hectares de cerrado do PEPF já foram identificadas 200 espécies arbóreas e  
arbustivas (Bertoni et al., 2001).

A vegetação original de Cerrado cobria aproximadamente 14% do território paulista. Essa 
área está reduzida a cerca de 1%, devido à exploração de sua madeira para lenha, carvão vegetal, 
fabricação de moirões de cerca, pastos, reflorestamentos e, mais recentemente, para o cultivo da  
cana-de-açúcar (São Paulo, 1997).

O solo do cerrado tem textura arenosa e alto teor de alumínio. Essas características  
influenciam no aspecto da vegetação. As árvores possuem caules tortuosos, casca espessa em forma de  
cortiça e raízes profundas para absorver água do lençol freático, uma vez que esse solo não retém  
água na superfície. 

Nesse ponto interpretativo podem ser estabelecidas relações com os conteúdos dos livros  
didáticos e a realidade regional. 

5º  Pau-terra

Nome científico: Qualea grandiflora Mart.
Família: Vochysiaceae.
Floração: dezembro a janeiro (Figura 6). 
Frutificação: frutos verdes a partir de março e maduros a 
partir de junho (Figura 7).
Ocorrência: da Amazônia até São Paulo, Minas Gerais,  
e Mato Grosso do Sul.

                Figura 6                           Figura 7

Figuras 6 e 7. Flores e fruto de pau-terra.
Fonte: Durigan et al. (2004).
Figures 6 and 7. Flowers and fruit of Qualea 
grandiflora.Source: Durigan et al. (2004).

Essa espécie ocorre em abundância no PEPF e apresenta características típicas da vegetação 
de cerrado como caules tortuosos, folhas espessas, cascas em forma de cortiça e raízes profundas.  
Sua altura varia de 7 a 12 m e seu tronco de 30 a 40 cm de diâmetro. É ornamental e  
apresenta belas flores amarelas. Seus frutos são grandes e permanecem verdes por cerca de  
quatro meses. Quando amadurecem se abrem liberando as sementes que se dispersam pela ação  
dos  ventos. Suas  folhas  têm  propriedades  antiinflamatórias.

6o  Aceiro e Limite do Parque com a Fazenda São Judas Tadeu

Os aceiros são faixas limpas (roçadas ou gradeadas) localizadas nos limites das unidades de 
conservação com outras propriedades ou rodovias. Além de delimitar as áreas, os aceiros têm a função  
de  proteger  a  vegetação  contra  os  incêndios  florestais. 

Esse ponto permite também observar as diferenças entre um ambiente natural e um  
ambiente modificado pela ação humana, nesse caso, uma área de agricultura da Fazenda São Judas Tadeu.
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7º  Efeito de Borda

É a mudança no aspecto da vegetação que ocorre em uma área fragmentada, ou seja, dividida.  
No caso do PEPF, a fragmentação data dos tempos de implantação da Fazenda Santa Mariana. Esse efeito 
ocorre nas bordas das trilhas e nos limites do Parque com a Rodovia SP‒215 e com a Fazenda São Judas Tadeu. 

Segundo Primack e Rodrigues (2001), a fragmentação vem acompanhada de diversos efeitos, como:
♦ aumento dos níveis de luz, temperatura, umidade e vento;
♦ ocorrência de grande quantidade de cipós que provocam queda das árvores e interferem no crescimento das 

plantas jovens;
♦ redução e/ou eliminação de espécies nativas adaptadas à sombra e umidade, como anfíbios, por exemplo;
♦ invasão de espécies exóticas como bambus, brachiaria, animais domésticos, e 
♦ aumento da probabilidade de ocorrência de incêndios florestais.

8º Entrada da Floresta Estacional Semidecidual 
O painel apresenta as diferentes 

fisionomias vegetais da floresta e as espécies da 
fauna a ela adaptadas (Figura 8). Essa vegetação 
é também chamada mata atlântica de interior e  
encontra-se sob solos férteis. Esse fator contribuiu  
para a devastação e substituição desse tipo de 
vegetação por plantações de café e de outros produtos, 
ao longo das décadas.

No Parque, essa floresta ocupa  
aproximadamente 400 hectares e nesse ponto é 
classificada como “mata de porte arbóreo alto com 
alta com alta densidade de jequitibás”. 
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Figura 8. Painel da Floresta Estacional Semidecidual.
Figure 8. Panel of the Seasonal Semidecidual Forest.

O termo semidecidual refere-se à 
adaptação de algumas espécies vegetais tropicais 
perderem parte de suas folhas no inverno,  
devido à escassez de chuva e ao clima frio. 

Essa floresta está organizada em  
estratos (Figura 9). O emergente é ocupado  
pelas copas dos jequitibás. No dossel,  
acima de 20 metros ocorrem as árvores de  
grande porte como cedro, peroba, araribá,  
jatobá, paineira e outras. O encontro das  
copas das árvores da floresta impede a 
entrada dos raios solares, ocasionando, assim,  
o clima frio e úmido. No subdossel ou  
sub-bosque estão as espécies arbóreas e  
arbustivas destacando-se o palmito, a jabuticabeira 
e o carrapateiro, sombreadas pelas do dossel.  
O herbáceo é habitado pelas espécies de  
pequeno porte como gramíneas, musgos, 
samambaias, ervas e as plantas jovens  
(Steinmetz e Martine, 2004). 

estrato emergente

dossel 

sub-bosque ou 
sub-dossel

estrato herbáceo

Figura 9. Ilustração dos estratos de 
uma Floresta Estacional Semidecidual. 
Fonte: Steinmetz e Martine (2004).
Figure 9. Ilustration of the strata of Seasonal 
Semidecidual Forest. 
Source: Steinmetz and Martine (2004).
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9º  Cedro

Nome científico: Cedrela fissilis.Vell.
Família: Meliaceae.
Floração: agosto a setembro.
Frutificação: frutos maduros de junho a agosto (Figura 10).
Ocorrência: São Paulo, Rio Grande do Sul até Minas Gerais.
Altura aproximada: 20 m.
Circunferência: 2,0 m.
Diâmetro à altura do peito ‒ DAP: 0,65 m ou 65 cm.
Copa: aproximadamente 16 m.

Figura 10. Ilustração do fruto e semente 
do cedro. Adaptada de Lorenzi (2002).
Figure 10. Ilustration of fruit and seed of  
Cedrela fissilis. Adapted from Lorenzi (2002).

O cedro é a primeira “árvore gigante” da Trilha. Essa espécie se desenvolve no  
interior da floresta primária e tem a capacidade de se regenerar em clareiras ou bordas.  
Sua madeira tem expressivo valor econômico, motivo pelo qual foi explorada para a construção civil e  
fabricação de móveis. No entanto, o seu valor ecológico é inestimável, uma vez que viva,  
produz frutos e sementes, realiza a fotossíntese e a transpiração, liberando o oxigênio e vapor d’água  
para a atmosfera, além  de  fixar  o  carbono  em  seu  tronco. 

Seus  frutos  são  apreciados  por  roedores  e  por  aves  como  papagaios  e  maritacas. 
Na medicina popular a sua casca é utilizada na forma de chá como tônico para  

pessoas   enfraquecidas,   como   adstringente   e   no   combate   à   febre,   às   disenterias   e   artrite.

10º  Figueira
Nome científico: Ficus guaranitica Schodat.
Família: Moraceae.
Floração: frequentemente de setembro a outubro.
Frutificação: frutos maduros de dezembro a janeiro.
Ocorrência: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, 
Mato Grosso do Sul e norte do Paraná.
Altura aproximada: 26,80 m.
Circunferência: 8,30 m.
DAP: 2,64 m incluindo as raízes. 
Copa: aproximadamente 32 m.

Figura 11. Folhas e frutos de figueira.  
Fonte: Lorenzi (2002). 
Figure 11. Leaves and fruits of Ficus guaranitica.  
Source: Lorenzi (2002).

A figueira (Figura 11) possui madeira branca ou mole, não resistente e de rápido crescimento,  
com raízes do tipo tabular, ou seja, em forma de tábuas para a sua sustentação. Produz grande quantidade  
de frutos que são consumidos por morcegos e também apreciados pelas aves que contribuem para a  
dispersão de suas sementes para outras regiões.
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A embaúba (Figura 12) é uma das primeiras espécies a ocupar as clareiras devido à  
capacidade de se desenvolver na presença direta da luz solar. Por isso, é chamada de pioneira,  
ideal  para  iniciar  processos  de  restauração  florestal. 

Há uma relação harmônica entre a embaúba e as formigas. As formigas formam um “oco” no  
caule das embaúbas para se abrigarem e se alimentam de uma substância produzida na base das folhas.  
Em  contrapartida,  as  formigas  protegem  a  planta  do  ataque  de  predadores. 

Essa espécie possui raízes aéreas e visíveis, acima do solo. Seus frutos são apreciados por  
várias espécies de pássaros.

11º  Embaúba

Nome científico: Cecropia pachystachya Trécul.

Família: Urticaceae.

Floração: setembro a outubro.

Frutificação: frutos maduros de maio a junho.

Ocorrência: São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul,  

Rio de Janeiro, Ceará e Bahia.

Altura: varia de 4 a 7 m com tronco de 15 a 25 cm de diâmetro. 

Figura 12. Embaúba. 
Fonte: Lorenzi (2002). 
Figure 12. Cecropia pachystachya. 
Source: Lorenzi (2002).

Esta espécie possui frutos secos conhecidos como “pito-de-macaco” (Figura 13), uma vez  
que são apreciados pelo macaco-prego que contribui com a dispersão de suas sementes.  
Suas folhas são pequenas e avermelhadas quando novas. Suas flores são pequenas, cor branco-creme.  
A polinização é realizada por pequenos insetos, entre eles, as abelhas.

12º  Jequitibá-branco

Nome científico: Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze.
Família: Lecythidaceae.
Floração: entre os meses de outubro a dezembro.
Frutificação: frutos maduros de julho a setembro. 
Ocorrência: sul da Bahia até o Rio Grande do Sul e ainda no Acre e nas 
matas galerias do Brasil Central.
Altura: varia de 35 a 45 m e tronco de 90 a 120 cm de diâmetro.

semente

fruto

Figura 13. Fruto e semente de  
jequitibá-branco. Adaptada de 
Lorenzi (2002).
Figure 13. Fruits and seeds of  
Cariniana estrellensis. Adapted 
from Lorenzi (2002).
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13º  Palmiteiro

Nome científico: Euterpe edulis Mart.
Nome popular: palmito-juçara.
Família: Arecaceae.
Floração: durante um longo período de tempo e principalmente de setembro a dezembro. 
Frutos maduros: de abril a agosto.
Ocorrência: sul da Bahia, Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul.
Altura: varia de 8 a 15 m e seu tronco de 10 a 20 cm de diâmetro.

O palmiteiro ocorre em abundância em regiões litorâneas, onde sombra, umidade e  
calor são fatores fundamentais para o seu desenvolvimento. Seus frutos são apreciados por diversas  
aves e mamíferos. 

O palmito, por ser um alimento saboroso, tem grande valor econômico, sendo alvo de  
extrativismo e comércio ilegal. Devido à exploração, consta na lista das espécies da  
flora ameaçadas de extinção no Estado de São Paulo na categoria “vulnerável”, ou seja,  
a  população  sofreu  redução  igual  ou  maior  que  50%  de  nos  últimos  dez  anos,  ou  três  gerações.

Esse exemplar deve ter cerca de 30 anos e se for derrubado para a extração de “uma porção de 
palmito” deixa de fornecer alimento para a fauna e de realizar a fotossíntese.

 

14º Araribá

Nome científico: Centrolobium tomentosum Guillemin  
ex Benth.
Família: Fabaceae.
Floração: janeiro a março. 
Frutificação: frutos maduros de agosto a setembro.
Ocorrência: São Paulo, Minas Gerais, Goiás,  
Mato Grosso do Sul e norte do Paraná.
Altura aproximada: 27 m.
Circunferência: 2,10 m.
DAP: 0,66 m. 
Copa: aproximadamente 13,50 m.

núcleo de espinho

asa coreácea

Figura 14. Ilustração do fruto de araribá. Adaptada de 
Lorenzi (2002).
Figure 14. Ilustration of fruit of Centrolobium tomentosum. 
Adapted from Lorenzi (2002).

O araribá ocorre no interior da floresta, mas tem também caráter pioneiro,  
podendo  ser  utilizado  em  plantios  mistos  de  restauração  florestal. 

Seus frutos possuem uma asa coreácea e um núcleo de espinho estilar que envolve as sementes.  
São carregados pelo vento às curtas distâncias e eventualmente por roedores (Figura 14).  
As sementes germinam, mas não se desenvolvem sem a presença da luz. Assim, formam um  
banco  de  plântulas  que  ocupam  o  ambiente  somente  após  a  formação  de  uma  clareira.
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15º  Painel da Fotossíntese e Cadeia Alimentar

O painel tem o objetivo de chamar a  
atenção para o fenômeno da fotossíntese em 
um ambiente natural, associando o conceito de  
cadeia alimentar (Figura 15). 

Na presença da luz, as folhas dos 
vegetais realizam a fotossíntese, absorvendo o gás  
carbônico da atmosfera, água pelas raízes e 
assim sintetizam a glicose, base para produção 
de seu próprio alimento, liberando oxigênio  
para a atmosfera, conforme indica sua fórmula: 

clorofila

6CO2 + 6H2O         luz        C6H12O6 = 6O2
Figura 15. Painel da fotossíntese e cadeia alimentar.
Figure 15. Panel of photosynthesis and food chain.

A cadeia alimentar é a sequência de seres vivos em que uns se alimentam dos outros  
transferindo matéria e energia.

Essa capacidade de produzir o próprio alimento faz dos vegetais os primeiros elos da 
cadeia alimentar e, por isso, são denominados seres produtores ou autótrofos. No segundo elo estão 
os consumidores primários, os herbívoros, animais que se alimentam diretamente dos vegetais.  
Os consumidores secundários alimentam-se dos primários; os terciários dos secundários e assim 
sucessivamente. No final da cadeia estão os seres decompositores representados por fungos e  
bactérias, seres vivos capazes de degradar substâncias orgânicas, tornando-as disponíveis para  
serem absorvidas pelas raízes dos vegetais possibilitando, assim, a ciclagem dos nutrientes (Lopes, 1994).

Os animais vivem em cadeia alimentar na qual uns dependem dos outros. A falta de um  
elo nessa cadeia pode ocasionar um desequilíbrio ambiental, como, por exemplo, a proliferação de  
insetos que se tornam pragas nocivas ao ser humano e aos processos agrícolas. 

Quanto maior a diversidade de espécies vegetais e animais maior será a cadeia alimentar.
 

Figura 16. Jequitibá-rosa ‒ PEPF.
Figure 16. Cariniana legalis ‒ PEPF.

16º  Jequitibá-rosa

Nome científico: Cariniana legalis (Mart.) O. Kuntze.
Família: Lecythidaceae.
Floração: dezembro a março.
Frutificação:  frutos  maduros  de  agosto  a  setembro. 
Ocorrência: São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Bacia do Paraná.
Altura aproximada: 30 m.
Circunferência: 7,60 m. 
DAP: 2,54 m. 
Copa: aproximadamente 30 m.
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É uma espécie encontrada no estrato emergente, 
testemunho do porte das florestas primitivas da região nordeste 
do interior do Estado de São Paulo. Possui tronco retilíneo, cilíndrico, 
colunar e copa ampla em forma de guarda-chuva (Figura 16).

Suas folhas são pequenas e suas flores possuem coloração 
que varia de amarelo-pálido a creme, polinizadas por abelhas. Seu 
fruto é seco, também conhecido como pito-de-macaco (Figura 17). 

Além da imponência e beleza, sua copa abriga diferentes 
espécies de fungos, insetos, aves e até pequenos mamíferos.

A nossa região é privilegiada quanto à ocorrência,  
com dezenas de exemplares no PEPF e alguns nas matas das 
fazendas vizinhas, como por exemplo, na Santa Mariana. 
No entanto, a maior concentração dessa espécie ocorre no 
Parque Estadual de Vassununga em Santa Rita do Passa Quatro, 
distante 25 km de Porto Ferreira.

semente

fruto

Figura 17. Ilustração do fruto e da semente 
de jequitibá-rosa. Adaptada de Lorenzi (2002).
Figure 17. Ilustration of fruit and seed of 
Cariniana legalis. Adapted from Lorenzi (2002).

Espécie/Características Jequitibá-branco Jequitibá-rosa

Nome Científico Cariniana estrellensis Cariniana legalis
Altura 35 a 45 m 30 a 50 m

Ocorrência

Sul da Bahia até o Rio Grande do Sul nas 
florestas pluvial atlântica e subtropical. 

Aparece ainda no Acre e florestas de 
galeria do Brasil Central

Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul

Florescimento Outubro a dezembro, cor creme Dezembro a março, cor creme
Fruto Maior, borda serrilhada Menor, borda lisa

Madeira Moderadamente pesada, cor amarelada Leve, cor avermelhada

Figura 18. Ilustração do fruto e da semente  
de peroba-rosa. Adaptada de Lorenzi (2002).
Figure 18. Ilustration of fruit and seed of 
Aspidosperma polyneuron. Adapted from  
Lorenzi (2002).

semente

fruto

Essa espécie não consta da lista das espécies ameaçadas de extinção do Estado de São Paulo. No entanto, 
devido ao processo de devastação, redução e fragmentação das florestas estacionais semideciduais do interior, 
o jequitibá-rosa é ainda considerado pelos especialistas uma espécie que corre risco de extinção a médio prazo.

O jequitibá-rosa foi eleito, em nível estadual, Árvore Símbolo do Estado de São Paulo em função  
de seu porte e, em nível federal, Símbolo da Fraternidade Nacional (O jequitibá-rosa..., 2002).

No PEPF ocorrem o jequitibá-branco e o jequitibá-rosa.
O Quadro 1 apresenta apresenta algumas diferenças entre as duas espécies.

Quadro 1. Diferenças entre o jequitibá-branco e o jequitibá-rosa.
Chart 1. Differences between Cariniana estrellensis and Cariniana legalis.

Fonte: Lorenzi (2002).
Source: Lorenzi (2002).

17º  Peroba-rosa

Nome científico: Aspidosperma polyneuron Müll. Arg.
Família: Apocynaceae.
Floração: outubro a novembro. 
Frutificação: frutos maduros de junho a novembro,  
dependendo da região (Figura 18).
Ocorrência: São Paulo, Minas Gerais e Paraná.
Altura aproximada: 24 m. 
Circunferência: 3,60 m na “barriga” e 2,70 m na altura do solo.
DAP: 1,14 m.
Copa: aproximadamente 10 m.
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Esse exemplar se destaca pelo formato diferente de seu tronco com aparência de uma  
“barriga” que justifica o apelido de “árvore-grávida” ou “peroba-grávida”. Esse formato pode ser um  
nódulo  que  cresceu  em  proporção  à  planta. 

As perobas são árvores de grande porte, de madeira de lei com valor econômico. Apresentam 
tronco retilíneo e copa em forma de guarda-chuva. Seus frutos são secos e suas sementes possuem uma 
asa para ajudar no processo de dispersão pela ação dos ventos. Suas flores são polinizadas por mariposas. 
Está na lista das espécies vegetais em extinção do Estado de São Paulo na categoria “quase ameaçadas”  
(Mamede, 2007), ou seja, podem vir a entrar na lista das espécies ameaçadas, se não forem conservadas.

18º  Mata Ciliar 

Nesse ponto é possível observar no painel o croqui do mapa do Parque com a localização das  
matas ciliares, as espécies típicas e suas principais funções ecológicas (Figura 19).

As matas ciliares são formações vegetais que se desenvolvem ao longo dos rios, nascentes,  
cursos d’água e lagoas. Assim como os cílios protegem os olhos, essas matas protegem os rios e  
demais cursos d’água nos diferentes biomas brasileiros. 

Espécies como o ingá-vera, a sangra d’água e o jenipapo são típicas das matas ciliares do  
interior do Estado de São Paulo, adaptadas a períodos de inundação.

As matas ciliares são áreas de preservação permanente, protegidas por lei, com funções  
ecológicas e hidrológicas, tais como:
♦ manutenção da qualidade da água, por serem capazes de filtrar até 80% de elementos como

nitrato e potássio, provenientes da adubação da agricultura;
♦ estabilidade dos solos, evitando os processos erosivos e de assoreamento;
♦ reguladora das condições microclimáticas dos ambientes terrestres e aquáticos;
♦ fonte de alimento para os organismos aquáticos e fauna ribeirinha, e
♦ corredores ecológicos para fauna e para a flora.

Figura 19. Croqui do mapa do PEPF com a localização das matas ciliares.
Figure 19. Sketch of the map of PEPF with the location of riparian forest.
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No Parque, ao longo do rio Mogi Guaçu alguns trechos ficam inundados durante o período das 
chuvas entre os meses de dezembro a fevereiro.

Para a proteção das matas ciliares, a legislação estabelece as medidas das faixas de vegetação ao 
longo dos cursos d’água, conforme apresenta a Tabela 1.

Tabela 1. Largura da faixa de mata ciliar ao longo dos cursos d’água.

Table 1. Bandwidth of riparian forest throughout the watercourse.

Largura do curso d’água Largura da mata ciliar em cada margem

rio até 10 metros 30 metros

rio entre 10 e 50 metros 50 metros

rio entre 50 a 200 metros 100 metros

rio entre 200 a 600 metros 200 metros

rio acima de 600 metros 500 metros

nascentes raio de 50 metros

lagos ou reservatórios em zona rural com menos de 20 hectares 50 metros ao redor do espelho d’água

lagos ou reservatórios em zona rural a partir de 20 hectares 100 metros ao redor do espelho d’água

lagos ou reservatórios em zona urbana 30 metros ao redor do espelho d’água

represas hidrelétricas 100 metros ao redor do espelho d’água

Fonte: Durigan et al. (2001).
Source: Durigan et al. (2001).

19º  Ribeirão dos Patos

É um ponto de beleza cênica onde é possível 
observar a importância da mata ciliar e a harmonia da 
floresta com os recursos hídricos (Figura 20).

Nasce no Sítio Capão das Frutas, 
atualmente propriedade do Sr. Geraldo Salviato.  
Com extensão de aproximadamente 20 km, chega 
ao Parque com grande carga de poluentes ‒  
agrotóxicos e esgoto rural. Sua conservação 
depende de ações de recuperação de suas matas 
ciliares em toda sua extensão desde a nascente, bem 
como da minimização de uso de agrotóxicos e de  
tratamento adequado do esgoto nas propriedades rurais 
(Tabanez et al., 2003).

Figura 20. Mata Ciliar do ribeirão dos Patos. 
Figure 20. Riparian forest of ribeirão dos Patos.
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20º  Área de Transição 

É um percurso da Trilha onde o contato com a natureza é mais intenso. Possibilita a observação da 
mudança da vegetação de floresta para cerrado. 

As diferentes fisionomias vegetais do Parque estão associadas à diversidade e atributos dos solos, 
como  teor  de  argila,  retenção  de  água  e  disponibilidade  de  nutrientes (Rossi et al., 2005). 
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Os latossolos com baixa retenção hídrica, textura média e alta saturação por alumínio favorecem o 
desenvolvimento da vegetação de cerrado.

A vegetação de porte mais elevado, floresta e cerradão, ocorre associada aos solos com teores 
mais elevados de matéria orgânica e de nutrientes, em superfície com a presença de argila em todo o  
perfil ‒ latossolos textura argilosa e argissolo muito argiloso (Rossi et al., 2005), conforme ilustra a Figura 21.

4.1  Concluindo o Percurso da Trilha 

Para finalizar as atividades destacamos as principais características e fenômenos  
observados no cerrado, na floresta estacional semidecidual e na mata ciliar como, por exemplo,  
porte e características das espécies vegetais, temperatura dos ambientes, relação flora e fauna,  
vestígios  de  fauna,  tipos  de  solo,  histórico  do  Parque  e  outras  informações  ambientais.

Lembramos que as características e fenômenos observados na Trilha têm suas dinâmicas 
próprias e sazonalidade. Por isso, cada visita tem suas especificidades, encantos e magias,  
requerendo o nosso olhar de professor-pesquisador e vontade de querer embarcar nessa aventura para  
abordagem da temática ambiental e interrelações com a prática em sala de aula.

No final dessa prática pedagógica ou estudo do meio convidamos vocês a reflexões que  
extrapolam a simples abordagem de conteúdos/temas relacionados com as áreas de ciências,  
geografia e outras. 

Além dos conteúdos possíveis de serem abordados a partir dessa aula ao ar livre na Trilha,  
em sala de aula poderão também ser estabelecidas relações entre ser humano ‒ natureza;  
ambiente natural-urbano e rural; processo de ocupação do solo na região; agricultura,  
extração de argila e outros meios de produção; a criação da unidade de conservação e seu  
significado  para  a  região,  entre  outros  temas  socioambientais.

Esperamos que o Roteiro não seja um “caderno de receitas”, mas que possa oferecer 
subsídios para a utilização do Parque como outros espaços educacionais na região de Porto Ferreira.

Para isso, convidamos a comunidade escolar para ser nossa parceira nessa missão de conservar as 
riquezas naturais do Parque Estadual de Porto Ferreira e do nosso município.

Figura 21. Perfil esquemático da variação da vegetação e do solo na área de transição.
Figure 21. Profile of the variation of the vegetation and soil in the transition area.
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5.1  Musgos

Os musgos foram os primeiros vegetais a se adaptarem 
à vida terrestre e podem ser encontrados sob rochas, no solo,  
em árvores e ainda em ambientes aquáticos. Suas estruturas são  
simples. Não possuem caules, folhas, raízes verdadeiras, flores ou 
frutos. São muito sensíveis ao dessecamento e, por isso, habitam  
locais úmidos. Fixam-se por rizóides, estruturas que funcionam 
como raízes que absorvem água (Figura 22). As cápsulas localizadas 
nas extremidades guardam os esporófitos, células reprodutoras.  
Quando essas se abrem, liberam os esporófitos possibilitando, assim, 
a reprodução e o ciclo de vida dos musgos (Lopes, 1994).

A Figura 23 mostra musgos em um tronco de árvore no PEPF.

Figura 24. Líquens verdes – PEPF.
Figure 24. Green lichens – PEPF.

rizóides

cápsulas

Figura 23. Musgos em uma árvore – PEPF.
Figure 23. Moss of a tree – PEPF.

Figura 22. Estruturas dos musgos.
Fonte: Lopes (1994). 
Figure 22. Structures of mosses.
Source: Lopes (1994).
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5.2  Líquens

Os líquens são formados por uma 
associação harmônica entre algas e fungos, na qual 
ambas as espécies se beneficiam (Figuras 24 e 25).  
As algas realizam fotossíntese e produzem alimento  
para si e para os fungos. Esses as protegem e absorvem 
água e sais do ambiente, necessários aos dois. 

São muito sensíveis às alterações ambientais e, 
por isso, são utilizados como espécies bioindicadoras, uma 
vez que sua ocorrência indica baixo índice de poluição.
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Figura 25. Líquens vermelho – PEPF.
Figure 25. Red lichens – PEPF.
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5  TEMAS INTEPRETATIVOS

A necessidade de separar os temas a seguir dos pontos interpretativos foi verificada a partir 
das observações das práticas das professoras com seus alunos na Trilha e sugestões durante o  
pré-teste da primeira versão do roteiro, uma vez que os conteúdos/temas chamaram a atenção em 
diferentes momentos da visita e em outros espaços do Parque. Assim, os temas interpretativos podem  
ser abordados independentemente de pontos específicos, de acordo com o interesse e observações dos  
alunos e professores. 
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5.3  Insetos Sociais – Cupins

Os cupins vivem em sociedade ou colônia.  
O número pode variar de milhares até milhões e cada grupo 
possui uma tarefa (Figura 26).

Seus ninhos, os cupinzeiros (Figuras 27 e 28),  
são também chamados de “murunduns” e se encontram  
sobre o solo deáreas abertas e nos pastos.

Estima-se que haja mais de duas mil espécies 
decupins catalogadas, no entanto, somente cerca de 10%  
foram identificadas como pragas. 
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Figura 27. Cupinzeiro do Cerrado – PEPF.
Figure 27. Termites mounds of the 
Cerrado – PEPF.
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Figura 28. Cupinzeiro na área de uso 
público – PEPF.
Figure 28. Termites mounds in the 
public use area – PEPF.

Figura 26. Sociedade dos cupins.
Fonte: www.pragas.com.br.
Figure 26. Society of termites. 
Source: www.pragas.com.br.

A sociedade dos cupins se organiza da seguinte forma:

Reprodutores alados – indivíduos adultos, responsáveis pela reprodução (machos e fêmeas).  
São os famosos siriris, ou aleluias, que saem do ninho com objetivo único de encontrar um local onde  
possam se reproduzir, formando outro ninho de cupins. Esse fenômeno de dispersão é conhecido como  
revoada e ocorre principalmente em épocas quentes e úmidas. Se houver o acasalamento durante a  
revoada no solo será formado o casal real, e se iniciará a nova colônia.
Operários – indivíduos responsáveis por todas as funções rotineiras das colônias, tais como a  
obtenção de alimento, alimentação do rei e da rainha, conservação do ninho (reparação por danos e  
limpeza), eliminação de indivíduos adoecidos ou mortos, cuidados com os ovos. Apresentam corpo de  
cor branco-leitoso com a cabeça relativamente mais escura, desprovida de asas e olhos.
Soldados – indivíduos responsáveis pela guarda do ninho e proteção dos operários durante a busca 
de alimentos. Apresentam corpo de cor branco-leitoso, e são caracterizados pelas cabeças escuras,  
bem desenvolvidas e também não apresentam asas ou olhos. 

Os cupins vivem associados em harmonia com protozoários que se localizam no  
trato digestivo destes insetos. São capazes de quebrar a celulose das madeiras e, desta forma,  
geram nutrientes (açúcar) para alimentação. 

O desmatamento e outras alterações ambientais levaram esses insetos a ocuparem os  
ambientes urbanos, causando danos às construções, móveis e demais estruturas de madeira. 



IF Sér. Reg.  n. 49  p. 1-56  nov. 2012

26

SOUZA, S.A.; TABANEZ, M.F. Roteiro interpretativo da Trilha das Árvores Gigantes

Os cupinzeiros ocorrem principalmente nas áreas abertas e no cerrado. A sua proliferação no  
interior da unidade pode estar relacionada ao uso de agrotóxicos nas propriedades rurais vizinhas, o que  
provoca  a  migração  para  o  Parque. 

Estudos realizados recentemente verificaram a ocorrência de oito espécies de cupins no PEPF,  
sendo 50% humívoras, que se alimentam de húmus e de partículas minerais da mistura solo-madeira;  
12,5% xilófagas, que se nutrem principalmente de madeira não decomposta; 25% intermediárias que  
consomem madeira extremamente decomposta que já perdeu suas características estruturais, e 12,5% 
comedoras de serapilheira que se alimentam de gramíneas, folhas da serapilheira e de restos de madeira 
ainda não decomposta  (Espírito-Santo, 2005).

5.4  Saúvas

A saúva (Figura 29) é conhecida por sua voracidade no 
cortar e carregar para os sauveiros, folhas, flores e outras partes 
vegetais, causando prejuízos às plantas cultivadas.

As folhas cortadas pelas saúvas são levadas para o 
formigueiro para alimentação dos fungos. Assim, os fungos se 
alimentam das folhas e as formigas se alimentam dos fungos 
(Coordenadoria de Assistência Técnica Integral – CATI, 2009).

Figura 29. Formiga saúva. 
Figure 29. Saúva ant. 

As saúvas possuem diferenciação morfológica e funções sociais específicas. São classificadas em:
Içá, Tanajura ou Rainha – é a fêmea e se destaca pelo seu porte em relação às demais. Sua função é  
por  ovos  para  a  multiplicação  da  espécie  e  povoamento  do  sauveiro. 
Operárias – são estéreis, isto é, não se reproduzem e se classificam em grandes, médias e pequenas. 

As grandes são os soldados da colônia, vigiam e protegem o sauveiro contra os inimigos eventuais.
Distinguem-se facilmente das demais pelo seu porte maior e pelas mandíbulas desenvolvidas 

na grande cabeça. As médias são as cortadeiras responsáveis pelo transporte de folhas e as  
pequenas  são  as  operárias  que  desempenham  a  função  de  jardineiras  encarregadas  do  cultivo  de  fungo.

As saúvas contribuem com a aeração do solo (entrada de ar no solo) e dispersão de sementes.  
A içá, rainha de um formigueiro, pode viver até 15 anos colocando milhões de ovos por dia.  
Os predadores naturais da içá durante o voo nupcial são os pardais, as andorinhas, os sabiás, as tesouras e  
os bem-te-vis. 

No solo, principalmente em sauveiros novos, as içás podem ser atacadas por tatus e outros insetos e 
até mesmo por outras espécies de formigas. 

Quando em uma região há poucos predadores naturais de saúvas, elas se multiplicam em  
grande escala, podendo se transformar em pragas.

Assim como os cupinzeiros, o aumento dos sauveiros no interior do Parque pode estar  
relacionado ao uso de agrotóxicos nas propriedades rurais vizinhas à Unidade.

O aspecto negativo da migração das saúvas é o ataque às plantas jovens, impedindo o seu 
desenvolvimento  e  o  processo  de  regeneração  natural  da  vegetação.

Ilu
st

ra
çã

o:
 C

AT
I (

20
09

).



IF Sér. Reg.  n. 49  p. 1-56  nov. 2012

27

SOUZA, S.A.; TABANEZ, M.F. Roteiro interpretativo da Trilha das Árvores Gigantes

5.5  Serapilheira 

A serapilheira é a camada de material depositada na superfície do solo de uma  
área com vegetação, formada por fontes vegetais como folhas, galhos, cascas, frutos e sementes,  
e por fonte animal como asas, exoesqueleto, pelos e outros, conforme apresenta a Figura 30.

Essa camada sofre ação de fungos e bactérias que decompõem a matéria orgânica,  
devolvendo os nutrientes ao solo. Esses nutrientes são absorvidos novamente pelas raízes,  
formando um ciclo, denominado “ciclagem de nutrientes”, processo fundamental à manutenção das  
florestas. A Figura 31 mostra um fungo comum que pode ser observado em troncos de árvores na trilha.
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Figura 30. Serapilheira na TAG. 
Figure 30. Litterfall at the TAG. 

Figura 31. Fungo orelha-de-pau na TAG.
Figure 31. Orelha-de-pau fungus at the TAG.

5.6  Clareiras
 

As clareiras são aberturas nas florestas provocadas por perturbações como quedas ou morte de 
árvores e galhos, raios, incêndios, entre outros fenômenos (Ferreti, 2002). Podem ser naturais ou causadas  
pela ação humana.

Nas clareiras há um banco de sementes adormecidas e uma grande quantidade de pequenas 
mudas que dependem da luz solar para germinar e se desenvolver. Assim, quando se forma  
uma  clareira,  a  entrada  de  luz  favorece  a  germinação  de  sementes  e  o  desenvolvimento  das  mudas. 

Alguns estudos relatam que depois da abertura de uma clareira a floresta se regenera e  
volta a ser novamente uma clareira depois de 125 anos (Ferreti, 2002).

O aspecto negativo da formação de clareiras em áreas fragmentadas ou alteradas 
é a proliferação de espécies exóticas ou oportunistas como os bambus, gramíneas e cipós,  
que  passam  a  dominar  estas  áreas,  podendo  retardar  e  até  impedir  a  regeneração  natural  da  floresta.

A fim de conservar os aspectos paisagísticos dessa Trilha, foram realizados trabalhos de  
manejo experimental em algumas clareiras com aplicação de tratamentos como corte e  
retirada de cipós e plantio de mudas de espécies da floresta. Os resultados indicaram a importância do  
manejo  para  acelerar  o  processo  de  regeneração  da  vegetação  (Souza  et  al.,  2009).

5.7  Importância das Florestas

As florestas geram múltiplos bens e serviços da maior relevância para o ambiente,  
para a economia e para a qualidade de vida dos cidadãos. Os serviços são denominados serviços ambientais 
ou serviços ecossistêmicos, que se dividem em quatro: 1) reguladores – proteção dos rios, regulação do 
clima e das chuvas e o armazenamento de carbono na atmosfera; 2) de provisão – fornecem bens 
diretores como frutos, óleos, madeiras, fibras que resultam em alimento e matéria-prima para produtos 
e indústrias, como a farmacêutica, de construção e de cosméticos; 3) de suporte – formação dos 
solos e crescimento das plantas e equilíbrio dos ecossistemas e 4) culturais – turismo, esportes, lazer,  
recreativos, estéticos, espirituais (Azevedo, 2011). Além desses, se destacam  os  científicos  e  os  educacionais.
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O uso dos recursos da floresta deve ser sustentável, a partir da utilização de espécies madeireiras  
de rápido crescimento, como por exemplo, pinus e o eucalipto e/ou subprodutos das florestas nativas como 
frutos, sementes, folhas e óleos. 

As florestas contribuem de forma determinante para o equilíbrio do planeta, uma vez que: 

♦ servem como guarda-chuva, amenizando a ação direta da chuva sobre o solo; 

♦ têm a função de quebra-vento, reduzindo sua velocidade, evitando desastres ecológicos; 

♦ contribuem para a conservação do solo, evitando processos erosivos e assoreamento;
♦ conservam os recursos hídricos, regulando a vazão dos rios, minimizando as enchentes e enxurradas; 

♦ servem como filtros naturais dos rios, absorvendo elementos químicos tais como fósforo, potássio e cálcio, 
dispersos em processos agroflorestais;

♦ conservam a biodiversidade e os recursos genéticos;

♦ são habitats e refúgios para a fauna silvestre;

♦ conservam belezas cênicas, e

♦  são responsáveis pelo sequestro de gás carbônico (CO2) e liberação de oxigênio (O2), amenizando o clima
 dos ambientes terrestres e aquáticos. 

As florestas são chamadas sequestradoras de carbono porque as árvores, através de suas folhas, 
absorvem o gás carbônico (CO2) e o fixam em seus troncos. Assim, as florestas amenizam o aquecimento 
global e são fundamentais ao equilíbrio do clima do planeta (Sequestro..., 2010). 

O aquecimento global é um fenômeno climático de grande proporção relacionado ao  
aumento da temperatura média da superfície terrestre nos últimos 150 anos, em função do  
aumento de poluentes, principalmente de gases derivados da queima de combustíveis fósseis  
(gasolina, diesel, etc.) na atmosfera. Os gases ozônio, carbônico e monóxido de carbono, dentre outros,  
formam uma camada de poluentes, de difícil dispersão, causando o famoso efeito estufa,  
que  dificulta  a  dispersão  do  calor,  resultando  no  aumento  da  temperatura  global.

As mudanças climáticas intervêm negativamente no equilíbrio dos ecossistemas 
naturais, prejudicando a conservação de espécies vulneráveis às temperaturas elevadas  
como, por exemplo, os anfíbios, que se alimentam de insetos, fazendo o controle biológico.  
A extinção de anfíbios pode aumentar o número de insetos a ponto de se tornarem pragas em 
uma região. Outro fator negativo é a instabilidade das estações do ano, que interfere na fenologia,  
comprometendo a produção de flores e frutos em um ambiente natural e também nos processos de  
produção de alimentos. 

São responsáveis, também, por catástrofes como furacões, ondas gigantes, enchentes, 
deslizamento de morros e outras que afetam milhares de pessoas por ano em diferentes regiões  
do planeta. 

Para reduzir o aquecimento global é necessário, dentre outras medidas, diminuir o  
desmatamento das florestas tropicais; controlar a emissão de gases poluentes; utilizar  
biocombustíveis – combustíveis menos poluentes e recuperar áreas com vegetação nativa,  
formando novas florestas.

Além das funções ambientais e produtivas, as florestas têm também funções  
sociais de educação, recreação, lazer e turismo para uma sociedade cada vez menos rural e  
mais  urbana,  em  que  os  cidadãos  vivem  em  espaços  agressivos  e  artificiais.
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APÊNDICE 1 – PRINCIPAIS ESPÉCIES VEGETAIS DA TRILHA

Apresentamos neste apêndice outras espécies vegetais que podem ser observadas no percurso 
da Trilha. A maioria produz frutos e sementes que são alimento para a fauna, principalmente as aves 
e os mamíferos que contribuem com o processo de dispersão e regeneração das florestas. 

Algumas sementes, para germinar, precisam passar por um processo denominado “quebra de 
dormência”, que pode ocorrer pelo simples fato de um animal roer estas ou de passarem pelo seu sistema 
digestivo, que é ácido. 

A relação da fauna com a flora é importante para o equilíbrio dos ecossistemas naturais.

Nome popular Nome científico Características e fenologia Importância e uso 

CERRADO

Pimenta-de-macaco Xylopia aromatica

Altura de 4 a 6 m, tronco com 15 a 25 cm  
de diâmetro, flores brancas nos meses 

de setembro a novembro e  
frutos maduros de abril a julho

Restauração florestal

Tamanqueira Pera glabrata

Altura de 8 a 10 m, tronco com 40 a 50 cm 
de diâmetro, flores amarelas de 

janeiro a março e frutos redondos 
de outubro a janeiro

Restauração florestal 
e potencial  

para paisagismo

Barbatimão-falso Stryphnodendron 
polyphyllum

Altura de 8 a 10 m, tronco com 30 a 40 cm 
de diâmetro, flores amarelas nos meses de 
novembro a janeiro e frutos em forma de 

vagem maduros de junho a julho

Arborização urbana

Virola Virola oleifera 
Altura de 20 a 30 m, tronco reto com  

50 a 90 cm de diâmetro, flores de janeiro a 
maio e frutos de julho a novembro

Paisagismo e 
arborização urbana

Cotó Rudgea viburnoides

Altura de 4 a 5 m, tronco curto e tortuoso 
com 15 a 25 cm de diâmetro, flores brancas 

perfumadas de agosto a setembro 
e frutos com polpa carnosa maduros de 

junho a julho

Paisagismo e 
arborização urbana

Cinzeiro Vochysia tucanorum

Altura de 8 a 12 m, tronco tortuoso com  
30 a 40 cm de diâmetro, casca espessa, 
flores amarelas de novembro a março  
e frutos em forma de cápsula maduros  

de agosto a setembro

Paisagismo e 
restauração florestal

continua
to be continued

Quadro 1. Principais espécies vegetais da Trilha das Árvores Gigantes.
Chart 1. Main vegetal species in the Trail of the Giant Trees.
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Nome popular Nome científico Características e fenologia Importância e uso 

CERRADO

Pequi Caryocar brasiliense

Altura de 6 a10 m, tronco tortuoso com  
30 a 40 cm de diâmetro, flores cor creme 

grandes de setembro a novembro e  
frutos arredondados maduros de  

novembro a fevereiro

Culinária popular

Mandioqueiro Schefflera morototoni

Altura de 20 a 30 m, tronco retilíneo com 
60 a 90 cm de diâmetro, flores cor creme 

pequenas de março a maio e frutos  
marrom-escuro maduros de agosto a outubro

Paisagismo

ACEIRO

Amendoim-do-campo Platypodium elegans

Altura de 8 a 12 m, tronco com 40 a 50 cm 
de diâmetro, flores amarelas de setembro 
a novembro e frutos em forma de sâmara 

maduros de setembro a outubro

Paisagismo, arborização 
urbana e  

restauração florestal

Cabreuva Myroxylon peruiferum

Altura de 10 a 20 m, com tronco de  
60 a 80 cm de diâmetro, flores  

verde-amareladas de julho a setembro e 
frutos maduros de outubro a novembro

Restauração florestal 
e bálsamo 

 para perfumaria

Macauva Acrocomia aculeata

Palmeira entouceirada e espinhenta de 4 a 
10 m de altura, estipe (tronco) de 10 a 20 cm 
de diâmetro, flores amareladas de agosto a 
novembro, cachos de 1 m de comprimento 
com frutos maduros de agosto a novembro

Culinária popular 
nordestina e artesanato

FLORESTA

Alecrim-de-campinas Holocalyx balansae

Altura de 15 a 25 m, tronco curto tortuoso 
com 50 a 80 cm de diâmetro, flores 

esbranquiçadas, pequenas e perfumadas de 
outubro a novembro e frutos carnosos de 

dezembro a fevereiro

Arborização urbana

Monjoleiro Acacia polyphylla

Altura de 15 a 20 m, tronco com 40 a  
60 cm de diâmetro, flores beges de 

dezembro a março e frutos maduros de 
agosto a setembro quando a planta fica 

quase despida de sua folhagem

Restauração florestal, 
arborização urbana 

e rural

Guaraiuva Savia dictyocaroa

Altura de 20 a 25 m, tronco liso e 
descamante com 50 a 70 cm de diâmetro, 

flores muito pequenas de outubro a 
novembro e frutos em forma de cápsula 

maduros de outubro a novembro

Paisagismo e 
restauração florestal

continuação – Quadro 1
continuation – Chart 1

continua
to be continued
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continuação – Quadro 1
continuation – Chart 1

Nome popular Nome científico Características e fenologia Importância e uso 

Guatambú Aspidosperma 
ramiflorum

Altura de 20 a 30 m, tronco com  
60 a 80 cm de diâmetro, flores creme 
de setembro a outubro com a planta 

quase desprovida de folhagem e frutos 
maduros de julho a setembro

Urbanização urbana e 
restauração florestal

Pau-de-espeto Casearia 
gossypiosperma

Altura de 10 a 40 m, tronco retilíneo com 
50 a 90 cm de diâmetro, flores no final  

de setembro a outubro com a planta  
despida de folhagem e frutos maduros 

de outubro a novembro

Paisagismo e 
arborização de praças

Jaracatiá Jacaratia spinosa

Altura de 10 a 20 m, tronco com 70 a 90 cm 
de diâmetro, flores de meados de setembro 

a outubro e frutos de janeiro a março, 
parecidos com um mamãozinho 

Restauração florestal e 
culinária popular

Urtiga Fleurya aestuans
Pode ser arbustivo ou árvore de  

diferentes tamanhos, flores claras, folhas e 
caule com pelos urticantes (causa alergia)

Medicinal

Marinheiro Guarea guidonia

Altura de 15 a 20 m, tronco com  
40 a 60 cm de diâmetro de casca grossa,  

flores de dezembro a março e frutos 
maduros de novembro a dezembro

Paisagismo rural 
e urbano

Pau d’alho Gallesia integrifolia

Altura de 15 a 30 m, tronco com  
70 a 140 cm de diâmetro, flores pequenas 

cor creme-claro de fevereiro a abril e frutos 
maduros de setembro a outubro.  

Planta com cheiro de alho 

Arborização rural, 
urbana e  

restauração florestal

Caixeta Croton piptocalyx

Altura de 10 a 20 m, tronco com  
50 a 70 cm de diâmetro, flores 

branco-esverdeadas de outubro a novembro  
e frutos maduros de janeiro a fevereiro

Restauração florestal

Maria-preta Diatenopteryx 
sorbifolia

Altura de 15 a 30 m, tronco canelado com 
50 a 70 cm de diâmetro, flores pequenas de 
cor creme de setembro a outubro e frutos 

maduros de outubro a novembro.

Arborização urbana e 
restauração florestal

Jatobá Hymenaea courbaril 
var. stilbocarpa

Altura de 15 a 20 m, tronco com até 1 m de 
diâmetro, flores brancas a bege de outubro a 

dezembro, frutos marrons com forte odor 
a partir de julho

Restauração florestal e 
alimentação (frutos)

Jabuticabeira Myrciaria cauliflora

Altura de 10 a 15 m, tronco liso de  
30 a 40 cm de diâmetro, flores afixadas no 
caule de julho a agosto e de novembro a 
dezembro, frutos afixados no caule de 

agosto a setembro e janeiro

Paisagismo e 
alimentação (frutos)

Fontes: Lorenzi (2002); Carvalho (2003).
Sources: Lorenzi (2002); Carvalho (2003).
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APÊNDICE 2 – O PARQUE ESTADUAL DE PORTO FERREIRA 

Conforme propõe o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Brasil, 2000)  
entre os anos de 2001 a 2003 foi elaborado o Plano de Manejo do Parque Estadual de Porto Ferreira.  
Esse Plano é um importante documento técnico de planejamento produzido para subsidiar a  
gestão da Unidade. Nele constam, entre outras informações técnicas, o detalhamento das  
características do meio biofísico: clima, relevo, geologia, solos, hidrografia, flora, fauna;  
informações sobre as atividades desenvolvidas, ameaças e situações conflitantes, infraestrutura atual;  
objetivos específicos de manejo; zoneamento e normas; os programas de manejo com  
definição de objetivos, resultados esperados, indicadores, ações e requisitos.

O Plano foi aprovado em julho de 2006 pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente – CONSEMA 
e se encontra na íntegra no site do Instituto Florestal na área de Planos de Manejo. Para consulta 
acesse: http://www.iflorestal.sp.gov.br/Plano_de_manejo/index.asp Parque Estadual Porto Ferreira.

Para complementar a interpretação da trilha e o conteúdo do roteiro,  
apresentamos neste apêndice um resumo do histórico e da criação do PEPF, sua localização e  
limites e as características do meio biofísico.

Histórico e Criação

No século XIX grandes extensões de terras do município de Porto Ferreira pertenciam ao 
Barão de Souza Queiroz. Essas terras abrangiam, entre outras, as atuais Fazenda Capão Bonito e  
Fazenda  Santa  Mariana. 

Em 1861, essas terras foram adquiridas pelo mineiro Joaquim Procópio de Araújo Carvalho,  
que proibiu o tráfego por suas terras, obrigando a transferência da balsa ali existente  
para outro local. Isso indica que o caminho de passagem dos tropeiros era localizado na área onde  
atualmente é o PEPF. 

A Fazenda Santa Mariana, com aproximadamente de 976 alqueires, produzia café,  
em escala comercial, gado, milho, arroz, algodão e feijão para consumo. Além das terras para  
agricultura e pecuária, a Fazenda tinha sete glebas de mata, assim denominadas: Mata do Sapezeiro,  
Mata do Capim da Mata, Mata Santa Olímpia, Mata dos Patos, Mata da Água Parada,  
Mata do Botafogo e Mata do Poção. Ao longo da ocupação da fazenda estas matas deram 
espaço à agropecuária com exceção da Mata do Poção que veio a constituir o Parque  
Estadual de Porto Ferreira. (Sr. Orlando Prezotto2 , 2002 e 2003). 

O Coronel Procópio e sua esposa não tiveram filhos e assim, após a morte do casal, as 
terras da Fazenda Santa Mariana foram herdadas por dois sobrinhos – Dona Urbana Cintra Meireles,  
casada com o Dr. Décio, e por seu irmão, Antonio Cintra Meireles (Tabanez et al., 2003). 

Ações de conservação na área que veio a constituir o PEPF foram iniciadas por volta de 1940,  
quando o Dr. Décio providenciou uma carteirinha de guarda-caça para o Sr. Orlando Prezotto 
realizar fiscalização a cavalo. Ele descia pelo ribeirão dos Patos, passava pela mata às margens 
do rio Mogi Guaçu e saía pela Fazenda Santa Ritinha retornando à sede. Nessa época, a 
cada dois meses vinha um jipe da Secretaria da Agricultura com três soldados para apoiar a  
fiscalização  à  caça,  indicando  assim  a  preocupação  dos  proprietários  com  a  proteção  das  áreas  de  mata. 

Segundo relatos do Sr. Orlando Prezotto, no último desdobramento da área da Fazenda, 
o Dr. Décio procurou o Estado para desapropriar a área da “Mata do Poção”.

 ______
2O Senhor Orlando Prezotto nasceu na Fazenda Santa Mariana em 1920 e foi o seu administrador, no período de 1947 a 1976,  
quando os proprietários eram o Senhor Décio Vieira Palma e posteriormente o Senhor Giberto de Souza Meirelles Filho.
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As terras foram compradas pela Fazenda do Estado de São Paulo durante o Governo de  
Carvalho Pinto e criada a Reserva Estadual de Porto Ferreira pelo Decreto nº 40.991 de 06/11/1962.  
A justificativa para a sua criação está relacionada ao fato de a área representar importante fragmento 
de floresta estacional semidecidual e cerrado da região nordeste paulista, por estar às margens do rio  
Mogi Guaçu e representar uma das poucas matas ciliares significativas deste maravilhoso e  
importante curso d’água; por guardar os majestosos centenários jequitibás e toda a diversidade da  
fauna e da flora a floresta estacional semidecidual e o cerrado ainda oferecem nessa parte do Estado.

Em 1987, a então Reserva Estadual de Porto Ferreira foi transformada em Parque Estadual de  
Porto Ferreira, através do Decreto nº 26.891 de 12/03/1987.

Localização e Limites

O PEPF localiza-se no município de Porto Ferreira, na Rodovia SP–215, km 89 que liga  
Porto Ferreira a Santa Cruz das Palmeiras, na região nordeste do Estado de São Paulo, entre as  
coordenadas geográficas 21º50’S e 47º25’W. Limita-se:
♦ ao Norte, com a rodovia SP–215 e Fazenda Eldorado, onde se desenvolvem as culturas de cítricos

e cana-de-açúcar; 
♦ ao Sul, com o rio Mogi Guaçu, ranchos de pesca, de veraneio e pequenas propriedades rurais com o 

cultivo de cana-de-açúcar, atividades de pecuária e mineração;  e cana-de-açúcar;
♦ a Leste, com o ribeirão dos Patos e Fazenda São Judas Tadeu, que também possui 

citricultura e cana-de-açúcar, e 
♦ a Oeste, com o córrego da Água Parada e residências, onde se destacam as atividades de olaria e área urbana.

Clima

O clima se caracteriza por inverno seco com temperaturas inferiores a 18 ºC e superiores a 22 ºC  
no verão. A temperatura média anual é de 20,4 ºC e a precipitação anual total média é de 1.416 mm.

Relevo

O relevo é formado por topos tabulares amplos (regiões mais altas), por vertentes  
retilíneas com declividades inferiores e superiores a 12% (regiões mais baixas em direção ao rio),  
e planície aluvial (região plana ao longo do rio Mogi Guaçu).

Geologia

O Parque é constituído pelas Formações Corumbataí e Piraçununga, Sedimentos Fluviais e 
Acumulações Orgânicas e Mistas. 

A Formação Pirassununga ocupa área de 193,62 hectares e ocorre nas partes mais elevadas,  
constituída por areia fina e silte grosso. A Corumbataí é predominante e ocupa área de  
369,07 hectares nas regiões mais baixas em direção ao rio Mogi Guaçu, constituída por  
siltitos e argilitos. Os Sedimentos Fluviais ocupam área de 47,58 hectares e formam a planície  
aluvial ao rio Mogi Guaçu constituída por areias e argilas retrabalhadas. As Acumulações Orgânicas e  
Mistas  ocupam  área  de  1,28  hectares  e  ocorrem  próximas  à  lagoa  do  Cerrado.
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Solos

O solo é um recurso natural, frágil e limitado, que demora muito tempo para se formar.  
É a camada mais superficial da crosta terrestre, resultante da decomposição de rochas e outros  
materiais como folhas, esqueletos de seres vivos e por sais minerais. É a base para toda a  
existência  vegetal,  animal  e  humana.

No PEPF ocorrem sete tipos de solos que variam pela cor (vermelho, vermelho-amarelo  
e acinzentado); pela textura (arenoso, argiloso e misto); pela profundidade (rasos, profundos e  
muito profundos), pelo teor de água e pela quantidade de nutrientes (teores altos e baixos).  
São classificados em latossolos, argissolos, neossolos, gleissolos e associações, conforme  
a  Figura  32. 

Figura 32. Mapa de solos do PEPF. 
Fonte: Tabanez et al. (2003).
Figure 32. Map of PEPF soils. 
Source: Tabanez et al. (2003).
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Os Latossolos são os solos minerais profundos. Localizam-se nos topos e altas vertentes 
possuindo textura arenosa e grande teor de alumínio, que caracteriza alguns aspectos da vegetação,  
como por exemplo, troncos e caules tortuosos, raízes profundas e folhas espessas das espécies do Cerrado. 

Os Argissolos são solos profundos mais úmidos que os latossolos. Localizam-se sobre o  
relevo ondulado a suave ondulado e sua textura varia de textura argilosa, média/argilosa e muito argilosa. 

Os Neossolos Flúvicos são solos minerais que se localizam nas planícies aluviais  
margeando os principais rios, estão sujeitos às inundações periódicas e caracterizam-se pela  
deposição de diferentes materiais apresentando textura média/argilosa a argilosa.

Os Gleissolos são solos hidromórficos pouco profundos e ocorrem em áreas permanentemente 
encharcadas, como na lagoa do Cerrado. São constituídos por camadas espessas de matéria orgânica sobre  
material mineral, de textura argilosa e maciça, apresentando cor escura variável, preta-púrpura,  
denominados turfa.

A conservação dos solos é fundamental para evitar a erosão, ou seja, o desgaste e/ou  
arrastamento da superfície da terra pela ação da água corrente, do vento ou de outros agentes. 

O processo de  erosão ocorre principalmente quando o solo é desprovido de vegetação e exposto 
pelas atividades humanas. 

Vegetação

A vegetação pode ser definida como o conjunto de vegetais que ocupa uma determinada área,  
como tipo da cobertura vegetal, ou comunidades de plantas de um lugar.

O PEPF apresenta vegetação de cerrado, floresta estacional semidecidual e mata ciliar  
conforme as Figuras 33, 34 e 35.
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Figura 33. Cerrado.
Figure 33. Cerrado.

Figura 34. Floresta Estacional Semidecidual.
Figura 34. Seasonal Semidecidual Forest.

Figura 35. Mata Ciliar do rio Mogi Guaçu.
Figure 35. Riparian Forest of Mogi Guaçu river.

A diferença de vegetação é decorrente de vários fatores como relevo, tipo de solo e  
seus  atributos  ( Rossi et al., 2005).  A  relação  do  solo  com  a  vegetação  pode  ser  observada  na  Figura 36.
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O cerrado é um complexo de formações vegetais que apresenta fisionomia e composição 
florística variáveis, desde campestres até florestais, formando um verdadeiro mosaico (Coutinho, 1978),  
conforme a Figura 37. A área nuclear dos cerrados é o Planalto brasileiro, estendendo-se pelos   
estados  nas  regiões  Norte,  Nordeste,  Centro-Oeste,  Sudeste  e  Sul  (Rizzini, 1979). 

Figura 36. Perfil da variação da vegetação e do solo no PEPF.
Figure 36. Profile of the variation of the vegetation in the soil in the PEPF.

Figura 37. Fisionomias do Cerrado. Adaptado de Coutinho (1978).
Figure 37. Physiognomies of Cerrado. Adapted from Coutinho (1978).

O cinzeiro, o pau-terra, a virola, o falso barbatimão, o marmelo, o pequi e o cotó são as  
espécies mais comuns do Cerrado do PEPF.

A floresta estacional semidecidual revestia todo o interior do Estado de São Paulo,  
parte do Estado de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Santa Catarina e  
Rio Grande do Sul, ocorrendo ainda no Paraguai e Argentina (Veloso et al., 1991). A localização nas  
regiões mais populosas e estar associado a solos com altos índices de fertilidade fez desse ecossistema,  
um dos mais devastados em todo o Brasil.
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As espécies de madeiras nobres mais utilizadas no Brasil no início do século XX  
eram quase todas provenientes dessas florestas, incluindo o cedro, a peroba, a cabreúva, os ipês,  
o pau-marfim, o jequitibá, o guarantã, o amendoim e muitas outras que podem ser observadas durante o 
percurso na Trilha.  

A mata ciliar é aquela que ocorre ao longo dos cursos d’água com funções ecológicas  
fundamentais à sua proteção. O ingá, o jenipapo, e o sangra d’água são espécies típicas desse tipo de  
vegetação e estão adaptadas a períodos de inundação.

Esses diferentes ambientes favorecem a ocorrência de diversas espécies vegetais. Ao longo dos  
anos foram identificadas mais de 400 espécies arbóreas e arbustivas, 48 de pteridófitas e cerca de  
30 espécies de orquídeas. A Figura 38 apresenta o mapa da cobertura vegetal do PEPF.

Figura 38. Mapa da cobertura vegetal do PEPF.
Fonte: Tabanez et al. (2003).
Figure 38. Map of the PEPF vegetation coverage. 
Source: Tabanez et al. (2003).
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Fauna 

A fauna é o conjunto de toda vida animal de uma área. 
Os animais desempenham funções ecológicas essenciais em um ecossistema, atuando como 

agentes polinizadores e dispersores de frutos e sementes, garantindo a manutenção e a restauração dos  
ambientes naturais.

Os animais possuem hábitos alimentares, de locomoção e de atividades diferenciados.  
Os mamíferos e anfíbios possuem hábitos mais noturnos; as aves hábito diurno e são fáceis de serem vistas e  
reconhecidas por sua coloração, canto e voo; os répteis são mais ativos nas estações mais quentes e  
possuem hábitos diurnos e noturnos.

A fauna do interior do Estado de São Paulo é representada por espécies adaptadas aos  
ecossistemas de floresta e de cerrado, onde algumas são específicas de cada ecossistema e outras podem  
ocorrer em ambos (Roselli, 2001). As diferentes fisionomias e características ambientais do PEPF servem 
de habitat e refúgio para grande diversidade de animais. Nos levantamentos realizados até o momento,  
foram registradas 39 espécies de mamíferos não voadores, 186 espécies de aves, 13 espécies de serpentes,  
16 espécies de anfíbios, 5 espécies de lagartos e 21 espécies de peixes (Tabanez et al., 2003). 

Em relação aos mamíferos não voadores, das 39 espécies, nove estão ameaçadas e quatro  
provavelmente ameaçadas. Lobo-guará Chrysocyon brachyurus, jaguatirica Leopardus pardalis e onça-parda  
Puma concolor constam da lista das espécies ameaçadas de extinção do Estado de São Paulo na categoria 
“vulnerável”; paca Cuniculus paca, cuíca-lanosa Caluromys lanatus, cutia Dasyprocta aguti, cuíca 
Gracilinanus agilis e lontra Lontra longicaudis encontram-se na categoria “quase ameaçada”, ao passo que  
os dados referentes ao furão Galictis cuja são “deficientes” (São Paulo, 2008)).

O grupo da avifauna está representado por 186 espécies. Anu-coroca Crotophaga major,  
perdiz Rhynchotus rufescens e bico-de-pimenta Saltator atricollis encontram-se na categoria 
“vulnerável”; jaó Crypturelus undulatus e urubu-rei Sarcoramphus papa, na categoria “em perigo” e  
papagaio-verdadeiro Amazona aestiva e jacupemba Penelope superciliares, na categoria “quase ameaçada” 
(São Paulo, 2008).

As aves são os principais dispersores de sementes nos ecossistemas tropicais. O Brasil possui  
atualmente 1.832 espécies de aves catalogadas. É o terceiro país no mundo em riqueza de  
espécies de aves, atrás apenas do Peru e da Colômbia. 

A maioria das aves tropicais inclui frutos em sua dieta. Assim, as florestas brasileiras são  
extremamente  dependentes  das  aves  para  a  manutenção  de  sua  vegetação.

Em relação ao grau de ameaça, na categoria “quase ameaçada” estão as espécies que  
ainda não sofrem risco de extinção, mas as ameaças sobre elas são crescentes; na “vulnerável” 
as espécies que sofrem alto risco de extinção à médio prazo, e “em perigo” as que sofrem 
risco muito alto de extinção na natureza. Essa situação é decorrente de grandes alterações 
ambientais ou de significativa redução populacional ou grande diminuição da área de distribuição do  
grupo (SMA, 2008).  

A Tabela 2 apresenta a lista de algumas espécies da fauna do PEPF com nome popular,  
nome científico e, quando ameaçadas, o status de conservação para o Estado de São Paulo.
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Tabela 2. Lista de algumas espécies da fauna do PEPF e status de conservação. 
Table 2. Species of the fauna of the PEPF and conservation status.

Nome popular Nome científico Status de Conservação SP

Mastofauna
Cuíca-lanosa Caluromys lanatus QA

Tamanduá-mirim Tamandua tetradactyla
Lobo-guará Chrysocyon brachyurus V

Gato-mourisco Herpailurus yagouarundi
Gato-do-mato Leopardus sp.

Jaguatirica Leopardus pardalis V
Suçuarana Puma concolor V

Lontra Lontra longicaudis QA
Mão-pelada Procyon cancrivorus QA

Cutia Dasyprocta aguti QA
Paca Cuniculus paca QA

Avifauna
Urubu-rei Sarcoramphus papa EP

Papagaio-verdadeiro Amazona aestiva QA
Jaó Crypturellus undulatus EP

Jacupemba Penelope superciliaris QA
Alma-de-gato Piaya cayana

Tangará-dançarino Chiroxiphia caudata
Martim-pescador-grande Ceryle torquata

Herpetofauna
Jiboia Boa constrictor

Cascavel Crotalus durissus terrificus
Sapo cururu Bufo paracnemis
Sapo martelo Hyla faber

Perereca Hyla albopunctata
Rã-chorona Physalaemus cuvieri
Teiú ou tiú Tupinambis merianae

Calango verde Ameiva ameiva

Ictiofauna
Traíra Hoplias malabaricus
Piava Leporinus aff. friderici

Canivete Leporinus striatus
Curimbatá Prochilodus lineatus

Jejú Hoplerythrimus unitaeniatus

Status de conservação: V – Vulnerável, EP – Em Perigo, QA – Quase Ameaçadas.
Fontes: Tabanez et al. (2003); São Paulo (2008).
Conservation status: V – Vulnerable, EN – Endangered, NT – Near Threatened.
Sources: Tabanez et al. (2003);São Paulo (2008).
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Entre as principais ameaças aos animais silvestres se destacam a destruição e fragmentação  
de habitats naturais, a caça, o tráfico e a comercialização, a invasão de espécies exóticas que competem  
com  as  nativas,  os  atropelamentos  em  rodovias  e  a  contaminação  por  agrotóxicos.

No PEPF os atropelamentos na Rodovia SP-215, a falta de conectividade com outros  
fragmentos florestais e a contaminação por água e alimentos que contêm agrotóxicos são as  
principais ameaças  à  conservação  da  fauna.

As Figuras 39 a 45 apresentam as espécies mais comuns que podem ser observadas na Trilha e  
no Parque. As mais ariscas – Figuras 46 a 50 – seguem com as ilustrações das pegadas, vestígios importantes 
a serem observados durante a visita. 
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Figura 39. Macaco-prego.
Figure 39. Cebus sp.

Figura 40. Cutia.
Figure 40. Dasyprocta aguti.

Figura 41. Teiú.
Figure 41. Tupinambis merianae.
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Figura 42. Gralhas.
Figure 42. Cyanocorax chrysops. Figura 43. Seriema.

Figure 43. Cariama cristata.

Figura 44. Papagaio-verdadeiro.
Figure 44. Amazona aestiva.

Figura 45. Tucano.
Figure 45. Ramphastos toco.
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Figura 46. Lobo-guará.
Figure 46. Chrysocyon brachyurus.

Figura 47. Mão-pelada. Fonte: Câmara e Murta (2003).
Figure 47. Procyon cancrivorus. Source: Câmara e Murta (2003).

Figura 48. Gato-mourisco.
Figure 48. Herpailurus yagouarundi.
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Figura 49. Jaguatirica.
Figure 49. Leopardus pardalis.

Figura 50. Onça-parda.
Figure 50. Pumna concolor.
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Recursos Hídricos 

A água é uma substância química essencial à vida, à manutenção dos ecossistemas e ao  
desenvolvimento humano. Está presente no subsolo, no solo, no ar e nos seres vivos. É bastante abundante 
em nosso planeta, ocupando 72% da superfície, distribuída de forma heterogênea. Os oceanos detêm  
97,2% das águas em estado líquido (salgada); dos 2,8% restantes, 2,15% concentram-se nas geleiras em  
estado sólido e 0,63% nos aquíferos subterrâneos em estado líquido. Apenas 0,02% estão nos lagos e  
nos cursos de água (doce). A cada 10 mil litros de água do planeta, apenas 2 litros são de água doce e  
estão disponíveis superficialmente. A maioria dos seres vivos é composta por água em mais de  
2/3 de sua massa. Uma árvore, por exemplo, pode conter até 50% de água.

A hidrografia do PEPF é formada pelo rio Mogi Guaçu em uma extensão de 5 km e  
por seus afluentes à margem direita: córrego da Água Parada e ribeirão dos Patos que formam uma  
microbacia e por uma pequena lagoa, denominada Lagoa do Cerrado que dá origem ao córrego da  
Cachoeirinha (Figuras 51 e 52).

As microbacias do ribeirão dos Patos e do Córrego da Água Parada estão inseridas na  
Bacia Hidrográfica do rio Mogi Guaçu.

A bacia hidrográfica é o conjunto de terras drenadas por um rio principal, o Mogi Guaçu na  
nossa região e por seus afluentes. O rio Santa Rosa, o rio Bonito, o córrego dos Amaros,  
o  córrego  dos  Patos  e  o córrego  Corrente  são  seus  principais  afluentes. 

O córrego da Água Parada e o ribeirão dos Patos nascem fora do Parque e  
apresentam elevados índices de contaminação devido ao uso do solo no entorno com culturas da  
cana-de-açúcar, citrus, batata e ainda mineração e urbanização. Por outro lado, a lagoa do  
Cerrado e o córrego da Cachoeirinha apresentam reduzidos índices, uma vez que nascem no  
interior do Parque (Tabanez et al., 2003).

Figura 51. Lagoa do Cerrado.
Figure 51. Cerrado Lagoon.

Figura 52. Córrego da Cachoeirinha.
Figure 52. Cachoeirinha stream.
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APÊNDICE 3 – GLOSSÁRIO

Abiótico: componentes não vivos do meio ambiente. Inclui as condições físicas e químicas do meio.

Ação antrópica: interferência humana.

Assoreamento: processo em que lagos, rios, baías e estuários vão sendo aterrados pelos solos e  
outros sedimentos neles depositados pelas águas das enxurradas ou por outros processos.

Biodiversidade: representa o conjunto de espécies animais e vegetais viventes.

Bioindicadores: são espécies, grupos de espécies ou comunidades biológicas cuja presença,  
abundância e condições são indicativos biológicos de uma determinada condição ambiental.

Biótico: são os componentes vivos do meio ambiente. Inclui a fauna, flora, vírus, bactérias, etc.  

Clorofila: pigmento existente nos vegetais, de estrutura química semelhante à hemoglobina do  
sangue dos mamíferos, solúvel em solventes orgânicos, capta a energia solar para realização da fotossíntese. 

Conservação: sistema flexível ou conjunto de diretrizes planejadas para o manejo e utilização  
sustentada dos recursos naturais a um nível ótimo de rendimento e preservação da diversidade biológica.

Conservação da natureza: é o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação,  
a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que  
possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu  
potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, garantindo a sobrevivência dos  
seres vivos em geral.

Clímax: última comunidade biológica que termina uma sucessão ecológica, isto é, estágio em que  
a comunidade se encontra estável e que não sofre mais mudanças direcionais, onde há um equilíbrio dinâmico, 
enquanto as condições ambientais permanecem estáveis.

DAP: diâmetro à altura do peito – 1,30 m do solo ou medida padronizada para levantamentos e  
estudos da vegetação.

Decompositores: organismos que transformam a matéria orgânica morta em matéria inorgânica simples, 
passível de ser reutilizada pelo mundo vivo; compreendem a maioria dos fungos e das bactérias.

Desertificação: processo no qual se verifica um déficit profundo de água, ou ausência de vegetação,  
numa determinada área; é o resultado do desequilíbrio climático ou da atividade humana.

Diversidade biológica: variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo,  
dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e ainda a  
diversidade de espécies entre espécies e de ecossistemas.

Dossel: parte formada pela copa das árvores que compõem o estrato superior da floresta.

Ecologia: ciência que estuda a relação dos seres vivos entre si e com o ambiente físico.  
Palavra originado do grego: oikos = casa, moradia + logos = estudo.

Ecossistemas: sistemas naturais ou artificiais, limitados por um espaço físico, onde interagem  
fatores bióticos (seres vivos) e abióticos (não vivos – fenômenos da natureza, solo e clima),  
caracterizando determinadas estruturas e funções.
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Equilíbrio ecológico: aquele existente em uma população de tamanho estável, na qual, as taxas de  
mortalidade e emigração são compensadas pela taxa de natalidade e imigração. 

Erosão: processo pelo qual a camada superficial, ou parte do solo, é retirada pelo impacto das gotas de chuva,  
ventos e ondas, sendo transportada e depositada em outro lugar. Inicia-se como erosão laminar e  
pode até atingir o grau de voçoroca.

Espécie arbórea: árvore de grande porte.

Espécie arbustiva: árvores de porte intermediário, compreendendo um estrato entre as herbáceas e as arbóreas.

Espécie emergente: aquela que se sobressai devido à sua copa ultrapassar o dossel da floresta. 

Espécie endêmica: espécie nativa, restrita a uma determinada área geográfica.

Espécie exótica: espécie presente em uma determinada área geográfica da qual não é originária,  
introduzida geralmente pelo homem.

Espécie herbácea: espécie que ocupa o primeiro estrato de uma floresta – musgos, gramíneas, samambaias. 

Espécie nativa: espécie de ocorrência natural na região em questão.

Espécie pioneira: é aquela que inicia a ocupação de áreas desabitadas.

Estrato: determinada camada vertical de vegetação. 

Exosqueleto: cutícula resistente e flexível, que cobre o corpo de muitos animais e protozoários.

Extinção: desaparecimento parcial ou total de uma espécie ou de um habitat.  

Fauna: conjunto de animais próprios de uma região. Toda a vida animal de uma área, um habitat ou um estrato 
geológico num determinado tempo, com limites espacial e temporal arbitrários.

Fenologia: estudo das relações dos processos biológicos periódicos com o clima, como por exemplo:  
brotação, floração, frutificação em plantas; migração e reprodução em animais.

Flora: conjunto de plantas de uma determinada região ou período, listadas por espécies e consideradas  
como um todo.

Fisionomia vegetal: aspecto de uma comunidade vegetal; aparência que a vegetação exibe.

Habitat: ambiente que oferece um conjunto de condições favoráveis ao desenvolvimento,  
à sobrevivência e à reprodução de determinados organismos; ecossistemas, ou parte deles, nos quais vive  
um  determinado  organismo,  é  seu habitat. 
Impacto ambiental: alteração drástica de um ambiente, de ordem natural ou mecânica.

Manejo: todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade biológica 
e dos ecossistemas; aplicação de programas de utilização dos ecossistemas, naturais ou artificiais, 
baseados em teorias ecológicas sólidas, de modo a manter da melhor forma possível as comunidades 
vegetais e/ou animais como fontes úteis de produtos biológicos  para  o  homem, de  conhecimento   
científico  e  de  lazer. 
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Plano de manejo: documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma  
unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o 
manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas mecessárias à gestão da unidade.

Preservação: conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visam à proteção, a longo prazo,  
das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação  
dos sistemas naturais.

Proteção integral: manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, 
admitindo apenas o uso indireto dos seus atributos naturais.

Recurso ambiental: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários,  
o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora.

Recursos naturais: qualquer recurso do ambiente natural que pode ser utilizado pelo homem. 

Restauração florestal: processo utilizado para recompor ecossistemas, tendo em vista as condições  
iniciais naturais. 

Sazonalidade: transformações de aspecto ou comportamento conforme as estações do ano. 

Solos hidromórficos: solos formados sob condições de drenagem deficiente em pântanos, brejos e encostas, 
com lençol freático superficial ou planícies de inundação. 

Subdossel: estrato abaixo do dossel. Neste estrato são encontradas plantas menores abaixo das copas das 
árvores do dossel.

Sucessão: substituição progressiva de uma ou mais espécies, populações, comunidade, por outra, 
em determinada área ou em um biótopo; compreende todas as etapas desde a colonização ou  
estabelecimento das espécies pioneiras até o clímax. 

Sucessão ecológica: sequência de comunidades que se substituem, de forma gradativa, num determinado 
ambiente, até o surgimento de uma comunidade final, estável, denominada comunidade-clímax.

Unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais,  
com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de  
conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias  
adequadas de proteção.

Uso sustentável: exploração do ambiente para garantir a perenidade dos recursos ambientais 
renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos,  
de forma socialmente justa e economicamente viável. 

Vegetação primária: é aquela de máxima expressão local, com grande diversidade biológica,  
sendo os efeitos das ações antrópicas mínimos ou ausentes, a ponto de não afetar significativamente suas  
características  originais  de  estrutura  e  de  espécies  botânicas  ocorrentes. 
Vegetação secundária ou em regeneração: vegetação resultante de processos naturais de sucessão,  
após supressão total ou parcial da vegetação primária por ações antrópicas ou causas naturais,  
podendo ocorrer árvores remanescentes da vegetação primária.

Zoneamento: definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com objetivos de  
manejo e normas específicos, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que  
todos os fins possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz.  
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