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UM Plano sUstentável  
para o futuro
A Tegra Incorporadora assume, dentre os seus 
compromissos, a postura de contribuir para o desen-
volvimento sustentável nas regiões onde atua de 
forma estruturada e responsável. Por meio do Instituto 
Tegra, organização sem fins lucrativos, busca sempre 
trazer impactos positivos para as comunidades com 
as quais se relaciona. Por isso, aprender a conviver 
e interagir com o entorno, sobretudo em locais com 
forte presença de fauna e flora, é mais do que uma 
necessidade: é sinônimo de bem-estar, equilíbrio e 
qualidade de vida para a sociedade. 

Desde 2009, o Instituto Tegra passou a fazer a gestão 
de uma das maiores áreas de preservação em perí-
metro urbano: a Reserva Biológica Tamboré, localizada 
em Santana de Parnaíba (SP). Uma área de múltiplas 
riquezas, que abrange mais de 3,5 milhões de metros 
quadrados de Mata Atlântica e uma vasta vegetação 
e fauna diversificada. A partir do momento em que 
assumiu um compromisso com a conservação deste 
espaço verde, o Instituto Tegra implementou várias 
ações de relacionamento e educação ambiental com 
as comunidades do entorno, principalmente junto aos 
condomínios e escolas da região.

A elaboração deste Plano de Manejo é uma etapa a 
mais rumo a uma gestão integral, eficiente e sustentável 
da Reserva Tamboré. Trata-se do principal instrumento 
de gestão, uma espécie de “manual” para a atuação 
deste importante bioma. 

O plano foi construído um amplo diagnóstico elabo-
rado a partir de visitas técnicas locais, levantamentos 
históricos, escuta ativa das necessidades e demandas 

de vários públicos que mantêm relação com a área de 
preservação. Assim, foi possível entender e conhecer a 
fundo a reserva. 

Depois de concluído o diagnóstico, foram desenhado 
um zoneamento da unidade de conservação e definidas 
zonas de diferentes graus de proteção e regras de uso. 
Também se criou um plano participativo de manutenção, 
com projetos e iniciativas que visam a coautoria e 
corresponsabilidade dos principais atores do entorno 
para preservação integral e permanente desse reduto 
de preservação de fauna e flora. Nessa caminhada, 
contamos com o apoio e a participação de parceiros 
públicos, privados e da sociedade civil para desenvolver 
continuamente esse importante trabalho.

Boa leitura!

Bira Freitas
Presidente da Tegra Incorporadora
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soBre a reserva Biológica tamBoré

A Reserva Tamboré é uma das maiores Unidades 
de Conservação ambiental em perímetro urbano 
em todo o Brasil, com 3.673.385,71 m², mais de 

190 espécies de plantas, 140 de aves, 19 nascentes 
e quatro bacias hidrográficas. Localizada no bairro 
Tamboré, em Santana de Parnaíba (SP), é uma grande 
riqueza para a região: contribui para a biodiversidade 
local, ajuda a manter e melhorar a qualidade do ar e 
do clima, preserva as nascentes e funciona como um 
importante refúgio para diversas espécies. Isso sem falar 
da importante convivência entre os moradores da região 
e a natureza. 

A área é de domínio público, mantida pela Prefeitura 
de Santana de Parnaíba em parceria com o Instituto 
Tegra, organização sem fins lucrativos que faz parte da 
Tegra Incorporadora, uma empresa do grupo canadense 
Brookfield Asset Management. Juntas, desenvolvem 
atividades e iniciativas de preservação e educação 
ambiental no local.

Diante da importância e dos desafios em manter essa 
grande unidade de conservação tão próxima à área 
urbana, em setembro de 2015 o Instituto Tegra iniciou o 
Plano de Manejo da Reserva Biológica Tamboré.  

Trata-se da principal e mais adequada 
ferramenta de gestão. A partir do diag-
nóstico e diálogos com o entorno, o 
Plano define estratégias e traça planeja-
mento a serem implantados na unidade. 
Esse importante documento alinha-se e 
se integra ao Plano Diretor do município 
de Santana de Parnaíba.

O trabalho está sob a responsabilidade técnica da empresa 
PA Brasil e conta com o apoio das assessorias Práxis 
Socioambiental e EMAlves – que já realizam trabalhos 
na área e no entorno – e da Secretaria de Planejamento 
e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Santana de 
Parnaíba, por meio da Diretoria de Meio Ambiente. O Grupo 
de Trabalho da Reserva, composto por pessoas e organi-
zações da região, também foi parceiro na mobilização da 
comunidade para a construção do plano participativo.

A elaboração foi dividida em grandes etapas. Começou 
com o diagnóstico ambiental dos meios físico, biótico e 
antrópico, com contextualização do status ambiental da 
unidade de conservação e do entorno, e uma avaliação 
comparativa com outras áreas similares em âmbitos muni-
cipal, estadual e nacional. Para compor este diagnóstico, 
além da análise técnica da região, foram realizadas duas 
oficinas de discussão para engajar e construir o Plano de 
Manejo com a comunidade, que contaram com a partici-
pação de condomínios, escolas, universidades, empresas 
e indústrias, guarda municipal e outros atores locais.

A partir do diagnóstico, houve a realização de um plane-
jamento estratégico do manejo, traçando um histórico da 
unidade de conservação e a evolução da área em que 
a unidade está localizada. Esta fase contemplou uma 
avaliação estratégica, com identificação de ameaças, 
oportunidades, forças e fragilidades da reserva. Poste-
riormente, estabeleceu-se o zoneamento da unidade de 
conservação, ou seja, a divisão e caracterização dos 
diversos compartimentos ambientais existentes dentro 
dela, traçados com base no retrato do status de cada 
pedaço da reserva, levando em conta todas as infor-
mações sobre presença de fauna e flora e de possíveis 
atividades a serem desenvolvidas.  A partir desta última 
caracterização, foram definidas a estratégia de atuação, 
a criação de projetos e as iniciativas para cada uma das 
zonas da reserva.
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O documento de apresentação do Plano de Manejo 
segue orientações do Roteiro Metodológico de 
Planejamento para Parque Nacional, Reserva Bioló-
gica e Estação Ecológica do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renová-
veis (Ibama), estabelecido pelo Ministério do Meio 
Ambiente em 2002. O conteúdo está organizado da 
seguinte forma: parte-se da compreensão da impor-
tância da unidade de conservação; apresenta-se o 
diagnóstico regional e local e local; por fim, chega-se 
à, chegar à estratégia de gestão, que contempla 
também a definição do zoneamento da unidade. O 
primeiro encarte traz a apresentação do trabalho; o 
segundo caracteriza a equipe técnica; o terceiro faz 
uma contextualização e apresentação do diagnóstico 

e o quarto encerra com o Plano de Manejo em si, com 
definição, objetivos e metodologia. 

O plano também define um cronograma em médio 
e longo prazo para sua implantação, que tem como 
início o momento zero, de aprovação do documento. 
É importante entender, no entanto, que não é um 
documento estático, pois ser revisitado e atualizado 
continuamente. É fundamental revisitar as infor-
mações, principalmente sob a ótica de avaliação 
dos projetos previstos. A expectativa é gerar um 
plano que possa acompanhar fielmente a evolução 
da unidade de conservação e contribuir para uma 
gestão cada vez mais sustentável e eficiente da 
Reserva Tamboré.
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ApresentAção

A Reserva Biológica do Tamboré (REBio Tamboré) faz 
parte de uma categoria de Unidade de Conservação 
de Proteção Integral bastante restritiva quanto às 

possibilidades de uso. Ela está localizada em área de 
cobertura vegetal natural em meio a uma área urbana 
consolidada, o que em termos de análise ambiental signi-
fica que, diariamente, ocorrem situações conflitantes entre 
essas diferentes modalidades de uso o que, potencial-
mente, pode comprometer os sistemas naturais envolvidos.

De acordo com a Lei Federal nº 9.985/2000, que institui o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natu-
reza (SNUC), fica definido como Unidade de Conservação 
(UC), o espaço territorial e seus recursos ambientais, 
incluindo as águas jurisdicionais, com características 
naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder 
Público, com objetivos de conservação e limites definidos, 
sob-regime especial de administração, ao qual se aplicam 
garantias adequadas de proteção. 

Conforme o SNUC, as Unidades de Conservação foram 
caracterizadas como de domínios Federal, Estadual e Muni-
cipal, assim como de domínio privado ou particular.

Analisando o Artigo 7 desta mesma lei, as UCs que inte-
gram o SNUC dividem-se em dois grupos: as Unidades de 
Proteção Integral e as Unidades de Uso Sustentável.

As Unidades de Proteção Integral não podem ser habitadas 
pelo homem; têm como objetivo básico a preservação, 
sendo admitido apenas o uso indireto de seus recursos 
naturais, em atividades de pesquisa cientifica e/ou turismo 
ecológico nas seguintes categorias:

 ` Estação Ecológica: tem como objetivo a preservação 
da natureza e a realização de pesquisas científicas;

 ` Reserva Biológica: tem como objetivo a preservação 
integral dos recursos naturais existentes em seus 

limites, sem interferência humana direta ou modifica-
ções ambientais;

 ` Parque Nacional: tem como objetivo a 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 e de 
turismo ecológico;

 ` Monumento Natural: tem como objetivo preservar sítios 
naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica;

 ` Refúgio da Vida Silvestre: tem como objetivo proteger 
ambientes naturais onde se asseguram condições para 
a existência ou reprodução de espécies ou comuni-
dades da flora local e da fauna residente ou migratória.

Nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável 
admite-se a presença de moradores. Elas têm como 
objetivo compatibilizar a conservação da natureza com o 
uso sustentável dos recursos naturais, sendo esta unidade 
composta pelas seguintes categorias:

 ` Área de Proteção Ambiental (APA): constituídas 
por terras públicas ou privadas. Respeitados os limites 
constitucionais, podem ser estabelecidas normas e 
restrições para a utilização de uma propriedade privada 
localizada em uma APA;

 ` Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE): 
geralmente de pequena extensão, com pouca ou 
nenhuma ocupação humana, com características natu-
rais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da 
biota regional;

 ` Floresta Nacional (FLONA): são áreas com cobertura 
florestal de espécies predominantemente nativas e têm 
como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos 
recursos florestais e a pesquisa científica;
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 ` Reserva Extrativista (RESEX): são áreas utilizadas por 
populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência 
baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na 
agricultura de subsistência e na criação de animais de 
pequeno porte.

 ` Reserva de Fauna (REF): são áreas naturais com 
fauna de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, resi-
dentes ou migratórias;

 ` Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS): 
são áreas naturais que abrigam populações tradicionais, 
cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis 
de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos 
ao longo de gerações. Essas técnicas tradicionais de 
manejo estão adaptadas às condições ecológicas locais 
e desempenham um papel fundamental na proteção da 
natureza e na manutenção da diversidade biológica;

 ` Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN): 
são áreas privadas com o objetivo de conservar a 
diversidade biológica. A visitação pública e a pesquisa 
científica são permitidas, condicionadas às normas esta-
belecidas para o manejo da unidade pelo órgão respon-
sável por sua administração. A exploração comercial 
de recursos madeireiros só será admitida em bases 
sustentáveis e em situações especiais, complementares 
às demais atividades desenvolvidas na unidade;

 ` Reserva de Fauna: são áreas naturais com fauna de 
espécies nativas terrestres ou aquáticas, residentes 
ou migratórias, adequadas para estudos técnico-cien-
tíficos sobre o manejo econômico sustentável desses 
animais. São de posse e domínio públicos, sendo que 
as áreas particulares incluídas em seus limites devem 
ser desapropriadas. A visitação pública é permitida, 
desde que compatível com o manejo da unidade e 
de acordo com as normas estabelecidas pelo órgão 
responsável por sua administração.

Nos países industrializados, particularmente nos centros 
urbanos densamente povoados, a pressão urbana sobre 
ambientes florestados tem gerado o crescimento de áreas 
ambientalmente protegidas por parte do poder público e 
atendendo a uma demanda crescente da população por 
ambientes urbanos mais verdes e com maior qualidade 
de vida. Essas áreas, de modo geral, têm por objetivo a 
conservação da biodiversidade, visando principalmente às 
futuras gerações. 

No Brasil, há cerca de 1.800 UCs em todo o País, prote-
gidas legalmente e em diferentes categorias definidas pelo 
SNUC. Entretanto, esses sistemas encontram-se atual-
mente com problemas financeiros e administrativos, como 
desmatamentos irregulares, queimadas e falta de equipe, 
dentre outras, e por consequência, deterioração de instala-
ções e dos ambientes naturais. 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama)tem sugerido a parceria público
-privada como caminho para a gestão, com a participação 
e o apoio técnico de universidades e organizações não 
governamentais (ongs). 

Em uma UC cuja finalidade é a preservação da natureza, 
o manejo do uso humano, compreende a preservação, 
a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a 
recuperação dos ambientes naturais, garantindo a sobrevi-
vência dos seres vivos e que possa produzir o maior bene-
fício, às atuais gerações e as futuras (SNUC, 2000).

Nesse sentido, o Plano de Manejo (PM) da REBio Tamboré 
tem por principal objetivo harmonizar a conservação da 
natureza com o uso de entorno. Dessa forma, o plano, 
além de sistematizar o conhecimento das condições 
ambientais atuais, levantar as principais demandas e 
situações ambientais de risco a serem solucionadas; define 
zonas de usos internos e identifica a zona de amorteci-
mento para mitigação de impactos. 



Plano de Manejo - Reserva Biológica Tamboré

14

Supervisão e responsável técnico
Marcos Tadeu Novais dos Santos – Geólogo pelo Instituto 
de Geociências da Universidade de São Paulo (1974), com 
ampla experiência na área de meio ambiente, planejamento terri-
torial urbano e geologia aplicada a engenharia. Atuou no Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo de 1974 a 
1987 e, desde 1987, atua como consultor e diretor responsável 
técnico no segmento de consultoria e planejamento ambiental. 
Na região, destaca-se o Plano Diretor e Desenvolvimento e 
Meio Ambiente (2003), Planos de Conservação da Reserva 
Legal do Sítio Tamboré (1998), Planejamento e Gerenciamento 
de Implantação da REBio Tamboré (1996-2010), Plano de 
Gestão (2005), estudos de recuperação de bacias, passivo 
ambiental e licenciamento de diversos projetos urbanísticos 
residenciais/comerciais e industriais implantados.

Coordenação e execução 
Deborah Luciana Ribeiro Carvalho – Geógrafa (2000) e 
mestre em Geomo(RFO)logia Urbana (2006) pela Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 
São Paulo (2000), licenciada em Geografia pela Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo (2000). Possui expe-
riência com levantamento e tratamento de dados – Censo 
Demográfica IBGE e Pesquisa Origem-Destino (1998-2007). 
Desde 2008, atua na coordenação de projetos de licencia-
mento ambiental, elaboração de estudos voltados ao meio 
físico e avaliação de impactos ambientais. Na REBio Tamboré 
desenvolveu de 2008–2014 monitoramento ambiental siste-
mático, com ênfase em processos geodinâmicos. 

Subcoordenação e execução 
Mauri Hernandez dos Santos – Engenheiro Agrônomo 
pela Faculdade Integral Cantareira (2015) e tecnólogo em 

equipe Técnica
Gestão Ambiental pelo Centro Universitário Padre Anchieta 
(2009). Possui experiência com monitoramentos de quali-
dade do ar (2010) e no setor público municipal (2012). 
Atua na área de licenciamento ambiental desde 2013, com 
ênfase na área de inventários florestais e recuperação de 
áreas degradadas.

Execução técnica
Renato Rodante – Gestor Ambiental pela Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo 
(2015). Atua na área de licenciamento ambiental desde 2014.

Execução técnica
Andrés Calonge Méndez – Biólogo pela Universidade 
Estadual Paulista (1994), mestre (1998) e doutor (2004) em 
Zoologia pela Universidade de São Paulo. Atua na área de 
licenciamento ambiental, através de inventários faunísticos 
(ornitofauna) e coordenação temática. Experiência como 
docente em nível superior e regular.

Amarildo Jordão – Biólogo pela Universidade Presbi-
teriana Mackenzie (2001) e mestre em Biologia Celular e 
Tecidual pelo Instituto de Biologia da Universidade de São 
Paulo (2005). Atualmente atua como consultor ambiental, 
com ênfase nas áreas de monitoramento de fauna, gestão 
de unidade de conservação e educação ambiental. Expe-
riência como docente em nível superior e regular.

Anselmo Vieira Borges – Desenhista projetista em Enge-
nharia desde 1979, especialista em AutoCAD desde 1998, 
experiência na área de projetos urbanísticos, saneamento, 
drenagem e meio ambiente.

Carlos Eduardo Silvério Barbosa – Geógrafo pela 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
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Universidade de São Paulo, licenciado em Geografia pela 
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 
(2006) e Bacharel em Direito pela Universidade Nove de 
Julho (2016). Atua nas áreas de planejamento urbano, 
direito urbanístico e geoprocessamento.

Daniela C. Guedes e Silva – Bióloga, mestre (2004) 
e doutora (2004) em Biologia Vegetal pelo Instituto de 
Biociências da Universidade Estadual Paulista – Rio Claro. 
Atua em levantamentos diagnósticos de vegetação, análise 
florística, fisionômica e fitossociológica e avaliação de 
impacto ambiental voltado ao licenciamento ambiental, 
além de projetos de reflorestamento em áreas degradadas. 
Experiência como docente na área de Botânica (Mo(RFO)
logia Vegetal e Sistemática Vegetal), Ecologia e Conser-
vação da Biodiversidade.

Erika Megumy Tsukada – Geógrafa (1998) e mestre em 
Geografia Física (2006), pela Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (1998), 
licenciada em Geografia pela Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo (1998). Bacharel em Direito 
pela Universidade Nove de Julho (2014). Atua no setor de 
planejamento ambiental e geoprocessamento e sensoria-
mento remoto.

Francis Dotta Galli – Biólogo, pela Universidade de São 
Paulo (2010). Atua na área de Manejo e licenciamento 
ambiental, por meio de inventários faunísticos (ornito-
fauna). Especialização em Gerenciamento Ambiental na 
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universi-
dade de São Paulo. 

Lizie Jatkoske Lazo – Bióloga, pela Universidade Estadual 
Paulista (2001), mestre em Recursos Florestais pela Escola 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade 
de São Paulo(2005) e doutora em Ecologia Aplicada pela 
Universidade de São Paulo (2011). Atua como consultora 

ambiental (mastozoologia), na área de licenciamento 
ambiental, monitoramentos e estudos de diversidade rela-
cionados aos planos de manejo e conservação. 

Thiago Telatin Tognolo – Biólogo pelo Centro Universitário 
do Norte Paulista – São José do Rio Preto (2007). Atua na 
área de licenciamento ambiental na área de ecologia em 
geral, com experiência nas áreas de Zoologia e Ecologia, 
com ênfase em répteis e anfíbios anuros.

Apoio 
EM Alves 
Assessoria técnica e monitoramento ambiental.

PRÁXIS AMBIENTAL 
Assessoria de Comunicação Institucional.

Stephanie Cristina Bonome – Representante da REBio 
Tamboré no MMA e bióloga do Departamento de Meio 
Ambiente - Secretaria de Planejamento Urbano e Meio 
Ambiente de Santana de Parnaíba.
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Histórico de criação da Reserva 
Considerando a Lei Federal nº 9.985/2000, que instituiu 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
(SNUC), a REBio Tamboré é uma das maiores unidades 
de conservação ambiental do País como Unidade de 
Proteção Integral, inserida em perímetro urbano em meio 
a uma região metropolitana.

Ocupa a área da antiga Reserva Florestal Obrigatória 
((RFO)) do Sítio Tamboré, cuja área inicial de 3.273.500,00 
m² foi definida em “Estudo de Impacto Ambiental - EIA 
RIMA do Projeto de Plantio e Manejo de Eucalipto no Sítio 
Tamboré”, aprovado em 1989 pela então Secretaria de 
Estado da Agricultura e Meio Ambiente, do Estado de 
São Paulo, a qual foi averbada no Cartório de Registro de 
Imóveis de Barueri (SP), em 14 de dezembro de 1992.

Em 2 de dezembro de 1997, tendo em vista o ajusta-
mento de conduta para a regularização ambiental de 
empreendimento empresarial e das obras de implantação 
da Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, foi 
assinado termo de acordo com o Ministério Público no 
âmbito do processo 288/1996, quando foi agregada 
a referida Reserva Florestal Obrigatória ((RFO)), uma 
gleba contígua com vegetação dominante de Mata 
Atlântica e extensão de 399.835,71 m², consolidando 
os limites atuais da REBio Tamboré com área total de 
3.673.335,71 m².

Desde 1996 foram desenvolvidos diversos estudos e 
ações de gestão, gerenciamento e manejo ambiental 
em caráter emergencial, visando a recuperação de seu 
entorno, e a manutenção e consolidação de sua integri-
dade ambiental e ecológica da (RFO).

Em fevereiro de 1998, estas ações técnicas e geren-
ciais foram consolidadas e sistematizadas no Plano de 

A reBio Tamboré
Conservação da Reserva Florestal Obrigatória (RFO) 
do Sítio Tamboré, em que por meio do diagnóstico 
ambiental da área e seu entorno, foi definido um roteiro 
técnico sistematizando medidas conservacionistas 
considerando em seu conteúdo desde aspectos 
conceituais e diretrizes abrangentes, até medidas e 
ações mais específicas.

Dentre estas medidas foram incluídas ações relativas à 
implantação de infraestrutura básica de drenagem do 
entorno, de sinalização do viário identificando a (RFO) e 
os trechos para proteção da fauna, proposta para insta-
lação de alambrado nos trechos do limite da unidade 
junto ao viário para evitar o acesso descontrolado à 
área e o atropelamento da fauna; adequação geoam-
biental de trilhas internas existentes e o monitoramento 
de parâmetros hídricos de avaliação de sua qualidade 
ambiental, como:

Projeto de Recomposição e Enriquecimento Florestal 
de setores da (RFO), concluído em dezembro de 1998, 
estabelecendo os procedimentos para plantio de 50.000 
mudas de espécies nativas em 5 anos, sendo que 
o plantio de espécies nativas foi iniciado em 1999 e 
concluído em 2005;

 ` Gerenciamento ambiental, Integrado da área e seu 
entorno, com identificação dos pontos críticos de 
processos erosivos de setores das encostas e assorea-
mento, elaboração de projetos e execução das obras de 
estabilização; 

 ` Gestão socioambiental, incluindo o contato organizado 
com a prefeitura, as empresas e os condomínios a partir 
de 2001, voltada à educação ambiental e a redução de 
impactos negativos à UC.
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Esta atividade de gestão socioambiental 
vem evoluindo de forma organizada ao 
longo do tempo, com a crescente inte-
gração e interação da gestão da unidade 
de conservação com as equipes técnicas 
e de segurança da Prefeitura Municipal 
de Santana de Parnaíba, moradores do 
entorno e da sociedade organizada. 

É importante ressaltar que, em todos os casos que exigiam 
autorização de órgãos públicos, os documentos foram 
protocolados, avaliados e autorizados pela SMA/Compa-
nhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), rece-
bendo a devolutiva por meio de de relatórios de pe(RFO)
rmance dos projetos implantados. 

Em 7 de abril de 1998, com base em novo acordo com 
o Ministério Público, ficou consignada entre vários outros 
aspectos gerenciais e administrativos a doação da (RFO) 
ao município de Santana de Parnaíba, bem como a sua 
transformação em uma unidade de preservação integral 
nos termos da Lei Federal nº 6.902/81.

Em 07 de novembro de 2000, considerando os termos do 
acordo, foi lavrada a escritura pública de doação da Reserva 
Legal do Sítio Tamboré ao munícipio de Santana de Parnaíba.

Em 07 de janeiro de 2003, visando melhor atender às 
demandas ambientais da área e seu entorno, foi fundado 
o Instituto Tamboré, cujo objeto incluía, entre outros, a 
defesa, preservação e melhoria do meio ambiente, bem 
como a realização de convênios, intercâmbio e associa-
ções com entidades com propósitos congêneres para 
conservação e manutenção de áreas nativas ou a serem 
recuperadas na região.

Em 22 de dezembro de 2005, o município de Santana 
de Parnaíba sancionou a Lei Municipal nº 2.689, insti-
tuindo como Área Pública Municipal a gleba doada no 
ano 2000, denominando-a oficialmente Reserva Bioló-
gica Tamboré, definindo como seu propósito principal 
“atender aos objetivos de preservação integral da biota, 
bem como dos demais atributos naturais existentes em 
seus limites”, mantendo o status quo de unidade de 
conservação de proteção integral da natureza, conforme 
previsto no SNUC e estabelecido pela Lei Federal nº 
6.902/1981.

Em 10 de maio de 2006, com base nas Leis Federais 
8666/1993 e 9790/1999, bem como na Lei Municipal 
acima citada, foi celebrado convênio entre o município 
de Santana de Parnaíba e o Instituto Tamboré, visando 
regular a participação do Instituto no desenvolvimento dos 
estudos, projetos e outras providências em andamento 
para atendimento da proteção, preservação e conservação 
da REBio Tamboré.

Neste ano foi concluído o Plano de Gestão Ambiental da 
unidade de conservação, constando da caracterização 
da área e seu entorno, compartimentação ambiental da 
unidade, elaboração de planos e programas de preser-
vação e conservação da área e de educação ambiental. 

Em 2010, o Instituto Brookfield assumiu o Instituto Tamboré, 
abrigando todas as atribuições nos termos do convênio 
vigente com o município de Santana de Parnaíba, incluindo 
o compromisso de elaborar o Plano de Manejo da REBio 
Tamboré, ora concluso.

O Instituto Brookfield desenvolveu importantes projetos e 
materiais de educação ambiental, como o Programa Escola 
Amiga da Terra, o Guia das Aves da REBio Tamboré, Bicos 
e Frutos, e Ecos da Reserva, entre outros.
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Localização
A REBio Tamboré está localizada na Av. Marcos Penteado 
de Ulhôa Rodrigues s/n, Santana de Parnaíba (SP) - CEP 
06460-040.

 ` FIGURA 3.2-1 
Croqui de acesso da REBio Tamboré.

Fonte: Google Maps modificado

O acesso pode ser realizado por meio da Rodovia Castelo 
Branco (SP 280) – saída 22, percorrendo a Avenida 
Tucunaré até a Avenida Mackenzie. Na rotatória, seguir pela 
Estrada Paiol Velho até a Avenida Marco Penteado de Ulhôa 
Rodrigues (FIGURA 3.2-1).
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Nome da UC Reserva Biológica Tamboré – REBio Tamboré

Endereço da UC Av. Marco Penteado de Ulhôa Rodrigues s/n, Santana de Parnaíba/SP - CEP 06460-040

Coordenadas geográficas de referência 23°27'59.38"S e  46°50'36.27"O

Unidade gestora responsável Instituto Brookfield – Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba

Endereço para contato Praça Monte Castelo, 04 – Centro – Santana de Parnaíba/SP - CEP 065011-25

Telefone (11) 4622-7500  (11) 46227535

Representante/gestor Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba

E-mail smpmadma@gmail.com

Superfície da UC (ha) 360

Perímetro da UC (m) 23.221 

Superfície da ZA (ha) 2.163

Perímetro da ZA (m) 36.232

Município que abrange Santana de Parnaíba (SP)

Conselho Em implantação

Ato legal de criação Lei Municipal nº 2.689, de 22 de dezembro de 2005

Acessos Rodovia Castela Branco (SP-280) saída 22 para acesso a Av. Piracema, seguir ate Av. Marco 
Penteado de Ulhôa Rodrigues s/n

Distância Centros Urbanos 22,6 km do centro de São Paulo; 8,8 km do centro de Santana de Parnaíba

Referências nos limites confrontantes limites norte e nordeste Av. Honório Alves Penteado; a noroeste av. Cid Vieira de Souza; e a sul 
Av. Marco Penteado de Ulhôa Rodrigues

Biomas e ecossistemas Bioma Mata Atlântica – Floresta Ombrófila Densa

Fauna

Mamíferos e aves: Ouriço-cacheiro (Coendou prehensilis) e rato-d’agua (Holochilus brasiliensis), 
jaguatirica (leopardos pardalis); Aves: Araponga (Procnias nudicollis), gavião pega macaco 
(spizaetus tirannus), jacupemba (Penelope superciliaris).

Anfíbios e Répteis: rã-de-vidro (Vitreorana uranoscopa), calango (Tropidurus torquatus), pingo-
de-ouro (Brachycephalus nodoterga), cobra-cipó (Tropidodryas striaticeps), jararaca (Bothrops 
jararaca), falsa-coral (Apostolepis assimilis), cobra-d’água (Helicops modestus).

Flora
Mata Atlantica de formação secundária, em antiga fazenda de silvicultura.

Destacam-se: Samambaiaçu, Ipê-amarelo, Ripsalis (epífita), Canela-sassafrás, Jequitibá-
vermelho, Cedro, Jacarandá-paulista, Bicuíba e Pau-de-viola.

Atividades ocorrentes Monitoramentos e recuperação de áreas degradadas

Proteção da UC Parcialmente cercada, monitoramento periódico

Atividades conflitantes Duto para transporte de gás e Avenida Honório Alvares Penteado

Parcerias em curso Termo de Convênio entre Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba e Instituto Brookfield 

Ficha técnica da UC REBio Tamboré – MMA Brasil
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Definição
De acordo com a Lei Federal nº 9.985/2000, em seu 2° 
artigo, Plano de Manejo (PM) é: 

Documento técnico mediante o qual, com funda-
mento 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 necessárias à gestão da unidade.

O mesmo deve ser elaborado dentro de um processo de 
planejamento participativo, fundamental para a obtenção 
e destinação adequada de recursos e para o sucesso 
da implantação de medidas e ações estabelecidas em 
seus projetos específicos, bem como para manutenção 
e cumprimento dos objetivos de sua criação (Fundação 
Florestal, 2015).  

O manejo adequado de uma Unidade de Conservação 
(UC) deve estar pautado no conhecimento dos elementos 
bióticos e abióticos existentes, em sua dinâmica natural e 
nas inter-relações entre os mesmos. 

Para tanto, é essencial conhecer os 
processos naturais e as interferências 
humanas positivas ou negativas que 
influenciam nos ecossistemas, ou mesmo 
os definem, considerando os usos que 
o homem faz do território, analisando os 
aspectos pretéritos e os impactos atuais 
ou futuros de forma a elaborar meios 
para conciliar o uso dos espaços com 
os objetivos de criação da UC (Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodi-
versidade – ICMBio, 2015).

o plAno de manejo
O PM deve apresentar o conjunto de ações necessárias 
para a proteção dos recursos naturais, incluindo as ações 
de proteção e medidas administrativas, dentro da realidade 
em suas relações com espaços e atividades no entorno. 
Para tal, uma UC deve possuir e definir os critérios de uso 
de seu território e sua zona de amortecimento, sempre 
buscando promover a integração social e ambiental.

Diretrizes e objetivos
O objetivo principal de um Plano de Manejo (PM) é 
instrumentalizar a administração da unidade de conser-
vação com procedimentos gerais a serem adotados, de 
modo a servir como orientação institucional a ações e 
restrições necessárias ao manejo da área.

De acordo com as orientações presentes no Roteiro 
Metodológico de Planejamento (IBAMA, 2002), entre os 
objetivos do PM da REBio Tamboré estão os seguintes:

 ` Destacar a representatividade da UC no Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) frente 
aos atributos de valorização dos seus recursos como 
biomas, convenções e certificações internacionais;

 ` Levar a UC a cumprir com os objetivos estabelecidos 
na sua criação;

 ` Definir objetivos específicos de manejo;

 ` Dotar a UC de diretrizes para seu desenvolvimento;

 ` Estabelecer a diferenciação e intensidade de uso 
mediante zoneamento, visando a proteção de seus 
recursos naturais e culturais;

 ` Definir ações específicas para o manejo da UC;

 ` Promover a integração e inter-relacionamento das 
comunidades do entorno com a UC; 
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 ` Estabelecer, quando couber, normas e ações espe-
cíficas visando compatibilizar a relação entre a UC e a 
população de entorno, visando a proteção da UC;

 ̀ Orientar a aplicação dos recursos financeiros destinados à UC.

Entre as diretrizes do PM da REBio Tamboré estão:

 ` Finalidade da UC redondo: preservação da natureza;

 ` Restrições legais de uso;

 ` Legislação vigente;

 ` Adequação técnica e criteriosa com as características 
ambientais.

Metodologia 
O Ibama orienta que, o Plano de Manejo (PM) deve ser 
elaborado sob um enfoque multidisciplinar e de acordo 
com as peculiaridades, ou seja, características ambien-
tais e culturais particulares da UC, de maneira participa-
tiva junto à comunidade local. 

Ao longo de seu processo de elaboração informações 
de diferentes aspectos devem ser analisadas, tais como 
dados bióticos e abióticos, socioeconômicos, históricos 
e culturais da Unidade de Conservação e como estes 
elementos se relacionam (ICMBio, 2015).

A principal fonte teórico-metodológica para elabo-
ração de um PM de acordo com os órgãos públicos 
ambientais é o:

Roteiro Metodológico de Planejamento 
– Parque Nacional, Reserva Biológica, 
Estação Ecológica. Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis Ibama; Ministério do Meio 
Ambiente (2002).

Entre as principais ações de elaboração do PM, são 
elencados:

 ` Contratação de equipe técnica;

 ` Coleta e análise de dados secundários;

 ` Reconhecimento e levantamento de campo; 

 ` Oficinas de diagnóstico participativo;

 ` Geração dos encartes 1, 2 e 3;

 ` Reuniões técnicas entre a equipe; 

 ` Geração do Encarte 4: proposta de planejamento;

 ` Geração do Encarte 5: projetos específicos;

 ` Aprovação CONDEMA Santana de Parnaíba;

 ` Consolidação e finalização do PM.

Diante desse modelo conceitual, as atividades de 
elaboração do PM da REBio Tamboré contaram com 
duas importantes etapas. Ambas, em acordo com a 
política de participação democrática e colaboradora 
em todo o processo:

 ` A primeira fase teve por objetivo a Caracterização da 
UC, na qual foi elaborada a avaliação da situação 
ambiental atual, regional e local, com a sistemati-
zação do conhecimento acumulado sobre a unidade, 
bem como seu enquadramento legal e no quadro do 
SNUC e sua relação e situação de seu entorno.

 ` A segunda, identificada como de Planejamento de 
Gestão e Manejo da REBio Tamboré, em que se esta-
beleceram proposições às demandas registradas.
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O Plano de Manejo é constituído pelas seguintes 
unidades ou encartes:

 ` Encarte 1 – Contextualização da UC: enquadra a 
REBio Tamboré nos cenários internacional, nacional, 
estadual e municipal;

 ` Encarte 2 - Análise Regional: onde hoje é apresentada 
a contextualização regional da UC, no raio de 3 Km; 

 ` Encarte 3 – Unidade de Conservação: apresenta as 
características bióticas e abióticas da área interna da 
REBio Tamboré;

	  

 ` Encarte 4 – Planejamento: aborda a estratégia de 
manejo da UC e do seu relacionamento com o 
entorno, a partir do zoneamento interno e definição de 
Zona de Amortecimento. 

 ` Encarte 5 – Projetos Específicos: identifica situações 
especiais e ações básica a serem implementadas 
após a conclusão do Plano de Manejo, visando a 
gestão/manejo da UC; 

 ` Encarte 6 – Monitoria e Avaliação: estabelece os 
mecanismos de controle da eficiência, eficácia e efeti-
vidade da implantação do planejamento.

 ` FIGURA 4.3-1 
Abordagem do Plano de Manejo.

Fonte: Adaptação IBAMA, 2002.
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ApREsENTAção

O Ibama em seu Roteiro Metodológico orienta que 
o Plano de Manejo seja apresentado por meio 
de seis encartes, de acordo com a estrutura 

lógica a seguir:

...a Unidade de Conservação é enfocada 
a partir da Contextualização da UC no 
cenário internacional, quando couber, 
seguindo-se os cenários federal e estadual. 

Parte-se então para uma análise da região 
ou entorno da UC e mais detalhadamente 
procede-se à análise da unidade de 
conservação propriamente dita. 

Uma vez dispondo-se de todos estes diag-
nósticos têm-se o conhecimento necessário 
para a definição e a tomada de decisão para 
o planejamento da UC e seu entorno. 

Os dois últimos encartes, Projetos 
Específicos e Monitoria/Avaliação estão 
vinculados à implementação do Plano de 
Manejo. 

Portanto, no Encarte 01 de Contextualização, a REBio 
Tamboré está contextualizada sob a perspectiva dos 
seguintes cenários:

 ` Cenário Federal, em que apresenta a importância da 
REBio Tamboré para o SNUC;

 ` Cenário Estadual, em que associa a REBio Tamboré a 
situações ambientais do Estado que podem caracterizar 
oportunidades para compor corredores ecológicos, 
mosaicos e outras formas de parcerias e/ou apoios 
financeiros ou não;

 ` Cenário Municipal, abordagem realizada visto que o fato 
de ser uma UC municipal, é uma característica impor-
tante da REBio Tamboré.
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CENáRio internacional

Reserva da Biosfera
A Reserva Biológica Tamboré (REBio Tamboré), dentro da 
contextualização internacional, denota importância devido 
sua localização como sendo uma Unidade de Conservação 
(UC) inserida integralmente na Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica e em uma escala menor na Reserva da Biosfera 
do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo.

As Reservas da Biosfera foram criadas na 
década de 70 pela Unesco (Organização 
das Nações Unidas para Educação, Ciência 
e Cultura) como parte do Programa “O 
Homem e a Biosfera” (The Man And the 
Biosphere – MaB) considerando todas as 
áreas do globo que expressam importância 
ambiental e humana.

A Lei nº 9.985/2000, do SNUC, define Reserva da Biosfera 
como um modelo, adotado internacionalmente, de gestão 
integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais, 
com os objetivos básicos de preservação da diversidade 
biológica, o desenvolvimento de atividades de pesquisa, o 
monitoramento ambiental, a educação ambiental, o desen-
volvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida 
das populações.

Segundo o Ministério do Meio Ambiente MMA, Reserva da 
Biosfera é um instrumento de conservação que favorece a 
descoberta de soluções para problemas como o desma-
tamento das florestas tropicais, a desertificação, a poluição 
atmosférica, e o efeito estufa, entre outros. O conceito 
da Reserva de Biosfera privilegia o uso sustentável dos 
recursos naturais nas áreas assim protegidas e tem por 
objetivo promover o conhecimento, a prática e os valores 
humanos para promover relações mais sustentáveis entre 
as populações e o meio ambiente em todo o planeta.

A Rede Mundial de Reservas da Biosfera é composta 
por 631 reservas da biosfera localizadas em 119 países 
(Unesco, 2015). No Brasil, são representadas pelas 
Reservas da Biosfera do Pantanal, da Caatinga, da 
Amazônia Central, da Serra do Espinhaço e a da Mata 
Atlântica e Cinturão Verde da Cidade de São Paulo.  

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica
Reconhecida pela Unesco, em 1992, a Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica foi a primeira unidade da rede 
mundial de reservas da biosfera declarada no Brasil. É a 
maior reserva da biosfera em área florestada do planeta, 
com cerca de 78.000.000 de hectares, sendo 62.000.000 
em áreas terrestres e 16.000.000 em áreas marinhas, 
distribuída por 17 estados brasileiros. (Conselho Nacional 
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 2016).

Reserva da Biosfera do Cinturão Verde  
da Cidade de São Paulo
A Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São 
Paulo possui uma área total, entre marinha e terrestre, de 
1.611.710 hectares (Instituto Florestal, 2015), envolvendo 
a capital paulista e outros 72 municípios, com área que 
ultrapassa os limites da Região Metropolitana de São Paulo 
e concentra cerca de 10 % da população brasileira.   

Declarada em junho de 1994, e sendo parte integrante da 
RBMA, tem como objetivo principal estimular o desenvolvi-
mento sustentável e atualmente, sua gestão é coordenada 
pelo Instituto Florestal da Secretaria do Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo.

As ações da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da 
Cidade de São Paulo se concentram destacadamente: 
na inserção social de jovens carentes em regiões periur-
banas, por meio de cursos ecoprofissionalizantes e o 
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REBio TAMBORÉ 

 ` FIGURA 2.2-1 
Localização da REBio Tamboré no Mapa de zonea-
mento da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.

Fonte: IBGE, 2006 e Google Earth, 2015 – modificado.

estudo de serviços ambientais ou ecossistêmicos, 
ou seja, “serviços” que os seres humanos obtêm da 
natureza, como água, luz solar, oxigênio, etc., por meio 
dos ecossistemas. Esses estudos compõem um dos 
projetos-piloto da “Avaliação do Milênio” que envolve a 
análise dos ecossistemas em nível global. 

Um dos pontos de maior relevância para o planeja-
mento e gestão da Reserva da Biosfera do Cinturão 
Verde da Cidade de São Paulo foi o estudo desenvol-
vido pelo Instituto Florestal, que a partir da definição 
das relações entre o uso e a ocupação do solo de seu 
território e de seus recursos ambientais, identificou três 
categorias de zonas de importância conservacionista a 
seguir descritas:

 ` ZONAS NÚCLEO: representam áreas significativas 
de ecossistemas específicos. No caso da Reserva 
da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São 
Paulo, estas áreas são em sua maioria compostas 
por Unidades de Conservação Estaduais, englo-
bando principalmente remanescentes da Mata 
Atlântica e algumas áreas de Cerrado. A maior parte 
destas Zonas Núcleo está sob a administração direta 
do Instituto Florestal, órgão da Secretaria do Meio 
Ambiente do Estado de São Paulo. As áreas foram 
assim estabelecidas: Parque Estadual Albert Löfgren, 
Parque Estadual da Cantareira, Parque do Jaraguá, 
Reserva Florestal do Morro Grande, Parque Estadual 
do Jurupará, Parque Estadual da Serra do Mar e 
Estação Ecológica de Itapeti.

 ` ZONAS TAMPÃO, também descritas como ZONA DE 
AMORTECIMENTO E CONECTIVIDADE: São cons-
tituídas pelas áreas subjacentes às Zonas Núcleo. 
Nestas áreas, todas as atividades desenvolvidas, 
sejam econômicas ou de qualquer outra natureza, 
devem se adequar às características de cada Zona 
Núcleo de forma a garantir uma total preservação 
dos ecossistemas envolvidos. 
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As Zonas Tampão da Reserva da Biosfera do 
Cinturão Verde da Cidade de São Paulo abrigam 
áreas, de propriedade ou não do Estado, como 
Áreas de Proteção de Mananciais, Parque Nascente 
do Rio Tietê, Área Tombada da Serra do Japi e 
inúmeras outras Áreas de Proteção Ambiental.

ZONAS DE TRANSIÇÃO, também descritas como 
ZONA DE TRANSIÇÃO e COOPERAÇÃO: São cons-
tituídas pelas áreas externas às Zonas Tampão e 
permitem uso intensivo, porém não destrutivo, do solo 
e seus recursos ambientais. São nestas áreas que 
os preceitos do Programa-MAB estimulam práticas 
voltadas para o desenvolvimento sustentável.

 ` FIGURA 2.3-1 
Localização da REBio Tamboré no Mapa de zonea-
mento da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da 
Cidade de São Paulo.
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Sistema Nacional de Unidades de Conser-
vação(SNUC)
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação(SNUC) 
foi instituído pela Lei n° 9.985/2000 e regulamentado pelo 
Decreto n° 4.340/2002. Trata-se de uma legislação funda-
mental na regulação e estabelecimentos de dispositivos 
para adequada gestão das Unidades de Conservação - 
(UCs) e conservação de seus atributos ambientais.

O SNUC estabelece categorias para as UCs, agrupadas 
em Uso Sustentável e de Proteção Integral, como a REBio 
Tamboré onde é admitido apenas o uso indireto dos 
recursos naturais sem atividades que causem impactos.

Uma Reserva Biológica é definida como de posse e domínio 
público, em que a visitação é permitida apenas com o obje-
tivo educacional e para realização de pesquisas científicas. 
Segundo a Lei n° 9.985/2000, em seu Artigo 10: 

A Reserva Biológica tem como objetivo 
a preservação integral da biota e demais 
atributos naturais existentes em seus 
limites, sem interferência humana direta ou 
modificações ambientais, excetuando-se 
as medidas de recuperação de seus ecos-
sistemas alterados e as ações de manejo 
necessárias para recuperar e preservar o 
equilíbrio natural, a diversidade biológica e 
os processos ecológicos naturais.

Plano Estratégico Nacional de Áreas 
Protegidas (PNAP) 
Devido à dimensão do território brasileiro e à extensão de 
unidades continentais de Conservação Federais, Esta-
duais e Municipais, que somadas representam 1.461.062 

km² (MMA, 2016), o PNAP foi criado com o objetivo de 
integrar a gestão e os recursos do governo e da socie-
dade destinados às Unidades de Conservação em todo 
território nacional. 

O PNAP está relacionado a uma série de compromissos 
internacionais e domésticos assumidos pelo Brasil com 
relação às áreas protegidas, como a Convenção sobre 
a Diversidade Biológica das Nações Unidas, no cenário 
internacional; ou nacional, como as Conferências Nacionais 
do Meio Ambiente. 

Em 2006, o Decreto federal nº 5.758, 
considerando a importância das áreas 
protegidas para a conservação e o 
desenvolvimento sustentável do País, 
institui o PNAP, com seus princípios, 
diretrizes, objetivos e estratégias, entre 
as quais: a adoção de abordagem ecos-
sistêmica na gestão das UCs, o fomento 
da participação social, a implementação 
de sistema de gestão, o monitoramento 
e a avaliação do SNUC, a melhoria nas 
estratégias de gestão e os programas 
de fomento, qualificação de gestores e 
técnicos.

Dentre esses princípios estabelecidos está o de asse-
gurar a representatividade dos diversos ecossistemas e 
regiões no Sistema Nacional de Unidades de Conser-
vação (SNUC), visando orientar ações que estabeleçam 
um sistema de áreas protegidas ecologicamente 
representativas e efetivamente manejadas, o que está 
diretamente relacionado com a REBio Tamboré como UC 
da Mata Atlântica.

CENáRio Federal
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Mata Atlântica
De acordo com a Lei Federal de Proteção da Mata Atlântica 
(nº 11.428/2006), definida pelo mapa do IBGE, a REBio 
Tamboré esta inserida em área de domínio deste bioma, 
especificamente na formação da Floresta Ombrófila Densa.

A Mata Atlântica recebe esse nome 
devido à influência da umidade trazida 
pelos ventos provenientes do Oceano 
Atlântico. Por cobrir quase toda a 
extensão costeira brasileira, a Mata Atlân-
tica apresenta diversas fitofisionomias; 
deste modo, acarreta no surgimento de 
diferentes características fisionômicas 
determinadas pelas variações de tempe-
ratura, balanço hídrico, pluviosidade, 
umidade relativa, altitude e tipo de 
solo, recebendo diversas denomina-
ções: Floresta Ombrófila Densa, Floresta 
Ombrófila Aberta, Floresta Ombrófila 
Mista, Floresta Estacional Semidecidual e 
Floresta Estacional Decidual (IBGE, 2012).

Segundo o Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata 
Atlântica, produzido pela Fundação SOS Mata Atlântica 
e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE, 
2013), a Mata Atlântica possui uma área remanescente que 
corresponde a menos de 8,5 % da área originária. 

No Estado de São Paulo, a Mata Atlântica cobria origi-
nalmente uma área de 19.135.066 ha.  Em 1990, sua 
extensão estava reduzida a 1.858.959 ha (7,82%) e em 
1995 correspondia a 1.791.559 ha (7,50%).  

Entre as características principais da Mata Atlântica estão 
o predomínio de elementos arbóreos, abundância de 
trepadeiras, bromélias e orquídeas epífitas que revestem 
os troncos e entrelaçam os ramos, tornando escassa a luz 
que atinge o solo. Esta característica é fundamental para as 
denominadas plantas de sombra, como marantas, helicô-
nias, samambaias, musgos e outras, do estrato inferior, que 
sobrevivem porque conseguem aproveitar de modo eficiente 
a pequena quantidade de raios solares disponíveis.

Aproximadamente 123 milhões de pessoas vivem na área 
da Mata Atlântica, em 3.410 municípios. A qualidade de 
vida desses quase 67% da população brasileira depende 
da preservação dos remanescentes, os quais mantêm 
nascentes e fontes, regulando o fluxo dos mananciais 
de água que abastecem as cidades e comunidades do 
interior, ajudando a regular o clima, a temperatura do solo e 
proteger escarpas e encostas de morros (MMA, 2010). 

A partir do momento, em que o homem inicia a exploração do 
solo pela agricultura, a vegetação nativa tem sido devastada 
e modificada. Atualmente, tanto a agricultura tecnificada como 
a urbanização confinou a vegetação natural em fragmentos 
remanescentes de complicada (e custosa) conservação.

O impacto da ocupação humana e o ritmo de destruição 
desse bioma resultam em severas alterações nos ecos-
sistemas, advindas da alta fragmentação dos habitats e 
consequente redução da biodiversidade (MMA, 2007). O 
resultado é a ausência de florestas originais e a contínua 
devastação dos remanescentes florestais existentes, o que 
coloca a Mata Atlântica como um dos ecossistemas mais 
ameaçados de extinção no mundo.

O desmatamento é a modalidade de intervenção primordial, 
pois a partir da retirada da vegetação nativa, ocorre a 
modificação do ciclo hidrológico, o que consequentemente 
gera escassez de água, mas também de todos os demais 
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processos naturais associados, como os processos 
erosivos ou a redução da fauna. 

 Outra questão importante a ser tratada, é a classificação 
da Mata Atlântica como Hotspot, termo utilizado mundial-
mente para algumas áreas do planeta com alto nível de 
biodiversidade e que apresentam riscos de destruição. 

O conceito Hotspot foi criado em 1988, pelo ecólogo inglês 
Norman Myers, para resolver um dos maiores dilemas dos 
conservacionistas: quais as áreas mais importantes para 
preservar a biodiversidade da Terra (MMA, 2010).

Ao observar que a biodiversidade não está igualmente distri-
buída no planeta, Myers procurou identificar quais as regiões 
que concentravam os mais altos níveis de biodiversidade e 
onde as ações de conservação seriam mais urgentes. Hots-
post é, portanto, toda área prioritária para conservação, isto 
é, de alta biodiversidade e endemismo e ameaçada no mais 
alto grau. É considerada Hotspot uma área com pelo menos 
1.500 espécies endêmicas de plantas e que tenha perdido 
mais de três quartos de sua vegetação original. 

A história da ocupação do território brasileiro 
está diretamente relacionada à destruição da 
Mata Atlântica, que ainda hoje detém uma 
elevada biodiversidade e é considerada um 
dos mais importantes biomas do mundo 
ameaçados, sendo considerado um hotspot 
para conservação, dado o seu alto grau de 
endemismos e as ameaças de extinções 
iminentes (Myers et al., 2000).

Áreas prioritárias para a conservação da 
biodiversidade
Entre 1998 e 2000, o Projeto de Conservação e Utilização 
Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira, do Ministério 
do Meio Ambiente, definiu áreas prioritárias para conser-
vação, uso sustentável e repartição de benefícios da biodi-

versidade nos biomas da Amazônia, Caatinga, Cerrado e 
Pantanal, Campos Sulinos, Zona Costeira e Marinha e Mata 
Atlântica. Além disso, foram avaliadas as condicionantes 
socioeconômicas e as tendências de ocupação humana 
do território brasileiro, para elencar as principais ações para 
gestão dos recursos biológicos. (MMA, 2007).

Entre os critérios de avaliação, está o conceito de vulnerabili-
dade, o que gerou áreas “alvos de conservação”, classificadas, 
conforme seu grau de importância biológica e de acordo com a 
urgência para implantação das ações sugeridas.

A identificação e classificação dessas áreas prioritárias busca 
promover a implantação de políticas públicas, voltadas a:

I - Conservação in situ da biodiversidade;

II - Utilização sustentável de componentes 
da biodiversidade;

III - Repartição de benefícios derivados do 
acesso a recursos genéticos e ao conhe-
cimento tradicional associado;

IV - Pesquisa e inventários sobre a biodi-
versidade;

V - Recuperação de áreas degradadas e 
de espécies sobre exploradas ou amea-
çadas de extinção; e

VI - Valorização econômica da biodiversi-
dade. (Portaria MMA nº 09/2007)

A REBio Tamboré está localizada nas áreas prioritárias Área Ma 
197 denominada ‘Serra do Japi’, que possui ao todo 1.061 
km², estendendo-se ao sul até o município de São Roque, 
a oeste até Sorocaba, a leste até o município de Santana de 
Parnaíba, onde está situada a REBio Tamboré, e ao norte o 
município de Jundiaí, onde está localizada a Serra do Japi.

As ações indicadas para essa Área Prioritária consistem na 
recuperação de áreas degradadas, criação de mosaicos/corre-
dores, intensificação da fiscalização e educação ambiental.
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 ` FIGURA 3.4-1 
Áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade – com destaque para a REBio Tamboré.

Fonte: Google Earth, 2015; MMA 2015. Adaptado por PA BRASIL, 2015.
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O Estado de São Paulo, segundo o IBGE, possui área 
de 248.222,362 km² com densidade demográfica 
de 166,23 hab/km². Ao todo existem 645 municí-

pios paulistas, sendo alguns organizados em aglomerados 
urbanos e regiões metropolitanas. 

O município de Santana de Parnaíba, onde está localizada 
a REBio Tamboré, faz parte da Região Metropolitana de 
São Paulo (RMSP), formada por 39 municípios e com área 
total de 7.946,96 km² e 20.443.152 habitantes (SEADE, 
2015). Em termos populacionais, situa-se entre os maiores 
aglomerados humanos do mundo (EMPLASA, 2011).

A área urbanizada da RMSP passou de 874 km², em 1975, 
para 2.209 km² atualmente, o que significa em área o 
mesmo que incorporar em quarenta anos a área do muni-
cípio de Piracicaba (EMPLASA, 2015). 

No contexto da RMSP, a degradação ambiental é um efeito 
das ações realizadas desde o início de sua ocupação. 
Essas transformações foram provocadas ou induzidas, 
inicialmente e mais extensivamente, pelas atividades 
agrícolas e posteriormente industriais, transformando a 
paisagem natural em uma paisagem completamente urbani-
zada e fragmentada (OLIVEIRA & ALVES, 2005).

Quando Mello-Théry (2011) analisa os padrões de uso do 
solo na RMSP, descreve que a mancha urbana se espalha 
seguindo o traçado das principais rodovias que convergem 
para São Paulo. Nos bairros e municípios localizados a 
noroeste da Região Metropolitana cortados pelas Rodovias 
Anhanguera (SP 330) e Bandeirantes (SP 348), é possível 
encontrar, hoje, apenas fragmentos isolados de mata, 
tendo a urbanização se espraiado inclusive em setores de 
maior declive ou de cotas mais baixas, que caracterizam 
riscos naturais à ocupação.

Nesse cenário de pressões e perturbações constantes, 
os remanescentes que se encontram protegidos nas 

Unidades de Conservação, como os Parques Estaduais 
Alberto Löfgren, Cantareira, Fontes do Ipiranga, Jaraguá, 
Juquery e alguns núcleos do Parque Estadual da Serra do 
Mar, constituem importantes refúgios para espécies animais 
e vegetais, e o conhecimento sobre sua biodiversidade é 
fundamental para estabelecer estratégias de conservação 
das espécies e restauração dos ecossistemas (SOUZA et 
al., 2009).

Para Oliveira & Alves (2005), as Unidades de Conservação 
constituem importante reserva de recursos naturais na 
RMSP e sua extinção ou mesmo degradação, podem trazer 
consequências desastrosas tanto aos ecossistemas como 
também para a qualidade de vida da população. 

Conforme pode ser observado na imagem de satélite da 
RMSP (FIGURA 4-1), a REBio Tamboré está cercada por 
áreas de urbanização consolidada; isso por si só já é um 
dos – se não o mais importante – motivo da existência 
dessa UC. A população residente necessita de amplas 
áreas verdes para uma melhor qualidade de vida, com 
reflexo benéfico direto na absorção da poluição atmosfé-
rica, recursos hídricos, paisagem e bem-estar.

Segundo o Inventário Florestal do Estado 
de São Paulo, de 1993, o estado possui 
cerca de 33.307.744 ha de “Mata 
Natural”, ou seja, apenas 13,4% de seu 
território. Destes, aproximadamente 
85% são classificados como “mata” e 
“capoeira”; 9% como as diferentes fisio-
nomias do Cerrado; e 4% entre “várzea”, 
“restinga”, “mangue” e “vegetação não 
classificada”. Cerca de 60% da área 
remanescente de “Mata Natural” localiza-
se na região litorânea. (Biota – FAPESP)

CENáRio estadual
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Fonte: Google Earth, 2015. Adaptado por PA Brasil, 2015.

 ` FIGURA 4-1 
Região Metropolitana de São Paulo – com destaque para a REBio Tamboré.
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Unidades de Conservação  
no Estado de São Paulo
O processo de criação de áreas naturais protegidas no 
Estado de São Paulo tem início no final do século XIX com 
a criação do Parque Estadual Alberto Löefgren, em 1896. 
Durante a primeira metade do século XX, foram criadas 
Reservas Florestais e os Parques Estaduais de Jaraguá 
e Campos do Jordão. As chamadas reservas estaduais 
destinavam-se a proteger mananciais e/ou atributos 
cênicos de excepcional beleza. Geralmente eram criadas 
em terras compradas ou de posse do Estado e poderiam 
ser objeto de exploração florestal. 

A partir dos anos 1950, muitas das antigas reservas 
acabaram se transformando em parques, tais como a 

Categoria de UC
Esfera Administrativa

Total
Federal Estadual Municipal

Proteção Integral

Reserva Biológica 0 1 2 3

Refúgio de Vida Silvestre 0 1 0 1

Estação Ecológica 3 26 0 29

Parque 1 34 19 54

Monumento Natural 0 2 1 3

Uso Sustentável 

Floresta 3 5 0 8

Reserva Extrativista 1 2 0 3

Área de Relevante Interesse Ecológico 6 2 0 8

Reserva de Fauna 0 0 0 0

Reserva de Desenvolvimento Sustentável 0 7 0 7

Reserva Particular do Patrimônio Natural 42 13 1 56

Área de Proteção Ambiental 4 29 5 38

Total 210

Cantareira – uma reserva destinada à conservação de 
mananciais –, Carlos Botelho e Jacupiranga, que era uma 
“Floresta Protetora”, abrangendo um conjunto de áreas 
devolutas. (São Paulo SMA, 2009).

Atualmente, o Estado de São Paulo possui 210 Unidades 
de Conservação registradas no Cadastro Nacional de 
Unidades de Conservação (CNUC) (QUADRO 4.1-1).

Com relação às Reservas Biológicas, no Estado existem 
ao todo três UCs desta categoria: a Reserva Biológica 
Estadual de Andradina, localizada no munícipio de 
Andradina, extremo noroeste do Estado, e as Reservas 
Biológicas Municipais – Serra do Japi, inserida no muni-
cípio de Jundiaí, e a REBio Tamboré, no município de 
Santana de Parnaíba.

 ` QUADRO 4.1-1 
Unidades de Conservação no Estado de São Paulo

Fonte: Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, MMA, 2015.
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Outras estão concentradas na região litorânea (Serra do 
Mar) seguindo sentido sul (região do Vale do Ribeira), 
fato que reforça a importância da REBio Tamboré na 
preservação ambiental na porção noroeste da RMSP. 

As UCs mais próximas da REBio Tamboré são: 

1. Área de Proteção Ambiental (APA) Cajamar (Norte): 
UC estadual, inserida no bioma Mata Atlântica 
(Floresta Ombrófila Densa e Floresta Estacional 
Semidecidual). Como fauna representativa: onça
-parda (Puma concolor), bugio-ruivo (Alouatta clami-
tans), gambá (Didelphis marsupialis), tatu-galinha 
(Dasypus novencinctus), morcego-frugívero (Artibeus 
lituratus), furão (Galictis vittata), rãzinha-do-capim 
(Eleutherodactylus juipoca), inhambuguaçu (Cryptu-
rellus obsoletus), gavião-pega-macaco (Spizaetus 
tyrannus), e mãe-da-lua (Nyctibius griseus);

2. REBio da Serra do Japi (Noroeste): UC do muni-
cípio de Jundiaí, inserida no bioma da Mata 
Atlântica (Floresta Mesófila Semidecídual de 
Altitude, com transição para a Floresta Mesófila 
Semidecídua) com destaque para pau-marfim 
(Balfourodendron riedelianum), jequitibás (Cariniana 
estrellensis, C. legalis), cedro (Cedrela fissilis), aguaí 
(Chrysophyllum marginatum), copaífera (Copaifera 
langsdorffii), jatobá (Hymenaea courbaril), catinguá 
(Trichilia hirta); e com a fauna representativa jiboia 
(Boa constrictor amarali), urubu-rei (Sarcoramphus 
papa), jacuaçu (Penelope obscura bronzina), 
siriema (Cariama cristata), bugio (Allouata fusca), 
irara (Eira barbara) e susuarana (Puma concolor);

3. Parques Estaduais do Jaraguá, do Juquery e da 
Cantareira (Leste): 

 ` o Parque Estadual da Cantareira possui vegetação 
de Mata Atlântica (Floresta Ombrófila Densa e 
Floresta Estacional Semidecidual), apresenta 
como flora mais representativa jequitibá (Cari-
niana estrellensis), cedro (Cedrela fi ssilis), canela 

(Ocotea spp.), epífitas e palmito (Euterpe edulis). 
Como fauna representativa destacam-se o gato-
mourisco (Herpailurus yagouaroundi), gato-maracajá 
(Leopardus wiedii), quati (Nasua nasua), serelepe 
(Sciurus ingrami), bugio-ruivo (Alouatta clamitans), 
sauá (Callicebus nigrifrons), macaco-prego (Cebus 
nigritus), sagui-da serra-escuro (Callithrix aurita), 
gavião-pomba (Leucopternis lacernulatus), tucano-
de-bico-verde (Ramphastos dicolorus) e pavó (Pyro-
derus scutatus).

O Parque Estadual do Juquery 
apresenta vegetação dos biomas 
Mata Atlântica (Floresta Ombrófila 
Densa) e Cerrado, possui como 
fauna representativa a jaguatirica 
(Leopardus pardalis), capivara 
(Hydrochaeris hydrochaeris), 
veado-campeiro (Ozotocerus 
bezoarticus), seriema (Cariama 
cristata) e urubu-rei (Sarcoram-
phus papa).

 ` O Parque Estadual do Jaraguá apresenta vegetação do 
bioma Mata Atlântica (Floresta Ombrófila Densa, Floresta 
Estacional Semidecidual), destacando-se angico 
(Anadenanthera macrocarpa), quaresmeira-da-serra 
(Tibouchina sellowiana), carvalho-brasileiro (Euplassa 
spp.), aroeira (Schinus terebinthifolius) e cambará 
(Gochnatia polymorpha). Como fauna representativa 
a jaguatirica (Leopardus pardalis), bugio-ruivo (Alou-
atta clamitans), irara (Eira barbara), sauá (Callicebus 
nigrifrons), veado-catingueiro (Mazama gouazoupira), 
veado-mateiro (Mazama americana), quati (Nasua 
nasua) e serelepe (Sciurus ingrami);

4. Área de Proteção Ambiental APA Várzea do Rio Tietê 
(Sul): A APA possui ao todo 7.400 ha, vegetação 
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de Mata Atlântica com ecossistema associado de 
várzea, e tem como objetivo a proteção e recu-
peração do rio Tietê e do seu entorno, o controle 
de ocupação das várzeas, de forma a minimizar o 
fenômeno das enchentes, a minimização dos efeitos 
dos processos erosivos e do assoreamento causados 
pela urbanização e a preservação e recuperação dos 
remanescentes da biota local.

Áreas prioritárias para incremento  
da conectividade 
O Programa denominado ‘Pesquisas em Caracteri-
zação, Conservação, Restauração e Uso Sustentável 
da Biodiversidade’ (BIOTA-FAPESP), que atua no 
mapeamento e na análise da biodiversidade no Estado 
de São Paulo, produziu, no ano de 2007, mapas 
temáticos elaborados a partir de dados científicos com 
o objetivo de subsidiar ações de planejamento, fisca-
lização e recuperação da biodiversidade. Entre estes 
estão os mapas: “Áreas prioritárias para incremento 
da conectividade” e “Áreas prioritárias para criação de 
Unidades de Conservação”.

De acordo com a descrição indicada 
no mapa, os níveis de prioridade para 
o incremento da conectividade foram 
determinados pela sobreposição de 
informações de oito grupos de trabalho, 
que estudaram aves, aracnídeos, insetos, 
répteis, anfíbios, peixes, mamíferos, 
plantas criptógamas (sem flores) e faneró-
gamas (com flores), além da evolução da 
paisagem.

A classificação dessas áreas é utilizada para identificar 
setores que exercem função ecológica de conectividade, 
de modo a reduzir a fragmentação vegetal. O Governo 
do Estado publicou a Resolução SMA nº 86/2009, 
estabelecendo, para supressão de vegetação nativa em 
imóveis rurais, critérios para compensação diferenciados: 
em até seis vezes a área suprimida.

A REBio Tamboré esta inserida em área classificada 
como nível de prioridade 6 e 7, dentro de uma escala 
de 1 a 8 (1 para menor prioridade e 8 como áreas 
de maior prioridade). Embora, o objetivo não seja a 
supressão, essa classificação demonstra o quanto é 
significativa a preservação da  REBio Tamboré para a 
conservação e conectividade.
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A caracterização municipal da REBio Tamboré não é uma 
exigência do Roteiro Metodológico publicado pelo Ibama, 
em 2002, mas o processo de estudo da área e sua 

qualidade como UC municipal exigiu essa contextualização.

Discriminação Documento Legal Esfera de 
Governo Data de criação Área (ha) Situação 

Fundiária Gestão

Serra do Voturuna 
(tombado) Processo: 22328/82 Estado 04/08/1983 1.128 Privado Condephat

Rio Tietê – APA
Lei 5.598

Estado
08/02/1987

7.400 Público/
Privado SMA ESP

Decreto Estadual 
42.837/1998 03/02/1998

Burle Max Lei 2.574/2004 Município 30/09/2004 69,1 Público

Lagoa do Bacuri Processo 841 Município 31/08/2000 7,68 Público

Morro do Voturussu TAC Município 09/03/2001 18,1 Público

Serra do Itaqui Decreto Estadual 
20.955/1983 Estado 15/06/2000 116,5 Público Condephat

Morro do Major ou do 
Cruzeiro Lei 1.840 Município 10/03/1994 6 Público/

Privado

Área Reserva Legal 
RPPN – Alphasitio Matrícula 96.265 Município 13/08/2002 18,7 Privado

CENáRio municipal

 ` QUADRO 5-1 
Unidades de Conservação no Estado de São Paulo.

Nota: Boturuna ou Voturuna são derivações da palavra indígena ybytyra (monte).

Fonte: PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA, 2013.

No município de Santana de Parnaíba, as áreas de valor 
ecológico/ambiental, identificadas como UCs ou não, estão 
apresentadas a seguir (QUADRO 5-1):



Plano de Manejo - Reserva Biológica Tamboré

40

 ` MAPA 01  
UCs no entorno da REBio Tamboré.
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ApREsENTAção

Como apresentado no encarte anterior, o Ibama em 
seu Roteiro Metodológico orienta que o Plano de 
Manejo seja apresentado por meio de seis encartes, 

de acordo com a estrutura lógica a seguir:

...a Unidade de Conservação é enfo-
cada a partir da contextualização da 
UC no cenário internacional, quando 
couber, seguindo-se os cenários federal 
e estadual.

Parte-se então para uma análise da região 
ou entorno da UC e mais detalhadamente 
procede-se à análise da Unidade de 
Conservação propriamente dita.

Uma vez dispondo-se de todos estes 
diagnósticos têm se o conhecimento 
necessário para a definição e a tomada de 
decisão para o planejamento da UC e seu 
entorno.

Os dois últimos encartes, Projetos 
Específicos e Monitoria/Avaliação, estão 
vinculados à implementação do Plano de 
Manejo.  

Portanto, neste Encarte 02, será apresentada a caracteri-
zação da REBio Tamboré sob os seguintes aspectos:

 ` Uso e Ocupação do Solo

 ` Caracterização socioeconômica da população

 ` Caracterização climática 

 ` Geologia, geomorfologia e solos

 ` Geologia

 ` Geomorfologia

 ` Solos

 ` Recursos hídricos superficiais

 ` Cobertura vegetal

 ` Fauna: mamíferos, aves e répteis 

 ` Conectividade da paisagem
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REgião dA REBio TAmBoRé

A caracterização ambiental da região da REBio 
Tamboré foi elaborada a partir da interpretação de 
imagens de satélite, fotografias aéreas, cartográfica 

temática, dados secundários e reconhecimento de campo.

Como método de elaboração deste Plano de Manejo (PM) 
foi adotada a orientação presente no “Roteiro Metodológico 
para Elaboração de Planos de Manejo: parques estaduais, 
reservas biológicas, estações ecológicas”, publicado pelo  
Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (INEA), 
em 2010: utilizando inicialmente como abrangência para a 
caracterização regional uma “Área de Estudo” de 3 Km do 
entorno da REBio Tamboré:

 “Área de Estudo”: região onde são prees-
tabelecidos os estudos do diagnóstico 
para elaboração do PM e, dentro da qual, 
deverá ser definida a Zona de Amorteci-
mento da UC. 

O Ibama (2002) em suas orientações se apoia na Reso-
lução CONAMA nº 13/1990:

O limite de 10 km (Resolução CONAMA nº 
13/1990) ao redor da Unidade de Conser-
vação deverá ser o ponto de partida para 
a definição da zona de amortecimento. A 
partir deste limite vai-se aplicando critérios 
para a inclusão, exclusão e ajuste de áreas 
da zona de amortecimento, aproximando-a 
ou afastando-a da UC.

A Resolução CONAMA nº 13/1990, atualmente revogada, 
tratava de normas referentes às atividades desenvolvidas 
no entorno das UCs, e estabelecia que na ausência de um 
PM definidor da Zona de Amortecimento:

Nas áreas circundantes das Unidades de Conservação, em 
um raio de dez quilômetros, qualquer atividade que possa 

afetar a biota, deverá ser obrigatoriamente licenciada pelo 
órgão ambiental competente.

Essa resolução foi substituída em 17 de dezembro de 
2010, pela Resolução CONAMA n° 428, que reduz essa 
“zona de amortecimento” de 10 Km para 3 Km:

O licenciamento de empreendimento de 
significativo impacto ambiental, localizados 
em uma faixa de 3 mil metros a partir do 
limite da UC, cuja ZA não esteja estabele-
cida, sujeitar-se-á ao procedimento – de 
licenciamento ambiental.

Portanto, considera-se a faixa de 3 Km adequada aos 
objetivos de área de estudo inicial, pautada na legislação 
específica e de acordo com a literatura geográfica sobre 
escalas de análise e tratamento do espaço urbano (escalas 
pequena e/ou de detalhe).

O MAPA 2, mostra a Área de Estudo para as análises regio-
nais desenvolvidas para o PM da REBio Tamboré:
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 ` MAPA 02  
Área de estudo

Título: Data

Fonte:

Localização no município

 sem escala

Santana de Parnaíba

Mapa

Limites da Reserva Biológica Tamboré
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Acessos
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ANÁLISE REGIONAL Março/2016

02
Google Earth Pro,2015
PA Brasil,2016

LEGENDA
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LEGISLAÇÃO FEDERAL

Lei nº 6.938/1981

 `  Ementa
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio ambiente, 
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e 
dá outras providências.

 ` Enfoque 
Art 9º – São instrumentos da Política Nacional do Meio 
ambiente:
VI – a criação de espaços territoriais especialmente 
protegidos pelo Poder Público federal, estadual e 
municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de 
relevante interesse ecológico e reservas extrativistas 
(Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989)

Constituição da República Federativa do Brasil – 1988

 ` Ementa 
Disciplina a estrutura e os fundamentos da República 
Federativa do Brasil.

 ` Enfoque 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologi-
camente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe 
ao Poder Público: 
I – preservar e restaurar os processos ecológicos 
essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 
ecossistemas; (Regulamento)

II – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio 
genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à 
pesquisa e manipulação de material genético;
III – definir, em todas as unidades da Federação, 
espaços territoriais e seus componentes a serem espe-
cialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 
permitidas somente através de lei, vedada qualquer 
utilização que comprometa a integridade dos atributos 
que justifiquem sua proteção;
VI – promover a educação ambiental em todos os níveis 
de ensino e a conscientização pública para a preser-
vação do meio ambiente;
VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, 
as práticas que coloquem em risco sua função ecoló-
gica, provoquem a extinção de espécies ou submetam 
os animais a crueldade.
§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado 
a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo 
com solução técnica exigida pelo órgão público compe-
tente, na forma da lei.
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas 
ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas 
físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados.
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlân-
tica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense 
e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua 
utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de 
condições que assegurem a preservação do meio 
ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 
naturais.
§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arre-
cadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, 
necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

LEgisLAção Pertinente
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Resolução CONAMA nº 13/1990

 ` Ementa 
O CONSELHO NACIONAL DO Meio ambiente 
(CONAMA):

 ` Enfoque  
Art. 1º - O órgão responsável por cada Unidade de 
Conservação, juntamente com os órgãos licenciadores 
e de meio ambiente, definirá as atividades que possam 
afetar a biota da Unidade de Conservação. 
Art. 2º - Nas áreas circundantes das Unidades de 
Conservação, em um raio de dez quilômetros, qualquer 
atividade que possa afetar a biota deverá ser obrigatoria-
mente licenciada pelo órgão ambiental competente.
Parágrafo Único – O licenciamento a que se refere o 
caput deste artigo só será concedido mediante autori-
zação do responsável pela administração da Unidade 
de Conservação.

Lei n ° 9.985/2000

 ` Ementa 
Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da 
Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza e dá outras 
providências.

 ` Enfoque  
Art. 2° Para os fins previstos nesta Lei entende-se por:
XVIII – zona de amortecimento: o entorno de uma 
Unidade de Conservação, onde as atividades humanas 
estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o 
propósito de minimizar os impactos negativos sobre a 
unidade; e
XIX – corredores ecológicos: porções de ecossistemas 
naturais ou seminaturais, ligando Unidades de Conser-
vação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o 
movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies 
e a recolonização de áreas degradadas, bem como a 

manutenção de populações que demandam para sua 
sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela 
das unidades individuais.
Art. 7° As Unidades de Conservação integrantes do 
(SNUC) dividem-se em dois grupos, com características 
específicas:
I – Unidades de Proteção Integral;
II – Unidades de Uso Sustentável.
§ 1° O objetivo básico das Unidades de Proteção 
Integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas 
o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção 
dos casos previstos nesta Lei.
Art. 10°. A Reserva Biológica tem como objetivo 
a preservação integral da biota e demais atributos 
naturais existentes em seus limites, sem interfe-
rência humana direta ou modificações ambientais, 
excetuando-se as medidas de recuperação de seus 
ecossistemas alterados e as ações de manejo neces-
sárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, 
a diversidade biológica e os processos ecológicos 
naturais.
§ 1° A Reserva Biológica é de posse e domínio 
públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em 
seus limites serão desapropriadas, de acordo com o 
que dispõe a lei.
§ 2° É proibida a visitação pública, exceto aquela com obje-
tivo educacional, de acordo com regulamento específico.
§ 3° A pesquisa científica depende de autorização 
prévia do órgão responsável pela administração da 
unidade e está sujeita às condições e restrições por 
este estabelecidas, bem como àquelas previstas em 
regulamento.
Art. 25. As Unidades de Conservação, exceto Área de 
Proteção Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio 
Natural, devem possuir uma zona de amortecimento e, 
quando conveniente, corredores ecológicos.
§ 1° O órgão responsável pela administração da 
unidade estabelecerá normas específicas regulamen-
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tando a ocupação e o uso dos recursos da zona de 
amortecimento e dos corredores ecológicos de uma 
Unidade de Conservação.
§ 2° Os limites da zona de amortecimento e dos 
corredores ecológicos e as respectivas normas de que 
trata o § 1° poderão ser definidos no ato de criação da 
unidade ou posteriormente.
Art. 26. Quando existir um conjunto de Unidades de 
Conservação de categorias diferentes ou não, próximas, 
justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas 
públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a 
gestão do conjunto deverá ser feita de forma integrada 
e participativa, considerando-se os seus distintos 
objetivos de conservação, de forma a compatibilizar a 
presença da biodiversidade, a valorização da sociodi-
versidade e o desenvolvimento sustentável no contexto 
regional.(Regulamento)
Parágrafo único. O regulamento desta Lei disporá sobre 
a forma de gestão integrada do conjunto das unidades.
Art. 27. As Unidades de Conservação devem dispor de 
um Plano de Manejo. (Regulamento)
§ 1° O Plano de Manejo deve abranger a área da 
Unidade de Conservação, sua zona de amortecimento e 
os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim 
de promover sua integração à vida econômica e social 
das comunidades vizinhas.
§ 3° O Plano de Manejo de uma Unidade de Conser-
vação deve ser elaborado no prazo de cinco anos a 
partir da data de sua criação.
§ 4° O Plano de Manejo poderá dispor sobre as ativi-
dades de liberação planejada e cultivo de organismos 
geneticamente modificados nas Áreas de Proteção 
Ambiental e nas zonas de amortecimento das demais 
categorias de Unidade de Conservação, observadas as 
informações contidas na decisão técnica da Comissão 
Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) sobre: 
(Incluído pela Lei nº 11.460, de 2007)
I – o registro de ocorrência de ancestrais diretos e 
parentes silvestres; (Incluído pela Lei nº 11.460, de 2007)

II – as características de reprodução, dispersão e 
sobrevivência do organismo geneticamente modificado; 
(Incluído pela Lei nº 11.460, de 2007)
III – o isolamento reprodutivo do organismo geneti-
camente modificado em relação aos seus ancestrais 
diretos e parentes silvestres; e  (Incluído pela Lei nº 
11.460, de 2007)
IV – situações de risco do organismo geneticamente 
modificado à biodiversidade. (Incluído pela Lei nº 
11.460, de 2007)
Art. 28. São proibidas, nas Unidades de Conservação, 
quaisquer alterações, atividades ou modalidades de 
utilização em desacordo com os seus objetivos, o seu 
Plano de Manejo e seus regulamentos.
Parágrafo único. Até que seja elaborado o Plano de 
Manejo, todas as atividades e obras desenvolvidas nas 
Unidades de Conservação de Proteção Integral devem 
se limitar àquelas destinadas a garantir a integridade dos 
recursos que a unidade objetiva proteger, assegurando-
se às populações tradicionais porventura residentes na 
área as condições e os meios necessários para a satis-
fação de suas necessidades materiais, sociais e culturais.
Art. 29. Cada Unidade de Conservação do grupo de 
Proteção Integral disporá de um Conselho Consultivo, 
presidido pelo órgão responsável por sua administração 
e constituído por representantes de órgãos públicos, 
de organizações da sociedade civil, por proprietários 
de terras localizadas em Refúgio de Vida Silvestre ou 
Monumento Natural, quando for o caso, e, na hipótese 
prevista no § 2° do art. 42, das populações tradicionais 
residentes, conforme se dispuser em regulamento e no 
ato de criação da unidade. (Regulamento)
Art. 30. As Unidades de Conservação podem ser 
geridas por organizações da sociedade civil de interesse 
público com objetivos afins aos da unidade, mediante 
instrumento a ser firmado com o órgão responsável por 
sua gestão. (Regulamento)
Art. 31. É proibida a introdução nas Unidades de 
Conservação de espécies não autóctones.
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Art. 32. Os órgãos executores articular-se-ão com a 
comunidade científica com o propósito de incentivar o 
desenvolvimento de pesquisas sobre a fauna, a flora e a 
ecologia das Unidades de Conservação e sobre formas 
de uso sustentável dos recursos naturais, valorizando-se 
o conhecimento das populações tradicionais.
§ 1° As pesquisas científicas nas Unidades de Conser-
vação não podem colocar em risco a sobrevivência das 
espécies integrantes dos ecossistemas protegidos.
§ 2° A realização de pesquisas científicas nas Unidades 
de Conservação, exceto Área de Proteção Ambiental e 
Reserva Particular do Patrimônio Natural, depende de 
aprovação prévia e está sujeita à fiscalização do órgão 
responsável por sua administração.
§ 3° Os órgãos competentes podem transferir para as 
instituições de pesquisa nacionais, mediante acordo, a 
atribuição de aprovar a realização de pesquisas cientí-
ficas e de credenciar pesquisadores para trabalharem 
nas Unidades de Conservação.
Art. 34. Os órgãos responsáveis pela administração das 
Unidades de Conservação podem receber recursos ou 
doações de qualquer natureza, nacionais ou internacio-
nais, com ou sem encargos, provenientes de organiza-
ções privadas ou públicas ou de pessoas físicas que 
desejarem colaborar com a sua conservação.
Parágrafo único. A administração dos recursos obtidos 
cabe ao órgão gestor da unidade, e estes serão utili-
zados exclusivamente na sua implantação, gestão e 
manutenção.
Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de 
empreendimentos de significativo impacto ambiental, 
assim considerado pelo órgão ambiental competente, com 
fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo 
relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar 
a implantação e manutenção de Unidade de Conservação 
do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto 
neste artigo e no regulamento desta Lei.
§ 1° O montante de recursos a ser destinado pelo 
empreendedor para esta finalidade não pode ser inferior a 

meio por cento dos custos totais previstos para a implan-
tação do empreendimento, sendo o percentual fixado 
pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau 
de impacto ambiental causado pelo empreendimento.  
§ 2° Ao órgão ambiental licenciador compete definir 
as Unidades de Conservação a serem beneficiadas, 
considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e 
ouvido o empreendedor, podendo inclusive ser contem-
plada a criação de novas Unidades de Conservação.
§ 3° Quando o empreendimento afetar Unidade de 
Conservação específica ou sua zona de amortecimento, 
o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só 
poderá ser concedido mediante autorização do órgão 
responsável por sua administração, e a unidade afetada, 
mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção 
Integral, deverá ser uma das beneficiárias da compen-
sação definida neste artigo.
Art. 49. A área de uma Unidade de Conservação do 
Grupo de Proteção Integral é considerada zona rural, 
para os efeitos legais.
Parágrafo único. A zona de amortecimento das 
Unidades de Conservação de que trata este artigo, 
uma vez definida formalmente, não pode ser transfor-
mada em zona urbana.
Art. 53. O Ibama elaborará e divulgará periodicamente 
uma relação revista e atualizada das espécies da flora e 
da fauna ameaçadas de extinção no território brasileiro.
Parágrafo único. O Ibama incentivará os compe-
tentes órgãos estaduais e municipais a elaborarem 
relações equivalentes abrangendo suas respectivas 
áreas de jurisdição.

Decreto Nº 4.340/2002

 ` Ementa 
Regulamenta artigos da Lei no 9.985, de 18 de julho 
de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza - (SNUC), e dá 
outras providências.
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 ` Enfoque
Art. 8° O mosaico de Unidades de Conservação será 
reconhecido em ato do Ministério do Meio ambiente, a 
pedido dos órgãos gestores das Unidades de Conser-
vação.
Art. 9° O mosaico deverá dispor de um conselho de 
mosaico, com caráter consultivo e a função de atuar 
como instância de gestão integrada das Unidades de 
Conservação que o compõem.
§ 1° A composição do conselho de mosaico é esta-
belecida na portaria que institui o mosaico e deverá 
obedecer aos mesmos critérios estabelecidos no Capí-
tulo V deste Decreto.
§ 2° O conselho de mosaico terá como presidente 
um dos chefes das Unidades de Conservação que o 
compõem, o qual será escolhido pela maioria simples 
de seus membros.  
Art. 10.  Compete ao conselho de cada mosaico:
I - elaborar seu regimento interno, no prazo de noventa 
dias, contados da sua instituição;
II - propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar 
e otimizar:
a) as atividades desenvolvidas em cada Unidade de 
Conservação, tendo em vista, especialmente:
1. os usos na fronteira entre unidades;
2. o acesso às unidades;
3. a fiscalização;
4. o monitoramento e avaliação dos Planos de Manejo;
5. a pesquisa científica; e
6. a alocação de recursos advindos da compensação  
referente ao licenciamento ambiental de empreendi-
mentos com significativo impacto ambiental;
b) a relação com a população residente na área do 
mosaico;
III - manifestar-se sobre propostas de solução para a 
sobreposição de unidades; e
IV - manifestar-se, quando provocado por órgão 

executor, por conselho de Unidade de Conservação 
ou por outro órgão do Sistema Nacional do Meio 
ambiente - SISNAMA, sobre assunto de interesse 
para a gestão do mosaico.
Art. 11.  Os corredores ecológicos, reconhecidos 
em ato do Ministério do Meio ambiente, integram os 
mosaicos para fins de sua gestão.
Parágrafo único.  Na ausência de mosaico, o corredor 
ecológico que interliga Unidades de Conservação terá 
o mesmo tratamento da sua zona de amortecimento.
Art. 12.  O Plano de Manejo da Unidade de Conser-
vação, elaborado pelo órgão gestor ou pelo proprie-
tário quando for o caso, será aprovado:
I - em portaria do órgão executor, no caso de Estação 
Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, 
Monumento Natural, Refúgio de Vida Silvestre, Área 
de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse 
Ecológico, Floresta Nacional, Reserva de Fauna e 
Reserva Particular do Patrimônio Natural;
Art. 16.  O Plano de Manejo aprovado deve estar 
disponível para consulta do público na sede da 
Unidade de Conservação e no centro de documen-
tação do órgão executor.
IX - propor diretrizes e ações para compatibilizar, inte-
grar e otimizar a relação com a população do entorno 
ou do interior da unidade, conforme o caso.
Art. 17.  As categorias de Unidade de Conservação 
poderão ter, conforme a Lei no 9.985, de 2000, 
conselho consultivo ou deliberativo, que serão 
 presididos pelo chefe da Unidade de Conservação, 
o qual designará os demais conselheiros indicados 
pelos setores a serem representados.
§ 1° A representação dos órgãos públicos deve 
contemplar, quando couber, os órgãos ambientais 
dos três níveis da Federação e órgãos de áreas 
afins, tais como pesquisa científica, educação, 
defesa nacional, cultura, turismo, paisagem, arqui-
tetura, arqueologia e povos indígenas e assenta-
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mentos agrícolas.
§ 2° A representação da sociedade civil deve 
contemplar, quando couber, a comunidade científica e 
organizações não governamentais ambientalistas com 
atuação comprovada na região da unidade, população 
residente e do entorno, população tradicional, proprie-
tários de imóveis no interior da unidade, trabalhadores 
e setor privado atuantes na região e representantes dos 
Comitês de Bacia Hidrográfica.
§ 3° A representação dos órgãos públicos e da socie-
dade civil nos conselhos deve ser, sempre que possível, 
paritária, considerando as peculiaridades regionais.
§ 4° A Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIP) com representação no conselho de 
Unidade de Conservação não pode se candidatar à 
gestão de que trata o Capítulo VI deste Decreto.
§ 5° O mandato do conselheiro é de dois anos, reno-
vável por igual período, não remunerado e considerado 
atividade de relevante interesse público.
§ 6° No caso de Unidade de Conservação municipal, 
o Conselho Municipal de Defesa do Meio ambiente, 
ou órgão equivalente, cuja composição obedeça 
ao disposto neste artigo, e com competências que 
incluam aquelas especificadas no art. 20 deste 
Decreto, pode ser designado como conselho da 
Unidade de Conservação.
Art. 18.  A reunião do conselho da Unidade de Conser-
vação deve ser pública, com pauta preestabelecida no 
ato da convocação e realizada em local de fácil acesso.
Art. 20.  Compete ao conselho de Unidade de 
Conservação:
I – elaborar o seu regimento interno, no prazo de 
noventa dias, contados da sua instalação;
II – acompanhar a elaboração, implementação e revisão 
do Plano de Manejo da Unidade de Conservação, 
quando couber, garantindo o seu caráter participativo;
III – buscar a integração da Unidade de Conservação 

com as demais unidades e espaços territoriais especial-
mente protegidos e com o seu entorno;
IV – esforçar-se para compatibilizar os interesses dos 
diversos segmentos sociais relacionados com  
a unidade;
V – avaliar o orçamento da unidade e o relatório finan-
ceiro anual elaborado pelo órgão executor em relação 
aos objetivos da Unidade de Conservação;
VI – opinar, no caso de conselho consultivo, ou ratificar, 
no caso de conselho deliberativo, a contratação e os 
dispositivos do termo de parceria com OSCIP, na hipó-
tese de gestão compartilhada da unidade;
VII – acompanhar a gestão por OSCIP e recomendar 
a rescisão do termo de parceria, quando constatada 
irregularidade;
VIII – manifestar-se sobre obra ou atividade potencial-
mente causadora de impacto na Unidade de Conser-
vação, em sua zona de amortecimento, mosaicos ou 
corredores ecológicos;
Art. 31.  Para os fins de fixação da compensação 
ambiental de que trata o art. 36 da Lei no 9.985, de 
2000, o Instituto Brasileiro do Meio ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama) estabelecerá o 
grau de impacto a partir de estudo prévio de impacto 
ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, ocasião em 
que considerará, exclusivamente, os impactos ambien-
tais negativos sobre o meio ambiente.
Art. 33.  A aplicação dos recursos da compensação 
ambiental de que trata o art. 36 da Lei no 9.985, de 
2000, nas Unidades de Conservação, existentes ou 
a serem criadas, deve obedecer à seguinte ordem 
de prioridade:
I – regularização fundiária e demarcação das terras;
II – elaboração, revisão ou implantação de Plano de 
Manejo;
III – aquisição de bens e serviços necessários à implan-
tação, gestão, monitoramento e proteção da unidade, 
compreendendo sua área de amortecimento;
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IV – desenvolvimento de estudos necessários à criação 
de nova Unidade de Conservação; e
V – desenvolvimento de pesquisas necessárias para 
o manejo da Unidade de Conservação e área de 
amortecimento.

Art. 34.  Os empreendimentos implantados antes da 
edição deste Decreto e em operação sem as respec-
tivas licenças ambientais deverão requerer, no prazo 
de doze meses a partir da publicação deste Decreto, 
a regularização junto ao órgão ambiental competente 
mediante licença de operação corretiva ou retificadora.

Decreto nº 5.758/2006

 ` Ementa  
Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP)

 ` Enfoque  
Institui o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas 
(PNAP), seus princípios, diretrizes, objetivos e estraté-
gias, e dá outras providências.

Lei nº 12.651/2012

 ` Ementa  
Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera 
as Leis nºs 6.938/1981, 9.393/1996 e 11.428/2006; 
e revoga as Leis Nºs 4.771/1965 e 7.754/1989, e a 
Medida Provisória Nº 2.166-67/2001; e dá outras provi-
dências.Enfoque:  
Institui o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas 
(PNAP), seus princípios, diretrizes, objetivos e estraté-
gias, e dá outras providências.

 ` Enfoque  
Institui Código Florestal (totalidade)

Resolução CONAMA Nº 428/2010

 ` Ementa  

Dispõe, no âmbito do licenciamento ambiental sobre a 
autorização do órgão responsável pela administração 
da Unidade de Conservação (UC), de que trata o § 3º 
do artigo 36 da Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000.

 ` Enfoque 
Art. 1º O licenciamento de empreendimentos de signifi-
cativo impacto ambiental que possam afetar Unidade de 
Conservação (UC) específica ou sua Zona de Amorte-
cimento (ZA), assim considerados pelo órgão ambiental 
licenciador, com fundamento em Estudo de Impacto 
Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental 
(EIA/RIMA), só poderá ser concedido após autorização 
do órgão responsável pela administração da UC ou, no 
caso das Reservas Particulares de Patrimônio Natural 
(RPPN), pelo órgão responsável pela sua criação.
§2º Durante o prazo de 5 anos, contados a partir da 
publicação desta Resolução, o licenciamento de empreen-
dimento de significativo impacto ambiental, localizado em 
uma faixa de 3 mil metros a partir do limite da UC, cuja ZA 
não esteja estabelecida, sujeitar-se-á ao procedimento 
previsto no caput, com exceção de RPPNs, Áreas de 
Proteção Ambiental (APAs) e Áreas Urbanas Consolidadas.

Resolução CONAMA Nº 357/2005

 ` Ementa  
Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e
diretrizes ambientais para o seu enquadramento,
bem como estabelece as condições e padrões de
lançamento de efluentes, e dá outras providências.

 ` Enfoque 
Art. 4º  As águas doces são classificadas em:
I – classe especial: águas destinadas:
a) Ao abastecimento para consumo humano, com 
desinfecção;
b) À preservação do equilíbrio natural das comunidades 
aquáticas; e,
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c) À preservação dos ambientes aquáticos em Unidades 
de Conservação de Proteção Integral.

Resolução CONAMA Nº 430/2011

 ` Ementa  
Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento 
de efluentes, complementa e altera a Resolução n° 357, 
de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do 
Meio ambiente (CONAMA).

 ` Enfoque  
PADRÕES DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES – 
Propostas complementares à Resolução 357, de 17 de 
março de 2005, e 397, de 03 de abril de 2008, sobre 
condições e padrões de lançamento de efluentes.

Lei nº 11.428/2006

 ` Ementa  
Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa 
do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências.

 ` Enfoque 
Art. 11.  O corte e a supressão de vegetação primária 
ou nos estágios avançado e médio de regeneração do 
Bioma Mata Atlântica ficam vedados quando:
I – a vegetação:
d) proteger o entorno das Unidades de Conservação; ou
e) possuir excepcional valor paisagístico, reconhecido 
pelos órgãos executivos competentes do Sistema 
Nacional do Meio ambiente (SISNAMA).
Art. 12.  Os novos empreendimentos que impliquem 
o corte ou a supressão de vegetação do Bioma Mata 
Atlântica deverão ser implantados preferencialmente em 
áreas já substancialmente alteradas ou degradadas.
Art. 14.  A supressão de vegetação primária e secun-
dária no estágio avançado de regeneração somente 
poderá ser autorizada em caso de utilidade pública, 
sendo que a vegetação secundária em estágio médio 

de regeneração poderá ser suprimida nos casos de 
utilidade pública e interesse social, em todos os casos 
devidamente caracterizados e motivados em procedi-
mento administrativo próprio, quando inexistir alternativa 
técnica e locacional ao empreendimento proposto, 
ressalvado o disposto no inciso I do art. 30 e nos §§ 1o 
e 2o do art. 31 desta Lei.
Art. 20.  O corte e a supressão da vegetação primária 
do Bioma Mata Atlântica somente serão autorizados em 
caráter excepcional, quando necessários à realização 
de obras, projetos ou atividades de utilidade pública, 
pesquisas científicas e práticas preservacionistas.
Art. 30.  É vedada a supressão de vegetação primária 
do Bioma Mata Atlântica, para fins de loteamento ou 
edificação, nas regiões metropolitanas e áreas urbanas 
consideradas como tal em lei específica, aplicando-se à 
supressão da vegetação secundária em estágio avan-
çado de regeneração as seguintes restrições:
I – nos perímetros urbanos aprovados até a data de 
início de vigência desta Lei, a supressão de vegetação 
secundária em estágio avançado de regeneração 
dependerá de prévia autorização do órgão estadual 
competente e somente será admitida, para fins de 
loteamento ou edificação, no caso de empreendi-
mentos que garantam a preservação de vegetação 
nativa em estágio avançado de regeneração em no 
mínimo 50% (cinquenta por cento) da área total coberta 
por esta vegetação, ressalvado o disposto nos arts. 
11, 12 e 17 desta Lei e atendido o disposto no Plano 
Diretor do município e demais normas urbanísticas e 
ambientais aplicáveis;
II - nos perímetros urbanos aprovados após a data de 
início de vigência desta Lei, é vedada a supressão de 
vegetação secundária em estágio avançado de regene-
ração do Bioma Mata Atlântica para fins de loteamento 
ou edificação.
Art. 31.  Nas regiões metropolitanas e áreas urbanas, 
assim consideradas em lei, o parcelamento do solo para 
fins de loteamento ou qualquer edificação em área de 
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vegetação secundária, em estágio médio de regene-
ração, do Bioma Mata Atlântica, devem obedecer ao 
disposto no Plano Diretor do município e demais normas 
aplicáveis, e dependerão de prévia autorização do órgão 
estadual competente, ressalvado o disposto nos arts. 
11, 12 e 17 desta Lei.
§ 1° Nos perímetros urbanos aprovados até a data de 
início de vigência desta Lei, a supressão de vegetação 
secundária em estágio médio de regeneração somente 
será admitida, para fins de loteamento ou edificação, no 
caso de empreendimentos que garantam a preservação 
de vegetação nativa em estágio médio de regeneração 
em no mínimo 30% (trinta por cento) da área total 
coberta por esta vegetação.
§ 2° Nos perímetros urbanos delimitados após a data 
de início de vigência desta Lei, a supressão de vege-
tação secundária em estágio médio de regeneração fica 
condicionada à manutenção de vegetação em estágio 
médio de regeneração em no mínimo 50% (cinquenta 
por cento) da área total coberta por esta vegetação.

Decreto nº 6.660/2008

 ` Ementa  
Regulamenta dispositivos da Lei no 11.428, de 22 de 
dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e 
proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

 ` Enfoque 
Art. 35.  Nos fragmentos florestais da Mata Atlântica em 
estágio médio de regeneração, o corte, a supressão e o 
manejo de espécies arbóreas pioneiras nativas, de que 
trata o art. 28 da Lei no 11.428, de 2006, com presença 
superior a sessenta por cento em relação às demais 
espécies do fragmento florestal, dependem de autori-
zação do órgão estadual competente.
§ 1° O cálculo do percentual previsto no caput deverá levar 
em consideração somente os indivíduos com Diâmetro na 
Altura do Peito (DAP) acima de cinco centímetros.
§ 2° O Ministério do Meio ambiente definirá, mediante 

portaria, as espécies arbóreas pioneiras passíveis de 
corte, supressão e manejo em fragmentos florestais em 
estágio médio de regeneração da Mata Atlântica.
Art. 36.  O corte, a supressão e o manejo de espécies 
arbóreas pioneiras de que trata o art. 35 somente 
poderão ocorrer quando:
I – as espécies constarem da portaria referida no § 2o 
do art. 35;
II – o volume e intensidade do corte não descaracte-
rizem o estágio médio de regeneração do fragmento;
III – forem adotadas medidas para a minimização dos 
impactos sobre espécies arbóreas secundárias e clímá-
cicas existentes na área; e
IV – não se referirem a espécies que integram a Lista 
Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de 
Extinção ou constantes de listas dos Estados.

Resolução CONAMA nº 1/1994

 ` Ementa  
Mata Atlântica

 ` Enfoque  
Define vegetação primária e secundária nos estágios 
pioneiro, inicial, médio e avançado de regeneração de 
Mata Atlântica.

Instrução Normativa nº 154/2007

 ` Ementa  
Proteção à fauna

 ` Enfoque  
Art. 1º Instituir o Sistema de Autorização e Informação 
em Biodiversidade (Sisbio), na forma das diretrizes e 
condições previstas nesta Instrução Normativa.
Art. 3º Fixar norma sobre a realização das seguintes 
atividades, com finalidade científica ou didática no terri-
tório nacional, na plataforma continental, no mar territorial 
e na zona econômica exclusiva:
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I – coleta de material biológico;
II – captura ou marcação de animais silvestres in situ;
III – manutenção temporária de espécimes de fauna 
silvestre em cativeiro;
IV – transporte de material biológico;
V – recebimento e envio de material biológico ao exterior; e,
VI – realização de pesquisa em Unidade de Conser-
vação federal ou em cavidade natural subterrânea.
Art. 4º Instituir o registro voluntário para coleta de mate-
rial botânico, fúngico e microbiológico.

Lei n° 5.197/1967 

 ` Ementa  
Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras provi-
dências. 

 ` Enfoque  
Art. 1º. Os animais de quaisquer espécies, em qualquer 
fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente 
fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem 
como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais são 
propriedades do Estado, sendo proibida a sua utili-
zação, perseguição, destruição, caça ou apanha.
Art. 2º É proibido o exercício da caça profissional.

Lei n° 3.924/1961

 ` Ementa  
Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e 
pré-históricos.

 ` Enfoque 
Art 18. A descoberta fortuita de quaisquer elementos 
de interesse arqueológico ou pré-histórico, histórico, 
artístico ou numismático, deverá ser imediatamente 
comunicada à Diretoria do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, ou aos órgãos oficiais autorizados, 
pelo autor do achado ou pelo proprietário do local 
onde tiver ocorrido.

Lei n° 9.795/1999

 ` Ementa  
Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política 
Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências.

 ` Enfoque 
Art. 3° Como parte do processo educativo mais amplo, 
todos têm direito à educação ambiental, incumbindo:
III – Aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de 
Meio ambiente (Sisnama), promover ações de educação 
ambiental integradas aos programas de conservação, 
recuperação e melhoria do meio ambiente;
Art. 13. Entendem-se por educação ambiental não-
formal as ações e práticas educativas voltadas à sensi-
bilização da coletividade sobre as questões ambientais 
e à sua organização e participação na defesa da quali-
dade do meio ambiente.
Parágrafo único. O Poder Público, em níveis federal, 
estadual e municipal, incentivará:
IV – A sensibilização da sociedade para a importância 
das Unidades de Conservação;
V – A sensibilização ambiental das populações tradicio-
nais ligadas às Unidades de Conservação;
VI – A sensibilização ambiental dos agricultores;
VII – O ecoturismo.

Decreto nº 6.514/2008 

 ` Ementa  
Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao 
meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal 
para apuração destas infrações, e dá outras providências.

 ` Enfoque  
Art. 2° Considera-se infração administrativa ambiental, 
toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de 
uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio 
ambiente, conforme o disposto na Seção III deste Capítulo.
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Art. 61°. Causar poluição de qualquer natureza em 
níveis tais que resultem ou possam resultar em danos 
à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de 
animais ou a destruição significativa da biodiversidade:
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 
50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). 
Parágrafo único.  As multas e demais penalidades de 
que trata o caput serão aplicadas após laudo técnico 
elaborado pelo órgão ambiental competente, identifi-
cando a dimensão do dano decorrente da infração e em 
conformidade com a gradação do impacto.
Art. 66.  Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer 
funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou 
serviços utilizadores de recursos ambientais, conside-
rados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença 
ou autorização dos órgãos ambientais competentes, 
em desacordo com a licença obtida ou contrariando as 
normas legais e regulamentos pertinentes: (Redação 
dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a  
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). 
Parágrafo único.  Incorre nas mesmas multas quem:
I - constrói, reforma, amplia, instala ou faz funcionar 
estabelecimento, obra ou serviço sujeito a licenciamento 
ambiental localizado em Unidade de Conservação 
ou em sua zona de amortecimento, ou em áreas de 
proteção de mananciais legalmente estabelecidas, sem 
anuência do respectivo órgão gestor; e (Redação dada 
pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
Art. 84.  Introduzir em Unidade de Conservação espé-
cies alóctones:
Multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 100.000,00 
(cem mil reais).
Art. 86.  Realizar pesquisa científica, envolvendo ou não 
coleta de material biológico, em Unidade de Conservação 
sem a devida autorização, quando esta for exigível:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000,00 
(dez mil reais).

Art. 88.  Explorar ou fazer uso comercial de imagem de 
Unidade de Conservação sem autorização do órgão 
gestor da unidade ou em desacordo com a recebida:
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a  
R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
Parágrafo único.  Excetuam-se do disposto neste artigo 
as áreas de proteção ambiental e reservas particulares 
do patrimônio natural.
Art. 89.  Realizar liberação planejada ou cultivo de orga-
nismos geneticamente modificados em áreas de proteção 
ambiental, ou zonas de amortecimento das demais cate-
gorias de Unidades de Conservação, em desacordo com 
o estabelecido em seus respectivos Planos de Manejo, 
regulamentos ou recomendações da Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança (CTNBio)
Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a  
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
§ 1° A multa será aumentada ao triplo se o ato ocorrer no 
interior de Unidade de Conservação de Proteção Integral.
§ 2°  A multa será aumentado ao quádruplo se o orga-
nismo geneticamente modificado, liberado ou cultivado 
irregularmente em Unidade de Conservação, possuir na 
área ancestral direto ou parente silvestre ou se repre-
sentar risco à biodiversidade.
Art. 90.  Realizar quaisquer atividades ou adotar conduta 
em desacordo com os objetivos da Unidade de Conser-
vação, o seu Plano de Manejo e regulamentos:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000,00 
(dez mil reais).
Art. 91. Causar dano à Unidade de Conservação:  
(Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).
Multa de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 100.000,00 
(cem mil reais). 
Art. 92.  Penetrar em Unidade de Conservação conduzindo 
substâncias ou instrumentos próprios para caça, pesca ou 
para exploração de produtos ou subprodutos florestais e 
minerais, sem licença da autoridade competente, quando 
esta for exigível:
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Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 
(dez mil reais). 
Parágrafo único.  Incorre nas mesmas multas quem 
penetrar em Unidade de Conservação cuja visitação 
pública ou permanência sejam vedadas pelas normas 
aplicáveis ou ocorram em desacordo com a licença da 
autoridade competente. 
Art. 93.  As infrações previstas neste Decreto, exceto as 
dispostas nesta Subseção, quando forem cometidas 
ou afetarem Unidade de Conservação ou sua zona de 
amortecimento, terão os valores de suas respectivas multas 
aplicadas em dobro, ressalvados os casos em que a deter-
minação de aumento do valor da multa seja superior a este.

Lei nº 9.605/1998

 ` Ementa 
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente, e dá outras providências. 

 ` Enfoque  
Art. 29°. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espé-
cimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, 
sem a devida permissão, licença ou autorização da 
autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:
Pena – detenção de seis meses a um ano, e multa.
§ 4º A pena é aumentada de metade, se o crime é 
praticado:
I – contra espécie rara ou considerada ameaçada de 
extinção, ainda que somente no local da infração;
II – em período proibido à caça;
III – durante a noite;
IV – com abuso de licença;
V – em Unidade de Conservação;
Art. 40°. Causar dano direto ou indireto às Unidades 
de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do 
Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, indepen-
dentemente de sua localização:

Pena – reclusão, de um a cinco anos.
§ 2° A ocorrência de dano afetando espécies amea-
çadas de extinção no interior das Unidades de Conser-
vação de Proteção Integral será considerada circuns-
tância agravante para a fixação da pena. (Redação dada 
pela Lei nº 9.985, de 2000)
Art. 52°. Penetrar em Unidades de Conservação condu-
zindo substâncias ou instrumentos próprios para caça 
ou para exploração de produtos ou subprodutos flores-
tais, sem licença da autoridade competente:
Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Portaria MMA – n° 9/2007 
 ` Ementa 

A MINISTRA DE ESTADO DO Meio ambiente, no uso 
de suas atribuições, e tendo em vista o disposto nos 
Decretos no 2.519, de 16 de março de 1998, e 5.092, 
de 21 de maio de 2004, resolve: 

 ` Enfoque 
Art. 1º Ficam reconhecidas como áreas prioritárias para a
conservação, utilização sustentável e repartição de 
benefícios da biodiversidade brasileira as áreas refe-
renciadas no § 2° desta Portaria, denominadas Áreas 
Prioritárias para a Conservação, Utilização Susten-
tável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade 
Brasileira ou Áreas Prioritárias para a Biodiversidade, 
para efeito da formulação e implementação de polí-
ticas públicas, programas, projetos e atividades sob 
a responsabilidade do Governo Federal voltados à:
I – conservação in situ da biodiversidade;
II – utilização sustentável de componentes da biodiversidade;
III – repartição de benefícios derivados do acesso a recursos 
genéticos e ao conhecimento tradicional associado;
IV – pesquisa e inventários sobre a biodiversidade;
V – recuperação de áreas degradadas e de espécies 
sobre-exploradas ou ameaçadas de extinção; e
VI – valorização econômica da biodiversidade.
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§ 1º A lista de áreas prioritárias, referida no caput deste 
artigo, deverá ser revista periodicamente, em prazo não 
superior a cinco anos, à luz do avanço do conhecimento 
e das condições ambientais, pela Comissão Nacional 
de Biodiversidade (CONABIO), mediante portaria do 
ministro de Estado do Meio ambiente.

Portaria MMA – n° 444/2014

 ` Ementa
A MINISTRA DE ESTADO DO Meio ambiente, no uso de 
suas atribuições, e tendo em vista o disposto na Lei no 
10.683, de 28 de maio de 2003, no Decreto no 6.101, 
de 26 de abril de 2007, e na Portaria n° 43, de 31 de 
janeiro de 2014, resolve:

 ` Enfoque 

Art. 1o Reconhecer como espécies da fauna brasileira 
ameaçadas de extinção aquelas constantes da “Lista 
Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de 
Extinção” – Lista, conforme Anexo I da presente Portaria, 
em observância aos arts. 6° e 7º, da Portaria no 43, de 
31 de janeiro de 2014.

§ 1o A presente portaria trata de mamíferos, aves, 
répteis, anfíbios e invertebrados terrestres e indica o 
grau de risco de extinção de cada espécie.

Resolução CONAMA nº 9/1996 

 ` Ementa
Define “corredor de vegetação entre remanescentes” 
como área de trânsito para a fauna. 

 ` Enfoque
Art. 1° Corredor entre remanescentes caracteriza-se 
como sendo faixa de cobertura vegetal existente entre 
remanescentes de vegetação primária em estágio médio 
e avançado de regeneração, capaz de propiciar habitat 
ou servir de área de trânsito para a fauna residente nos 
remanescentes.

Parágrafo único. Os corredores entre remanescentes 
constituem-se:
a) pelas matas ciliares em toda sua extensão e pelas 
faixas marginais definidas por lei;
b) pelas faixas de cobertura vegetal existentes nas 
quais seja possível a interligação de remanescentes, 
em especial, às Unidades de Conservação e Áreas de 
Preservação Permanente.
Art. 2° Nas áreas que se prestem a tal finalidade onde 
sejam necessárias intervenções visando sua recom-
posição florística, esta deverá ser feita com espécies 
nativas regionais, definindo-se previamente se essas 
áreas serão de preservação ou de uso.
Art. 3° A largura dos corredores será fixada previamente 
em 10% (dez por cento) do seu comprimento total, 
sendo que a largura mínima será de 100 m.
Parágrafo único. Quando em faixas marginais a largura 
mínima estabelecida se fará em ambas as margens do rio.

Resolução CONAMA nº 371/ 2006 

 ` Ementa
Estabelece diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo, 
cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos de 
recursos advindos de compensação ambiental, conforme 
a Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natu-
reza ((SNUC)) e dá outras providências. 

 ` Enfoque

Art. 1o Esta resolução estabelece diretrizes para cálculo, 
cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos 
de recursos financeiros advindos da compensação 
ambiental decorrente dos impactos causados pela 
implantação de empreendimentos de significativo 
impacto ambiental, assim considerado pelo órgão 
ambiental competente, com fundamento em Estudos 
de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA), conforme o art. 36 da Lei no 9.985, 
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de 18 de julho de 2000, e no art. 31 do Decreto n° 
4.340, de 22 de agosto de 2002.

Art. 9° O órgão ambiental licenciador, ao definir as 
Unidades de Conservação a serem beneficiadas pelos 
recursos oriundos da compensação ambiental, respei-
tados os critérios previstos no art. 36 da Lei no 9.985, 
de 2000, e a ordem de prioridades estabelecida no 
art.33 do Decreto no 4.340 de 2002, deverá observar:

I – existindo uma ou mais Unidades de Conservação 
ou zonas de amortecimento afetadas diretamente pelo 
empreendimento ou atividade a ser licenciada, indepen-
dentemente do grupo a que pertençam, deverão estas ser 
beneficiárias com recursos da compensação ambiental, 
considerando, entre outros, os critérios de proximidade, 
dimensão, vulnerabilidade e infraestrutura existente;

Art. 15. O valor da compensação ambiental fica fixado 
em meio por cento dos custos previstos para a implan-
tação do empreendimento até que o órgão ambiental 
estabeleça e publique metodologia para definição do 
grau de impacto ambiental.

LEGISLAÇÃO ESTADUAL

Lei nº 9.146/1995 

 ` Ementa
Cria mecanismos de compensação financeira para 
municípios nos casos que especifica e dá providências 
correlatas 

 ` Enfoque
Artigo 1º - Esta lei cria mecanismos de compensação 
financeira para os municípios que sofrem restrição por 
força de instituição de espaços territoriais especialmente 
protegidos pelo Estado, em cumprimento ao disposto 
no Artigo 200, da Constituição do Estado de São Paulo.

Artigo 2º - Para efeito desta lei, consideram-se 
espaços territoriais especialmente protegidos pelo 
Estado os seguintes:

II - Reservas Biológicas;

Parágrafo único - O Executivo, no decreto que regu-
lamentar esta lei, relacionará os municípios passíveis 
da compensação financeira de que trata esta lei, 
discriminando cada uma das Unidades de Conser-
vação referidas neste artigo, com as respectivas 
áreas, em hectares.

Artigo 3º - Para os fins de recebimento da compensação 
financeira, as Prefeituras dos Municípios relacionados, 
conforme parágrafo único do artigo anterior deverão 
enviar à Secretaria de Estado do Meio ambiente um 
relatório anual da situação das áreas protegidas, até o 
dia 30 de março que, entre outros critérios técnicos, 
verificará se estão sendo observados no Município:

I - a criação, fiscalização, defesa, recuperação, regulari-
zação fundiária e preservação de Unidades de Conser-
vação e de sua fauna e flora, bem como a implantação 
de programas de educação ambiental e dos Planos 
Diretores e de manejo;

II - especial proteção das populações nativas que vivem 
em Unidades de Conservação

III - recomposição florestal de nascentes e matas ciliares;

IV - tratamento de água, esgoto, coleta seletiva e 
disposição final do lixo com critérios de menor agressão 
possível ao ambiente;

V - combate à erosão com medidas de recuperação e 
proteção do solo;

VI - manutenção da biodiversidade dos ecossistemas;

VII - programas de educação ambiental; e

VIII - financiamento de projetos ambientais de associações 
civis sem fins lucrativos, localizadas no próprio município, 
que visem atender os critérios definidos neste artigo.
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Lei nº 12.780/2007 

 ` Ementa
Institui a Política Estadual de Educação Ambiental.

 ` Enfoque 
Artigo 9º – São objetivos fundamentais da Educação 
Ambiental no Estado de São Paulo:
XI – o desenvolvimento de programas, projetos e ações 
de Educação Ambiental integrados ao ecoturismo, às 
mudanças climáticas, ao zoneamento ambiental, à 
gestão dos resíduos sólidos e do saneamento ambiental, 
ao gerenciamento costeiro, à gestão da qualidade dos 
recursos hídricos, ao uso do solo e do ar, ao manejo dos 
recursos florestais, à administração das Unidades de 
Conservação e das áreas especialmente protegidas, ao 
uso e ocupação do solo, à preparação e mobilização de 
comunidades situadas em áreas de risco tecnológico, 
risco geológico e risco hidrológico, ao desenvolvimento 
urbano, ao planejamento dos transportes. 
Lei nº 12.780/2007 – Institui a Política Estadual de 
Educação Ambiental Artigo 22 – O Poder Público em 
nível estadual e municipal incentivará e criará instru-
mentos que viabilizem:
VI – a sensibilização da sociedade para a importância da 
participação e acompanhamento da gestão ambiental 
nas Bacias Hidrográficas, Biomas, Unidades de Conser-
vação, Territórios e Municípios;
XVII – a formação em Educação Ambiental para os 
membros das instâncias de controle social, como 
conselhos de meio ambiente, conselhos de Unidades 
de Conservação, comitês de bacias e demais espaços 
de participação pública, a fim de que possam utilizá-la 
como instrumento de gestão pública permanente 
nessas instâncias;

Resolução SMA n° 86/2009 

 ` Ementa
Dispõe sobre os critérios e parâmetros para compen-

sação ambiental de áreas objeto de pedido de autori-
zação para supressão de vegetação nativa em áreas 
rurais no Estado de São Paulo. 

 ` Enfoque
Considerando os mapas produzidos pela equipe de 
pesquisadores do Projeto Biota FAPESP denominados 
“Áreas prioritárias para incremento da conectividade” e 
“Áreas prioritárias para criação de Unidades de Conser-
vação” resultantes do Projeto Biota FAPESP;
Artigo 1º – A análise dos pedidos de supressão de vege-
tação nativa no Estado de São Paulo deverá obedecer 
ao que determina a legislação vigente, em especial a 
Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, a Lei 
Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, e o 
Decreto Federal nº 6.660, de 21 de novembro de 2008.
§ 1º – Deverão ser considerados os diferentes estágios 
sucessionais de regeneração das fisionomias do Bioma 
Mata Atlântica definidos pelas Resoluções CONAMA  
nº 10-1993, CONAMA nº 7-1996 e a Resolução 
Conjunta SMA-Ibama-SP nº 01-1994.

RESOLUÇÃO SMA nº 40/2007 

 ` Ementa
Dispõe sobre a execução do Projeto Estratégico Desma-
tamento Zero e dá providências correlatas.

 ` Enfoque 
Artigo 1º – Fica instituído o Projeto Estratégico Desmata-
mento Zero, com o objetivo de assegurar a conservação 
dos remanescentes de vegetação nativa, no Estado de 
São Paulo, por meio do aperfeiçoamento dos procedi-
mentos de licenciamento, e fiscalização, estabelecendo 
mecanismos de gestão sujeitos à avaliação periódica, 
que garantam a efetividade das medidas mitigadoras e 
compensatórias exigidas no processo de licenciamento.
Artigo 2º – Fica suspensa, temporariamente, a concessão 
de autorização para a supressão de vegetação nativa no 
território paulista, considerando os seguintes casos:
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I. Quando a área abrigar espécies da flora e da fauna 
silvestres ameaçadas de extinção, em território nacional 
ou estadual, assim declaradas pela União ou pelo 
Estado, e a intervenção ou a atividade colocarem em 
risco a sobrevivência dessas espécies;
II. Quando tratar-se de fragmentos de cerrado, cerradão 
e florestas nativas do Bioma Mata Atlântica, em estágios 
médio e avançado de regeneração;
III. Quando existir passivo ambiental no imóvel, consis-
tindo de auto de infração ambiental não regularizado 
ou ocupação irregular de Área de Preservação Perma-
nente (APP).

RESOLUÇÃO SMA nº. 31/2009 

 ` Ementa
Dispõe sobre os procedimentos para análise dos 
pedidos de supressão de vegetação nativa para parce-
lamento do solo ou qualquer edificação em área urbana.

 ` Enfoque 
Artigo 3º – a autorização para supressão de vegetação 
nativa para parcelamento do solo ou qualquer edificação 
na área urbana poderá ser fornecida mediante o atendi-
mento das seguintes condicionantes:
§ 2° – Existindo dois ou mais estágios de regeneração 
dentro da propriedade objeto de análise, onde se cons-
tate a impossibilidade de individualização, será aplicado 
o critério correspondente ao estágio de regeneração 
mais avançado..
§ 3º – em se tratando de propriedade localizada 
em perímetro urbano definido após a edição da Lei 
Federal nº 11.428-2006 a supressão de vegetação 
nativa em estágio avançado de regeneração não 
poderá ser autorizada.
Artigo 6º – Nos processos de licenciamento de novos 
parcelamentos de solo e empreendimentos habitacionais, 
sem prejuízo das demais medidas mitigadoras perti-
nentes, deverá ser exigida a manutenção das caracterís-

ticas naturais de permeabilidade do solo em, no mínimo, 
20% (vinte por cento) da área total do imóvel, preferencial-
mente em bloco único, visando assegurar, entre outros 
aspectos, a infiltração das águas pluviais, a conservação 
da biodiversidade, a mitigação da formação de ilhas de 
calor e da poluição sonora e atmosférica.

RESOLUÇÃO SMA nº. 32/2010 

 ` Ementa
Dispõe sobre infrações e sanções administrativas 
ambientais e procedimentos administrativos para impo-
sição de penalidades, no âmbito do Sistema Estadual 
de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, 
Controle e Desenvolvimento do Meio ambiente e Uso 
Adequado dos Recursos Naturais (SEAQUA). 

 ` Enfoque 
Artigo 48 – Impedir ou dificultar a regeneração natural 
de florestas ou demais formas de vegetação nativa em 
Unidades de Conservação ou outras áreas especialmente 
protegidas, quando couber, área de preservação perma-
nente, reserva legal ou demais locais cuja regeneração 
tenha sido indicada pela autoridade ambiental competente.
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por hectare 
ou fração.
Artigo 66 – Explorar ou fazer uso comercial de imagem 
de Unidade de Conservação sem autorização do órgão 
gestor da unidade ou em desacordo com a recebida:
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), majorada até  
R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), mediante 
laudo técnico do órgão gestor da unidade de Unidades 
de Conservação.

RESOLUÇÃO SMA nº 33/2013 

 ` Ementa
Define, no âmbito da administração das Unidades 
de Conservação do Sistema Estadual de Adminis-
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tração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e 
Desenvolvimento do Meio ambiente e Uso Adequado 
dos Recursos Naturais (SEAQUA), critérios técnicos e 
diretrizes que deverão nortear o estabelecimento de 
zonas de amortecimento, de que tratam os artigos 25 e 
2º inciso XVIII, da Lei Federal nº 9.985/2000, e dá provi-
dências correlatas. 

 ` Enfoque 
Artigo 1º – Para o estabelecimento das Zonas de Amor-
tecimento das Unidades de Conservação, quando da 
elaboração dos respectivos Planos de Manejo pelos 
órgãos estaduais responsáveis, no âmbito do Sistema 
Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, 
Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio 
ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais – 
(SEAQUA), deverão ser observados os critérios técnicos 
e as diretrizes definidos na presente Resolução.
Parágrafo único – Para os fins previstos nesta Reso-
lução, e em observância aos dispositivos legais 
pertinentes, entende-se por Zona de Amortecimento 
o entorno de uma Unidade de Conservação onde as 
atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições 
específicas, com o propósito de minimizar os impactos 
negativos sobre a Unidade.
Artigo 2º – Os estudos técnicos para a delimitação, 
setorização e normatização da Zona de Amortecimento 
deverão considerar:
I – os impactos ambientais potenciais e efetivos no 
interior da Unidade de Conservação provenientes da 
atividade humana existente em seu entorno;
II – as especificidades ambientais relacionadas à conser-
vação da biodiversidade existente no interior da Unidade 
de Conservação;
 III – o contexto socioeconômico em que a Unidade de 
Conservação está inserida;
 IV – a dinâmica de ocupação e uso do solo no entorno 
da Unidade de Conservação.
Artigo 8º – A normatização das atividades humanas 

previamente existentes nos limites da Zona de Amorteci-
mento considerará as medidas e programas para a miti-
gação de impactos previstos no licenciamento ambiental.
Artigo 9º – O Plano de Manejo deverá apresentar, de 
forma tecnicamente justificada e objetiva, as agendas 
positivas, as normas e as restrições estabelecidas 
para cada atividade humana existente na Zona de 
Amortecimento.

RESOLUÇÃO SMA nº. 48/2014 

 ` Ementa
Dispõe sobre as condutas infracionais ao meio ambiente 
e suas respectivas sanções administrativas. 

 ` Enfoque
Artigo 49 – Impedir ou dificultar a regeneração natural 
de florestas ou demais formas de vegetação nativa em 
Unidades de Conservação ou outras áreas especial-
mente protegidas, quando couber, área de preservação 
permanente, reserva legal ou demais locais cuja rege-
neração tenha sido indicada pela autoridade ambiental 
competente.
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por hectare 
ou fração.

Lei n° 7.663/1991 

 ` Ementa
Estabelece normas de orientação à Política Estadual de 
Recursos Hídricos bem como ao Sistema Integrado de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos.

 ` Enfoque
Artigo 7.º – O Estado realizará programas conjuntos com 
os municípios, mediante convênios de mútua cooperação, 
assistência técnica e econômico-financeira, com vistas a:
II – implantação, conservação e recuperação das Áreas 
de Proteção Permanente e obrigatória;
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Decreto nº 10.755/1977 

 ` Ementa
Dispõe sobre o enquadramento dos corpos de água 
receptores na classificação prevista no Decreto  
n° 8.468 (1), de 8 de setembro de 1976, e dá provi-
dências correlatas. 

 ` Enfoque
4. Corpos de Água Pertencentes à Classe 4
Pertencem à Classe 4 os seguintes corpos d’água, 
excluídos os respectivos afluentes e formadores, salvo 
quando expressamente indicados nas alíneas.
4.17 – Da Bacia do Rio Tietê – Alto (Zona Metropolitana):
c) Rio Juqueri e todos os seus afluentes, com exceção 
do Rio Juqueri-Mirim, no seu trecho integrante do 
Reservatório de Pirapora, nos municípios de Santana de 
Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus.

Decreto nº 59.113/2013 

 ` Ementa
Estabelece novos padrões de qualidade do ar e dá 
providências correlatas. 

 ` Enfoque
Artigo 9º – Ficam estabelecidos para todo o território do 
Estado de São Paulo os seguintes Padrões de Quali-
dade do Ar.

Decreto nº 60.133/2014 

 ` Ementa
Declara as espécies da fauna silvestre ameaçadas de 
extinção, as quase ameaçadas e as deficientes de 
dados para avaliação no Estado de São Paulo e dá 
providências correlatas. 

 ` Enfoque
Artigo 1º – Ficam declaradas como espécies da fauna 

silvestre ameaçadas de extinção no Estado de São 
Paulo, as constantes do Anexo I, que faz parte inte-
grante deste decreto.
Parágrafo único – para fins de aplicação desta norma às 
atividades pesqueiras, entende-se por “espécies que 
devam ser preservadas” somente aquelas referidas no 
“caput” deste artigo.
Artigo 3º – Ficam declaradas como espécies quase 
ameaçadas no Estado de São Paulo, as constantes do 
Anexo III, que faz parte integrante deste decreto.
Artigo 4º – Ficam declaradas como espécies deficientes 
de dados para avaliação do seu grau de conservação, 
as constantes no Anexo IV, que faz parte integrante 
deste decreto.

Decreto (SIGAP) nº 60.302/2014 

 ` Ementa
Institui o Sistema de Informação e Gestão de Áreas 
Protegidas e de Interesse Ambiental do Estado de São 
Paulo (SIGAP) e dá providências correlatas 

 ` Enfoque 
Artigo 14 – As Unidades de Conservação devem dispor 
de Plano de Manejo.
§ 1º – O Plano de Manejo deve ser elaborado de modo 
a propiciar:
1. o estabelecimento de ações específicas de manejo, 
orientando a gestão da Unidade de Conservação, 
conforme a finalidade para a qual foi instituída;
2. o estabelecimento de diretrizes para a implantação da 
Unidade de Conservação;
3. a elaboração de plano de fiscalização “in situ” da 
Unidade de Conservação;
4. a integração socioeconômica das comunidades do 
entorno com a Unidade de Conservação;
5. a participação efetiva da sociedade no planejamento 
e gestão da Unidade de Conservação.
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§ 2º – O Plano de Manejo deve abranger a área da 
Unidade de Conservação, sua zona de amortecimento 
e, eventualmente, os corredores ecológicos, descreven-
do-os, incluindo regras, restrições e medidas com o fim 
de promover sua integração à vida econômica e social 
das comunidades vizinhas.
Artigo 18 – As Unidades de Conservação, exceto a Área 
de Proteção Ambiental e a Reserva Particular do Patri-
mônio Natural, devem possuir zona de amortecimento e, 
quando conveniente, corredores ecológicos.
§ 1º – Para o estabelecimento das zonas de amor-
tecimento e corredores ecológicos nas Unidades de 
Conservação deverão ser observados os procedi-
mentos, os critérios técnicos e as diretrizes indicadas 
em resolução do Secretário do Meio ambiente.
§ 2º – O órgão ou entidade responsável pela adminis-
tração da Unidade de Conservação estabelecerá, por 
meio de Plano de Manejo, regras específicas regula-
mentando a ocupação e o uso dos recursos da zona de 
amortecimento e dos corredores ecológicos da Unidade 
de Conservação.
§ 3º – Os limites e as regras específicas regulamen-
tando a ocupação e o uso dos recursos da zona de 
amortecimento e dos corredores ecológicos poderão 
ser estabelecidos no ato de criação da Unidade 
de Conservação, ou posteriormente, no Plano de 
Manejo, com amparo em estudos técnicos que 
contemplem as questões ambientais e fundiárias 
incidentes sobre tais áreas, assegurada a realização 
de consulta pública, passando a integrar o mosaico 
de Unidades de Conservação, se existente, para fins 
de sua gestão.
Artigo 19 – As áreas que compõem a zona de amor-
tecimento de uma Unidade de Conservação, bem 
assim eventual corredor ecológico, deverão ser objeto 
prioritário quando da instituição de políticas públicas 
de estímulos econômicos para a preservação do meio 
ambiente, com vistas à efetiva proteção do entorno da 
respectiva Unidade de Conservação.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

Lei Ordinária nº 2689/2005 

 ` Ementa
Institui Reserva Biológica, nos termos da Lei Federal  
nº 9.985/2000, e dá outras providências. 

 ` Enfoque
Art 1°. Fica instituída como Área Pública Municipal, 
a gleba denominada “Reserva Biológica Tamboré”, 
situada na antiga Fazenda Tamboré, que tem por 
objetivo a preservação integral da biota e dos demais 
atributos naturais existentes em seus limites.

Os limites da REBio Tamboré são aqueles descritos 
nas Escrituras Públicas de Doação de Domínio Útil 
de Imóveis, a primeira, lavrada às páginas 031/080, 
do Livro 343, e a Segunda, lavrada às páginas 
233/244, do Livro 359, pelo Tabelionato de Notas 
Barueri, Comarca de Barueri, cuja cópia faz parte 
integrante desta Lei.

Artigo 2º. No âmbito da REBio Tamboré não poderá 
haver interferências humanas ou modificações 
ambientais, excetuando-se as medidas de recu-
peração de seus ecossistemas alterados e ações 
de manejo necessárias para recuperar e preservar 
o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os 
processos ecológicos naturais, além de atividades de 
educação ambiental.

Parágrafo 1º. É expressamente proibida a entrada 
de veículos automotores nas vias internas da REBio 
Tamboré, exceto daqueles necessários ao desen-
volvimento das atividades previstas no Plano de 
Manejo, e previamente autorizados pelo órgão de 
administração.

Parágrafo 2º. Somente será permitida a visitação 
pública na reserva, nos casos cuja finalidade seja 
educacional, respeitando o regulamento específico.
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Parágrafo 3º. A pesquisa científica dependerá de 
autorização prévia do Chefe do Poder Executivo Muni-
cipal, após prévio Parecer da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Receita, e estará sujeita às condições 
e restrições por este estabelecidas, bem como 
àquelas previstas em regulamento próprio.

Lei Complementar nº 30/2006

 ` Ementa
Dispõe sobre o Plano Diretor do município de Santana 
de Parnaíba, para o período 2006/2013, e dá outras 
providências. 

 ` Enfoque
Art. 1º Fica aprovado, na forma da presente Lei, o 
Plano Diretor do Município de Santana de Parnaíba 
2005/2006, doravante denominado apenas Plano 
Diretor, que constitui a Revisão e Atualização do Plano 
Diretor 1997, aprovado pela Lei Complementar  
nº 11/97, de 27 de dezembro de 1997.

Lei nº 2462/2003 

 ` Ementa
Dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação do solo 
do município de Santana de Parnaíba.

 ` Enfoque
Art. 2º Para fins de aplicação desta Lei, o território do 
Município fica dividido nos seguintes tipos de zona de 
uso: IV – ZUD – Zona de Uso Diversificado: Zona de 
atividades socioeconômicas específicas, com diversi-
ficação de usos, pertinentes a subzonas conformes, 
de transição entre Zona de Uso Misto (ZUM) e zonas 
residenciais, com relação às Zonas de uso Predominan-
temente Industrial (ZUPI);

Lei nº 2821/2007 

 ` Ementa
Institui o sistema municipal de meio ambiente, normaliza a 
função do departamento de meio ambiente e cria o conselho 
de defesa do meio ambiente municipal sustentável do muni-
cípio de Santana de Parnaíba e dá outras providências. 

 ` Enfoque
Art. 3º O Departamento do Meio ambiente – DMA, que 
está subordinado a Secretaria Municipal de Planeja-
mento e Receita, compete:
X – controlar e fiscalizar as Unidades de Conservação e 
outras áreas de interesse ecológico;
XVIII – efetuar um trabalho integrado com a Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo, no âmbito do planeja-
mento e ocupação urbanos e de Unidades de Conser-
vação Históricas, Culturais ou Ambientais;
Art. 12 A Seção de Fiscalização Ambiental compete:
III – acompanhar a fiscalização ostensiva da Guarda 
Municipal Comunitária nos parques e demais Unidades 
de Conservação, prestando orientação aos usuários, 
quando necessário.

Lei n° 2823/2007 

 ` Ementa
Institui o código Ambiental de Santana de Parnaíba e dá 
outras providências.

 ` Enfoque
Art. 1º A execução da Política Municipal do Meio 
Ambiente consiste no planejamento, controle e gestão 
das ações do Poder Público e da coletividade, objeti-
vando a preservação, conservação, defesa, recupe-
ração e melhoria do meio ambiente natural e construído 
no município de Santana de Parnaíba.
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Art. 2º São princípios que norteiam a Política Municipal 
de Meio ambiente:
a) Desenvolvimento sustentável;
b) Proteção do meio ambiente;
c) Função ambiental da propriedade;
d) Priorização de ações preventivas;
e) Adoção de medidas compensatórias;
f) Responsabilização do degradador;
g) Participação da Sociedade Civil.
Art. 3º são objetivos da Política Municipal do Meio 
Ambiente:
i) defesa e preservação da fauna e flora;
Art. 4º São instrumentos utilizados pela Política Municipal 
do Meio Ambiente:
g) mecanismos de estímulos e incentivos que 
promovam a recuperação, a preservação e melhoria do 
meio ambiente;
Art. 5º O Planejamento Ambiental é um instrumento 
da Política Municipal de Meio ambiente que estabe-
lece as diretrizes visando o desenvolvimento susten-
tável, considerando:
b) as tecnologias e as alternativas para recuperação, 
preservação e conservação do meio ambiente;
Art. 8º As áreas de relevante valor ambiental e como tal 
deverão ser protegidas mediante manifestação prévia 
do Conselho de Defesa do Meio Ambiente Municipal 
Sustentável (CONDEMAS), que definirá as abrangên-
cias, características, valor de preservação ambiental, 
nas seguintes categorias:
f) reserva biológica, com a finalidade de preservação de 
ecossistemas naturais.
Art. 76 As florestas existentes no território do Município 
de Santana de Parnaíba são consideradas de interesse 
comum da comunidade de Santana de Parnaíba, sendo 

considerada de preservação permanente aquela vege-
tação situada:
a) ao longo das margens dos cursos d`água;
b) nas encostas de montanhas e morros, no seu último 
terço (trecho superior) mais cume;
c) em local com declividade igual ou superior a 30% 
(trinta por cento);
d) em posição de proteger sítios de excepcional valor 
paisagístico, cultural ou histórico;
e) em locais declarados, pelo Poder Público, como de 
excepcional patrimônio natural ou imunes ao corte ou 
supressão.

Lei nº 3045/2010 
 ` Ementa

Dispõe sobre a criação do sistema municipal de preser-
vação das nascentes e mananciais no município de 
Santana de Parnaíba e dá outras providências. 

 ` Enfoque
VI – na conservação e recuperação das margens na 
forma da Lei nº 4.771/1965, quanto às florestas e 
demais formas de vegetação natural existentes nas 
nascentes dos rios, bem como disposto na Lei  
nº 9.866/1997, que dispõe sobre diretrizes e normas 
para a proteção e recuperação das bacias hidrográ-
ficas dos mananciais de interesse regional do Estado 
de São Paulo;
VII – no estímulo da melhoria da qualidade ambiental das 
áreas circunvizinhas aos mananciais;

Lei nº 3045/2010 
 ` Ementa

Dispõe sobre a criação do sistema municipal de preser-
vação das nascentes e mananciais no município de 
Santana de Parnaíba e dá outras providências.
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 ` Enfoque 
Art. 2º Todas as nascentes e cursos d`águas existentes 
no território do município de Santana de Parnaíba, em 
propriedades públicas ou privadas, deverão ser cadas-
trados para fins de proteção e conservação, com vistas 
à garantia de suprimento de recursos hídricos para a 
população.
Art. 4º A preservação dos mananciais a que se refere 
esta Lei implica:
I – mapeamento e catalogação das nascentes;
II – no monitoramento e na preservação dos mananciais 
no tocante às nascentes, estoques e cursos d`água;
III – na proteção do ecossistema para manutenção do 
regime hidrológico;
IV – no impedimento da proliferação de doenças que 
são causadas pelo uso de água contaminada;
V – na melhoria das condições para recuperação e 
proteção da fauna e da flora existentes nas áreas dos 
mananciais;
VI – na conservação e recuperação das margens na 
forma da Lei nº 4.771/1965, quanto às florestas e 
demais formas de vegetação natural existentes nas 
nascentes dos rios, bem como disposto na Lei  
nº 9.866/1997, que dispõe sobre diretrizes e normas 
para a proteção e recuperação das bacias hidrográ-
ficas dos mananciais de interesse regional do Estado 
de São Paulo;
VII – no estímulo da melhoria da qualidade ambiental das 
áreas circunvizinhas aos mananciais;
V – na melhoria das condições para recuperação e 
proteção da fauna e da flora em áreas de mananciais.

Decreto nº 3671/2014 
 ` Ementa

Institui o regimento interno do Conselho de Defesa do 
Meio Ambiente Municipal Sustentável (CONDEMAS). 
Art. 2º São objetivos do CONDEMAS:

 ` Enfoque
I – Promover a preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade ambiental;
II – Coordenar e integrar as atividades ligadas à 
defesa do meio ambiente e estímulo ao cumprimento 
da lei e seu aperfeiçoamento;
III – Promover a elaboração e a consolidação das 
normas de proteção ao meio ambiente;
IV – Incentivar o desenvolvimento de pesquisa e 
processos tecnológicos destinados a reduzir a degra-
dação da qualidade ambiental;
V – Estimular a realização de atividades educacionais 
e a participação da comunidade no processo de 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade 
ambiental.
Art. 3º São atribuições do CONDEMAS:
I – Propor, acompanhar e avaliar a política do muni-
cípio na área de preservação e melhoria do meio 
ambiente;
II – Propor normas e padrões municipais de avaliação, 
controle e manutenção da qualidade do meio 
ambiente;
III – Estabelecer diretrizes para a defesa dos recursos 
e ecossistemas naturais do município;
IV – Propor e coordenar a implantação de áreas de 
proteção ambiental, de relevante interesse ecológico, 
e unidades ecológicas multisetoriais;
V – Apoiar a pesquisa científica na área de conser-
vação e preservação do meio ambiente e dos 
recursos naturais;
VI – Promover atividades educacionais, de documen-
tação e de divulgação, no campo da conservação, 
preservação, recuperação e melhoria do meio 
ambiente e dos recursos naturais;
VII – Estimular a participação da comunidade no 
processo de preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade ambiental;
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Decreto nº 3553/2013 
 ` Ementa

Nomeia os membros do conselho diretor do Fundo 
Especial de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento (FUNESPA). 

 ` Enfoque
Nomeação dos membros do Conselho Diretor do Fundo 
Especial de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento (FUNESPA).

Decreto nº 3227/2010 
 ` Ementa

Nomeia os membros do Conselho Diretor do Fundo 
Especial de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento (FUNESPA). 

 ` Enfoque
Nomeação dos membros do Conselho Diretor do Fundo 
Especial de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento (FUNESPA). 

Lei nº 2822/2007 
 ` Ementa

Dispõe sobre a criação do Fundo Especial de Preser-
vação Ambiental e Fomento de Desenvolvimento 
(FUNESPA). 

 ` Enfoque
Art. 1º Fica criado na Secretaria Municipal de Plane-
jamento e Receita o Fundo Especial de Preservação 
Ambiental e Fomento de Desenvolvimento (FUNESPA).
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CARACTERizAção AmbientAl regionAl 

Uso e ocupação do solo
A caracterização do uso do solo foi realizada conside-
rando os âmbitos da ocupação histórica, do desenvol-
vimento econômico e dos marcos legais que deliberam 
as permissões de ocupação do solo. A análise de 
imagens de satélite e o reconhecimento de campo 
confirmam os dados e as informações expostas.

A perspectiva de análise considerou que o espaço atual 
de reprodução das relações sociais pode ser entendido 
por meio da homogeneização-fragmentação-hierarqui-
zação do espaço urbano (Lefebvre, 1991). Ainda integra 
a análise o conceito de fluidez territorial (Milton Santos, 
2001), relacionado diretamente com a densidade técnica 
e normativa inerentes aos sistemas de transportes.

A REBio Tamboré tem área de cerca de 3.670.00 m2 e 
está localizada no bairro do Tamboré, na porção leste do 
município de Santana de Parnaíba, a oeste do município 
de São Paulo e limita-se com Barueri ao sul, São Roque 
à sudoeste, com Araçariguama a oeste, com Pirapora 
do Bom Jesus a norte/ noroeste, com Cajamar a norte/
nordeste e São Paulo a leste.

Historicamente, a ocupação no município 
de Santana de Parnaíba ocorreu nas 
porções mais elevadas, iniciando-se com 
uma modesta aglomeração no século 
XVII até a primeira metade do século XX, 
quando se inicia o processo de intensa 
transformação do território.

Em 1561, uma expedição de colonizadores portugueses 
ao investigar o rio Tietê, que na época era chamado de 
Anhembi, desceu o rio rumo ao sertão a fim de explorar 
novas terras e em busca de ouro e pedras preciosas.

Em contato com alguns silvícolas, Manoel Fernandes 
Ramos resolveu se estabelecer, dando início a uma fazenda 
que aos poucos foi se desenvolvendo até que, em 1580, 
seu filho André Fernandes fundou o povoado em home-
nagem a Sant’Ana.

Oficialmente, foi fundada em 1625, e desde então teve 
seu território original desmembrado diversas vezes, para a 
formação de outros quatro municípios: Barueri em 1940, 
Pirapora do Bom Jesus e Cajamar em 1960 e Carapicuíba 
em 1970, totalizando hoje uma área de 176 km².

Em relação ao processo de ocupação, pode-se organizar 
em três períodos históricos, nos quais o último é o mais 

 ` FIGURA 4.1-1 
Localização do município de Santana de Parnaíba.

Fonte: Instituto Geográfico e Cartográfico-IGC, 2015.
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 ` FIGURA 4.1-2 
Histórico da Ocupação do Município de Santana 
de Parnaíba.

Fonte: IBGE, 1997 E EMPLASA, 2002.

significativo no processo de urbanização deste município 
(CARLOS, 1973) e que correspondem:

 ` Primeira fase: época do bandeirantismo, quando 
Santana de Parnaíba estava diretamente ligada à 
colonização e à ocupação do Planalto Paulistano pelos 
exploradores portugueses que estavam em busca de 
novas riquezas e dos padres jesuítas para evangelizar 
os índios.

 ` Segunda fase: surgiu depois da segunda metade do 
século XVIII, representado por um período marcado pela 
emigração de parte da população com seus escravos 
em busca de ouro, abandonando suas culturas, e pela 
decadência e desaparecimento dos bandeirantes; 
Nessa época, ainda retratava uma pequena aglome-
ração populacional decadente mantida por uma cultura 
de produção indígena;

 ` Terceira fase: a partir da integração de Santana de 
Parnaíba à zona suburbana de São Paulo e sua 
participação no mercado imobiliário decorrentes do 
crescimento econômico da capital, quando o processo 
de urbanização no município de Santana de Parnaíba 
se intensificou.

Historicamente, as atividades econômicas desenvolvidas 
na região do município eram voltadas para a subsistência 
de sua população. O crescimento do município foi inci-
piente, até o início do século XX, quando a Light & Power 
Company construiu a primeira usina hidrelétrica no País, 
gerando o represamento da água na porção montante da 
Usina Hidrelétrica Edgard de Souza e em consequência, 
proporcionando o desenvolvimento do turismo, do cres-
cimento de inúmeras residências secundárias (veraneio) e 
clubes náuticos.

No período entre 1950 e 1963, foi registrada a primeira 
grande expansão urbana, com a construção de lotea-
mentos residenciais voltados a acolher os imigrantes 
que começavam a chegar a São Paulo, como o Jardim 
Amélia e a Chácara Santana e, posteriormente, o Jardim 
Professor Benoá. 

Na década seguinte (1973), Santana de Parnaíba e 
outros trinta e sete municípios, formam a RMSP, que 
já havia se constituído na condição de principal polo 
econômico do País.
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Diante da crescente urbanização brasileira, a partir da 
Constituição Federal de 1988 foram definidos parâmetros 
legais para a ordenação dos territórios municipais e regiões 
metropolitanas. Com a regulamentação do Estatuto da 
Cidade (Lei Federal nº 10.257 /2001) foi contemplado o 
que já estava legalmente, definindo como instrumentos 
legais de política urbana: 

 ` Plano Diretor (PD) –  instrumento básico da política de 
desenvolvimento e expansão urbana dos municípios;

 ` Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo – define 
os parâmetros de parcelamento, uso e zoneamento 
municipal;

 ` Código de Obras – define os parâmetros de construção 
permitidos. 

O Plano Diretor de Santana de Parnaíba vigente foi aprovado 
na forma de Lei complementar nº30/2006 e se constituiu em 
revisão do Plano Diretor de 1997. Atualmente, encontra-se 
em um novo processo de revisão, em sua fase de audiên-
cias públicas e aprovação pela Câmara Municipal.

O PD recepcionou a Lei municipal nº 2.462/2003, que dispõe 
sobre o zoneamento de uso e ocupação do solo do município 
de Santana de Parnaíba, ainda em vigor, e que estabelece para 
a região em estudo deste PM as seguintes zonas de usos: 

 ` Zona Residencial de Baixa Densidade (ZRBD): zona de 
uso residencial de baixa densidade, onde permite o uso 
estritamente residencial, ou a diversificação de catego-
rias de usos compatíveis com o uso residencial, nas 
subcategorias 1, 5 e 7;

 ` Zona Residencial de Média Densidade (ZRMD): zona de uso 
predominantemente residencial de média densidade, onde 
se permite a diversificação de categorias de usos compatí-
veis com o uso residencial, nas subcategorias 1 e 4; 

 ` Zona de Uso Misto (ZUM): zona de diversificação de 
usos, geradora de infraestrutura socioeconômica, 
centralizada em relação às zonas de predominância 
residencial, nas subcategorias 1, 3, 4 e 7;

 ` Zona de Uso Diversificado (ZUD): zona de atividades 
socioeconômicas específicas, com diversificação de 
usos, pertinentes a subzonas conformes, de transição 
entre Zona de Uso Misto (ZUM) e zonas residenciais, 
com relação às Zonas de Uso Predominantemente 
Industrial (ZUPI), nas subcategorias 4, 5 e 9; 

 ` Zona Especial de Interesse Social (ZEIS): parcela da 
área urbana instituída pelo Plano Diretor, ou definida 
por outra lei municipal, destinada predominante-
mente à moradia de população de baixa renda e 
sujeita a regras específicas de parcelamento, uso e 
ocupação do solo. 

 ` Zona de Uso Predominantemente Industrial (ZUPI): 
zona de uso industrial e atividades complementares 
ao uso predominante, onde é possível a implantação 
de indústrias não incômodas – ID, diversificadas – IC 
e especiais – IB. Todas passíveis de licenciamento 
ambiental dentro dos parâmetros estabelecidos pelas 
normativas legais.

Neste sentido, constata-se que as áreas ainda não 
ocupadas, são passíveis de ocupação por diversos tipos 
de uso.

Entre eles, destacam-se os usos resi-
dencial e comercial pela própria vocação 
geográfica dessa porção metropoli-
tana, incrementada pelo sistema viário 
terrestre que viabiliza o fluxo econômico 
e financeiro e que pressiona ambientes 
ainda preservados, como é o caso da 
REBio Tamboré.

Já o uso industrial é limitado pela baixa disponibilidade 
hídrica: o município está localizado na bacia de jusante 
Pinheiros-Pirapora, cujo abastecimento é realizado por 
mananciais superficiais. Na região, observa-se a insta-
lação de indústrias eletrônicas (montagem), gráficas e de 
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logísticas de menor impacto ambiental e que não utilizam 
água em seu sistema de produção. 

Basicamente o que se observa na região da REBio 
Tamboré é um grande adensamento urbano, confinando 
esse remanescente de vegetação nativa, que é a REBio 
Tamboré, entre bairros residenciais e industriais, e um 
sistema viário de tráfego intenso.

Esse sistema viário forma um minianel e compreende 
as avenidas de acesso aos condomínios residenciais 
implantados e ao Polo Empresarial do Tamboré, desta-
cadamente: 

 ` Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues: 

Principal via de acesso entre a Rodovia Castelo 
Branco SP 280 e o bairro, o que inclui os condo-
mínios residenciais: Tamboré Premium, Bosques 
de Tamboré, Green Tamboré, Terraços Tamboré, 
Tamboré Houses, Resort Tamboré, Penthouse, 
Jardins de Tamboré, Quintas de Tamboré, Alphasítio, 
além dos Condomínios Tamboré 03, 04, 05, 06 e 10. 

Essa via também acessa o Parque Gráfico, no 
interior da Região de Tamboré, onde se destacam 
a empresa Plural, o Grupo Folha, a instituição parti-
cular de ensino Escola Castanheiras e  a Escola Tom 
Jobim, municipal.

A Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues é 
muito utilizada como rota alternativa de Alphaville. 
Possui tráfego de veículos de passeio e caminhões 
de carga seca e, eventualmente, de óleo diesel, parte 
deles destinado a obras de implantação de novos 
empreendimentos.

 ` Avenida Honório Álvares Penteado: 

Permite o acesso ao Polo Empresarial, através da 
Alameda América, e aos residenciais Ereditá, Gaya e 
Condomínio Tamboré 11. 

O tráfego de veículos nessa avenida é um pouco 
menor, não apenas de veículos de passeio e de 
funcionários e visitantes das empresas do Polo 
Empresarial, mas caminhões predominantemente 
de carga seca que atendem as mesmas, como a 
Antilhas Embalagens, a IFF Essências e a ASM, entre 
outras, inclusive galpões logísticos. Destaca-se, 
nessa Avenida, a Escola Morumbi.

 ` Avenida Cid Vieira: 

Interligação entre as duas avenidas descritas, 
fechando o minianel viário municipal, mencionado. 
Essa avenida atende o Condomínio Itahye, no 
extremo sul da região estudada.

Esse sistema estabelece a fluidez territorial entre os 
bairros residenciais, os serviços e a Rodovia Castelo 
Branco SP-280, ao centro da cidade de Santana de 
Parnaíba e às demais localidades da RMS, estabe-
lecendo-se em sua maior parte no sentido norte-sul.

Observando os terrenos ainda não ocupados, verifica-
se uma tendência de aumento populacional na região 
de estudo, o que impactará no aumento do volume 
de automóveis nessas vias, provavelmente exigirá por 
parte do poder público a implantação de melhorias 
em todo o minianel viário que contorna a UC. Essas 
ações devem ser planejadas de forma a não causar 
impactos negativos sobre a REBio Tamboré.
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 ` FIGURA 4.1-3 
Identificação dos condomínios de entorno (pontos 
em vermelho indicam cada empreendimento).

 ` QUADRO 4.1-2 
Padrões de ocupação na Região da REBio Tamboré.

A área da REBio Tamboré está separada em 05 porções, 
com áreas aproximadas de:

 ` QUADRO 4.1-1 
REBio Tamboré Áreas e Perímetros Aproximados

Fonte: EMPLASA, Sistema Cartográfico Metropolitano, 1976; PMSP –  
Mapa do Bairro do Tamboré, Google Earth 2015 e matriculas  

das glebas averbadas e transformadas na REBio Tamboré.

Tipos de Uso Características

Corpo d’água Áreas ocupadas por rios, cursos d’água, 
lagos ou represas.

Ocupação de alta 
densidade

Áreas urbanizadas com ocupação de 
características verticais e horizontais.

Ocupação de média 
densidade

Áreas urbanizadas com ocupação 
predominantemente horizontal.

Indústria de grande 
porte

Grandes galpões com características de 
uso industrial.

Indústria de médio 
porte

Médios galpões com características de 
uso industrial.

Indústria de pequeno 
porte

Pequenos galpões com características 
de uso industrial.

Equipamento Escolas, hospitais ou prédios públicos.

Comércio Áreas com predominância de uso 
comercial.

Serviço Áreas com predominância de ocupação 
voltada a prestação de serviços.

Comércio/serviço e 
residência Áreas com predominância de uso misto.

Cobertura vegetal Áreas com predominância de cobertura 
vegetal nativa ou eucaliptos.

Campo antrópico

Áreas alteradas pela ação antrópica, 
atualmente recobertas por vegetação 
rasteira (gramínea), com vegetação 
arbórea e/ou arbustiva dispersa, e que 
são mantidas como um ambiente reser-
vado para a pastagem.
Outra ocorrência é aquela quando 
prevalece uma situação de abandono 
dessas áreas que, consequentemente, 
são ocupadas por vegetação arbustiva e 
aumento do número de indivíduos arvo-
retas, denominadas de campo antrópico.

Solo exposto

São áreas desprovidas de qualquer 
cobertura vegetal ou áreas construídas, 
podendo indicar uma situação interme-
diária entre um uso e outros, ou uma 
condição de degradação.

Ocupação de baixa 
densidade

Áreas urbanizadas com baixa ocupação 
em grandes lotes.

Identificação Área (ha) Perímetro (m)

Corpo Principal 241,24 13.502,00

01 1,6 704,00

02 63,81 5.551,00

03 45,29 3.464,00

04 27,68 1.644,00
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Após a análise de imagens de satélite e reconheci-
mento em campo, foi elaborado o Mapa de Uso do 
Solo atual (MAPA 3). Este identifica as grandes áreas 
de ocupação, caracterizando manchas homogêneas 
de tipos de uso representadas por diferentes cores e 
que foram sobrepostas à imagem de satélite, visando 
contribuir com a visualização.

Convém retomar que, como esclarecido anteriormente 
e de acordo com os demais estudos regionais, foram 
considerados como a Região da REBio Tamboré ou 
“Área de Estudo” os 3 Km circundantes aos limites da 
REBio Tamboré (INEA, 2010 e Resolução CONAMA no 
428/2010).

Por se tratar de uma área inserida na Região Metropo-
litana de São Paulo (RMSP), o município de Santana 
de Parnaíba tem grande parcela de sua dinâmica 
econômica e de fluxos integrada a São Paulo e as 
demais cidades da região, transpondo a ocorrência 
das relações de produção para além dos domínios das 
localidades municipais.

Assim, a proximidade com o município de São Paulo (e 
do maior PIB do País), faz com que as atividades empre-
sariais e a ocupação solo se desenvolvam em âmbito 
metropolitano, destacadamente na análise da porção sul 
mapeada, nas proximidades com o município de Barueri.

De maneira geral, as porções residen-
ciais são compostas em sua maioria 
por condomínios horizontais, em que 
prevalecem padrões de construção dos 
segmentos médio e médio-alto. As edifi-
cações são em sua maioria horizontais, 
em detrimento aos edifícios de aparta-
mentos. Por conseguinte, essa ocupação 
ocasiona densidades médias de popu-
lação residente. 

	  

BARBOSA,	  2015	  

 ` FIGURA 4.1-4 
Padrão de uso residencial do solo, com predomínio 
de condomínios horizontais.

Ainda, afora as grandes áreas destinadas ao uso residen-
cial, de modo geral, as empresas do setor terciário, bem 
como as do setor secundário da região compõem-se em 
diferenciados portes, inclusive com a existência de número 
significativo de empresas multinacionais.

Assim, os espaços urbanos ocupados por essas 
empresas estão sendo influenciados pela densidade e 
complexidade das atividades produtivas desenvolvidas, 
sofrendo adequações e se moldando às formas de 
produção globalizadas. Desse modo, verifica-se que no 
entorno da REBio Tamboré a homogeneização do espaço, 
tem sido constituída por meio da organização no território 
para esses usos hegemônicos.
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 ` MAPA 03 
Uso do solo

LEGENDA

Título: Data

Fonte:

Localização no município

 sem escala

Santana de Parnaíba

MAPA DE USO E OCUPAÇÃO Março / 2016

Mapa

0 1 Km

escala gráfica

DO SOLO
Base cartográfica: Imagem google earth 2015.

Mapa de estudo do uso do solo da área direta da região  da reserva de Tamboré 
Santana de  Parnaíba ,SP.Elaboração: Observação por levantamento de campo. 03
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 ` FIGURA 4.1-5 
Padrão de uso residencial do solo, com predomínio 
de condomínios horizontais.

 ` FIGURA 4.1-8 
Empresas de serviços, evidenciando o uso misto.

BARBOSA, 2015

 ` FIGURA 4.1-7 
Empresas de serviços, evidenciando o uso misto.

 ` FIGURA 4.1-6 
Uso misto, observado: serviços e residenciais.
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De modo complementar, a fluidez territorial apresenta impor-
tante papel nessa dinâmica, pois a circulação de pessoas e 
mercadorias são determinantes pois já que ocasionam uma 
ocupação mais densa onde há esta maior circulação. 

No caso da região da REBio Tamboré fica caracterizada 
a maior fluidez em direção à Rodovia Castelo Branco 
(SP-280) e ao Rodoanel Mário Covas (SP-21), vias essas 
que se interligam e estabelecem comunicação com as prin-
cipais cidades da região e aeroportos internacionais de São 
Paulo. Portanto, a rede urbana ao sul da REBio Tamboré 
se estabelece de forma complexa e interligada nas mais 
diversas escalas territoriais.

 ` FIGURA 4.1-7 
REBio Tamboré. Ao fundo, ocupação urbana na 
divisa de Santana de Parnaíba com Barueri.

 ` FIGURA 4.1-8 
Ocupação urbana de média densidade ao norte da 
REBio Tamboré.

Ainda vale ressaltar que ao norte da 
região de entorno se estabelecem 
aglomerados urbanos significativos ao 
estudo, porém a fluidez territorial segue 
em direção ao município vizinho de 
Cajamar e à Rodovia Anhanguera  
(SP -330), tendo impacto menos signi-
ficativo na circulação e uso do solo 
urbano no entorno da reserva.

Portanto, na ocupação urbana e uso do solo da região, 
a homogeneização, fragmentação e hierarquização do 
espaço estão presentes, sendo mais profundas na região 
sul, onde a produção, circulação, distribuição e consumo 
são intensos devido ao aprofundamento de sua inserção 
nos circuitos e redes de produção metropolitanos.

Em contrapartida, nas demais porções predomina-se o 
uso residencial, em sua relação dormitório mais clássica, a 
qual estabelece relação mais direta e afetiva com a REBio 
Tamboré, uma relação de vizinhança.
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CARACTERizAção SocioeconômicA

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), o município de Santana de Parnaíba, 
registrou, em 2015, 124.050 hab. E, em 2010, 

108.474 hab., ou seja, um aumento de 14,35% em 
apenas cinco anos. Esse total está distribuído nos  
179,93 km2, implicando em uma densidade demográfica 
de 671,18 habitantes/km2.

Só em 2015 (SEADE, 2015), a taxa de 
crescimento populacional foi de 2,72% em 
relação a 2014, superior aos demais muni-
cípios da RMSP, que foi de 0,78% a.a, e 
mesmo em relação ao Estado de São Paulo 
de 0,87% a.a.

Observa-se que, desde 1980, Santana de Parnaíba 
registra as maiores taxas de crescimento populacional em 
comparação aos municípios vizinhos, embora não seja o 
mais populoso.

O município ostenta o Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDHM) de 0,814, em 2010, considerado alto. Dentre todos 
os 5.565 municípios brasileiros, Santana de Parnaíba ocupa 
a 16ª posição no ranking.

Portanto, os números evidenciam o fluxo migratório em 
direção ao município em busca de melhor qualidade de 
vida ao mesmo tempo em que houve historicamente, 
nas últimas décadas, a deslocalização empresarial 
proveniente do centro expandido do município de São 
Paulo para suas áreas periféricas e municípios vizinhos. 
Esse processo tem ocorrido principalmente devido à 
procura de vantagens comparativas em relação à locali-
zação, no que se refere ao preço da terra e também ao 
valor da mão de obra, além da possibilidade de incen-

tivos fiscais. Assim, esses dois fatores relacionados 
demonstram a forma de reprodução ampliada do capital 
e de sua sociabilidade em âmbito espacial, configu-
rando a metrópole. 

Desse modo, esses processos foram e são determinantes 
no padrão de incremento demográfico e de ocupação 
urbana do município de Santana de Parnaíba, corroborando 
claramente para a mudança de perfil de crescimento demo-
gráfico ocorrido nas últimas quatro décadas.

Níveis 
geográficos 1980/1991 1991/2000 2000/2010 2010/2015

Barueri 5,11 5,39 1,49 1,03

Carapicuíba 3,92 2,24 0,72 0,74

Itapevi 6,6 4,72 2,16 1,78

Jandira 5,14 4,4 1,69 1,41

Osasco 1,63 1,59 0,23 0,19

Pirapora do 
Bom Jesus 4,7 5,07 2,44 1,88

Santana de 
Parnaíba 12,71 8,11 3,85 2,72

Região  
Metropolitana 
de São Paulo

1,86 1,68 0,97 0,78

Total do 
Estado de 
São Paulo

2,12 1,82 1,09 0,87

 ` QUADRO 4.2-1 
Taxa geométrica de crescimento anual da 
 população (em %)

Fonte: Fundação SEADE. 2015.
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 ` QUADRO 4.2-2 
População (1980 a 2015)

Níveis geográficos 1980 1991 2000 2010 2015

Barueri 74.697 129.331 207.372 240.459 253.047

Carapicuíba 184.591 281.901 343.962 369.368 383.226

Itapevi 52.863 106.861 161.810 200.415 218.853

Jandira 35.736 62.065 91.478 108.195 116.045

Osasco 473.168 565.543 651.736 666.621 672.958

Pirapora do Bom Jesus 4.766 7.907 12.344 15.702 17.236

Santana de Parnaíba 9.880 36.848 74.343 108.474 124.050

Região Metropolitana de São Paulo 12.549.856 15.369.305 17.852.637 19.667.558 20.443.152

Total do Estado de São Paulo 24.953.238 31.436.273 36.974.378 41.223.683 43.046.555

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.Fundação SEADE. 2015

De acordo com os dados da Fundação SEADE e IBGE, o 
município de Santana de Parnaíba possuía, em 2010, um 
total de 31.610 domicílios. Este número representou um 
aumento de 4.224,213% em relação a 1980, quando o 
município registrava 2.171 domicílios no total.

ANO 1980 1991 1996 2000 2010

Total de 
domicílios 
particulares 
permanentes

2.171 8.400 14.134 18.598 31.610

 ` QUADRO 4.2-3 
Total de domicílios particulares permanentes do  
município de Santana de Parnaíba, entre 1980 e 2010.

 ` FIGURA 4.2-1 
Área de estudo para a caracterização socioeconômica 
regional da REBio Tamboré (polígono em preto).

Fonte:  IBGE-Censo Demográfico. Resultados do Universo.  
Contagem da População 2010.

Dos 2.171 domicílios registrados em 1980, 66,32% (1.440) 
eram rurais e 33,68% (731) eram urbanos. Em 30 anos, 
100% (31.610) dos domicílios eram considerados urbanos.

Para caracterização do padrão socioeconômico da região 
da REBio Tamboré, foi considerado o raio dos espaço 
3km (INEA, 2010; Resolução CONAMA nº 428/2010) 
circundantes, excluídos os territórios dos municípios de 
São Paulo, Barueri e Cajamar.

Fonte: Google Earth Pro, 2015 – modificado.
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Para análises locais, utilizados os dados levantados no 
Censo Demográfico IBGE de 2010. Esses estão repre-
sentados em polígonos previamente definidos pelo IBGE e 
chamadoS de setor censitário. A FIGURA 3.2-1 demonstra 
a região de caracterização socioeconômica do PM da 
REBio Tamboré:

Dessa forma, dos 57 setores censitários existentes, 
observa-se que 57,9% destes estão no intervalo entre 160 
a 320 domicílios particulares permanentes, o que abrange 
a maior parte dos domicílios, situados principalmente à 
oeste da REBio Tamboré. Observamos que apenas dois 
setores possuem mais de 480 domicílios.

 ` FIGURA 4.2-2 
Distribuição dos domicílios particulares permanentes 
por setor censitário Santana de Parnaíba.

Fonte IBGE, 2010.
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Esses números estão de acordo com o crescimento 
demográfico explicitado, confirmando a tendência de 
crescimento urbano do município e sua integração na 
dinâmica metropolitana de São Paulo, com taxa de urba-
nização de 100%. 

Deve-se salientar que o município de Santana de 
Parnaíba foi pioneiro na RMSP em loteamentos 
residenciais em condomínios fechados de médio e 
alto padrão, o que contribuiu e contribui de forma 
importante para a fixação da população no município, 
estabelecendo um particular padrão de uso, de média 
e baixa densidade na maioria dos setores censitários 
no entorno da REBio Tamboré.

Portanto, apesar da total urbanização do município, a 
área de estudo apresenta perspectivas favoráveis à 
preservação, pois se constata ocupação de média e baixa 
densidade, sem tendência ao crescimento vegetativo e, 
portanto, populacional de entorno. 

Santana de Parnaíba registrou em 2012 um PIB de  
R$ 4.973,57 milhões, apresentando 80,87% na partici-
pação dos serviços e 19,11% na participação da indústria, 
ambos no total do valor adicionado.

Quanto ao PIB per capita – total dos bens e serviços produ-
zidos pelas unidades produtoras dividido pela população da 
respectiva agregação geográfica (IBGE e Fundação SEADE) 
–, o município apresentou, em 2012, R$ 43.454,39, valor 
superior a RMSP de R$ 39.337,91, e ao Estado de São 
Paulo, com R$ 33.593,32.

Os principais setores industriais de 
Santana de Parnaíba em 2010, segundo 
o Ministério do Trabalho e Emprego 
e Fundação SEADE, envolvem o de 
borracha e material plástico, máquinas e 
equipamentos, impressão e reprodução 
de gravações, celulose e papel,  
e alimentos. 

Os estabelecimentos de serviços e comércio foram 
mapeados de forma agregada com base no relatório de 
empresas por bairro ou logradouro, disponibilizado pela 
Prefeitura no exercício de 2015. Assim, existem cerca 
de 160 empresas localizadas a leste e muito próximas 
da REBio Tamboré, o que deve representar uma respon-
sabilidade compartilhada dessas empresas no esforço 
de gerar o menor impacto possível no meio ambiente 
circundante. Essas empresas geram intenso fluxo de 
veículos e pessoas na região, estabelecendo o percurso 
sul-norte e vice-versa, em direção à Rodovia Castelo 
Branco SP-280. 

 ` FIGURA 4.2-3 
Empresas do entorno da REBio Tamboré

Fonte: Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba e Google Earth Pro 2015.
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Ao norte da região existem outras 256 empresas locali-
zadas e que imprimem atualmente baixo impacto na REBio 
Tamboré, pois a fluidez territorial se realiza em direção ao 
município de Cajamar e da Rodovia Anhanguera SP-330. 
A oeste estão localizadas também número significativo de 
empresas, mas não em áreas de vizinhança imediata à 
REBio Tamboré.

Portanto, considera-se que o impacto das empresas de 
entorno, do ponto de vista do aspecto socioeconômico, 
está relacionado exclusivamente ao fluxo no viário que 
circunda a REBio Tamboré.

Além disso, com a recente e significativa concentração de 
capital empresarial constatada, verifica-se uma tendência 
de agregação de novos empreendedores, tanto do 
segmento industrial quanto de serviços, o que potencial-
mente aumentará os impactos sobre a REBio Tamboré.

Quanto aos aspectos educacionais, Santana de Parnaíba 
disponibiliza a rede de ensino público e privado para a 
pré-escola, creche, ensino fundamental, médio e superior. 
De acordo com os dados da Fundação SEADE, para o 

	  

 ` FIGURA 4.2-4 
Evolução do número de matrículas em Santana de 
Parnaíba – 1980 e 2014.

ano de 2014 o número de matrículas do ensino funda-
mental (das redes municipal, estadual e privada) aumentou 
em 19.158 quando comparados ao ano de 1980 (1.892), 
ou seja, 1.012,58%.

A taxa de analfabetismo de Santana de Parnaíba era de 
4,50 em 2010; quando comparada às demais localidades 
a taxa do município ainda é superior, apesar da constante 
queda desde 1991, quando registrou 14,42%.

Das 16 escolas particulares 6 delas se 
localizam, a sudoeste da REBio Tamboré, 
região que apresenta os maiores rendi-
mentos mensais dos domicílios particu-
lares permanentes. Essas escolas apre-
sentam impacto na circulação regional. A 
maioria das escolas públicas localiza-se 
ao norte da área de estudo, onde se 
encontram os menores rendimentos 
mensais dos domicílios.

Das 16 escolas particulares, seis delas se localizam, a 
sudoeste da REBio Tamboré, região que apresenta os 
maiores rendimentos mensais dos domicílios particulares 
permanentes. Essas escolas apresentam impacto na 
circulação regional. A maioria das escolas públicas localiza-
se ao norte da área de estudo, onde se encontram os 
menores rendimentos mensais dos domicílios.

O município de Santana de Parnaíba possuía 38 diferentes 
tipos de estabelecimentos de saúde, segundo o Cadastro 
Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil (CNES), 
2015. Constituem a rede de saúde de Santana de Parnaíba 
um hospital geral, nove unidades de saúde e quatro 
clínicas/centro de especialidade, dentre outros. A partir de 
2014, foi agregada uma unidade móvel de nível pré-hospi-
talar na área de urgência.Fonte: Secretaria de Estado da Educação – SEE/Centro de Informações Educacionais – 

CIE. Ministério da Educação – MEC/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais. Inep. Censo Escolar. Fundação  SEADE. 2015.
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 ` FIGURA 4.2-5 
Distribuição das pessoas alfabetizadas por setor 
censitário.

Fonte IBGE, 2010.
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 ` FIGURA 4.2-6 
Escolas municipais e particulares do entorno da 
REBio Tamboré

Fonte: Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba e Google Earth Pro 2015

 ` QUADRO 4.2-4 
Tipo de estabelecimento e quantidade da rede de 
saúde de Santana de Parnaíba 2012 a 2015

O corpo de profissionais da classe médica de Santana 
de Parnaíba conta com 511 profissionais registrados no 
Conselho Regional de Medicina (CRM/SP), ou seja, uma 
relação de 4,23 médicos por mil habitantes atuando no 
município.

Em relação à religiosidade, a FIGURA 4.2-5, apresenta o 
percentual da população residente por religião, de acordo 
com censo de 2010.

A partir das oficinas e observações registradas durante os 
levantamentos em campo, foi observado que, nos limites 
da REBio Tamboré, são diariamente encontradas oferendas 
utilizadas em rituais religiosos. Estas oferendas, comuns em 
outras UC, constituem risco à sua integridade, pois podem 
se desdobrar em focos de queimadas, contaminação de 
águas superficiais, envenenamento de animais, resíduos 
como potes de barro, etc. 

 ` FIGURA 4.2-7 
População residente em Santana de Parnaíba por 

Tipo de estabelecimento Outubro
2012

Outubro
2013

Outubro
2014

Outubro
2015

Centro de saúde/
unidade básica 9 9 9 9

Policlínica 3 3 3 4

Hospital geral 1 1 1 1

Clínica/centro  
de especialidade 4 4 5 4

Unid. móvel de nível 
pré-hospitalar na área 
de urgência

- - 1 1

Pronto atendimento 1 1 1 1

Fonte: Ministério da Saúde – Cadastro Nacional  
dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES. 2015.

	   religião - 2010
Nota: O grupo Umbanda e Candomblé inclui a categoria  

Outras declarações de religiosidades afro-brasileira.
Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010.
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De acordo com dados fornecidos pela 
Prefeitura de Santana de Parnaíba, 
ocorrem nas proximidades nove enti-
dades religiosas de matriz africana, 
conforme distribuição apresentada a 
seguir, e que devem ser objeto de um 
programa de educação ambiental especi-
fico.

 ` FIGURA 4.2-8 
Localização aproximada de entidades religiosas de 

	   matriz africana na área de estudo.
Fonte: Prefeitura de Santana de Parnaíba, 2015.
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Segundo o Centro de Pesquisas Meteorológicas 
e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri) 
(2015), o clima típico da área geográfica da REBio 

Tamboré apresenta invernos secos e verões quentes e 
úmidos com temperaturas variando entre 9,6°C (média 
das mínimas) no mês mais frio e, 28,9°(média das 
máximas) no mês mais quente.

A temperatura média anual é de 20,3 ºC, sendo julho o 
mês mais frio (com média de 16,7 ºC) e fevereiro o mais 
quente (média de 23,4 ºC) e direção de ventos dominantes 
na direção Leste-Oeste.

A existência de morros com altimetria variando de 835 m 
até 980 m provoca queda de temperaturas de até 2ºC, em 
pontos isolados, assemelhando em determinados períodos 
do ano, a climas temperado típico.

 ` FIGURA 4.3-1 
Gráfico com mensais temperaturas e precipitações

CARACTERizAção climáticA

A região apresenta índice pluviométrico 
anual em torno de 1.413,1 mm, com 
variações mensais médias mínimas e 
máximas, respectivamente, de 37,3 e 
221,7 mm, ocorrendo a maior parte deste 
total nos meses de outubro a março.

Santana de Parnaíba possui características topográficas 
que associadas à grande diversidade de uso e ocupação 
do solo, áreas extremamente urbanizadas, seja para uso 
residencial ou industrial, e remanescentes naturais de Mata 
Atlântica são fatores que estão diretamente relacionados ao 
desenvolvimento de uma série de microclimas.

Segundo Monteiro e Mendonça (2003), o clima urbano é 
um sistema aberto que envolve o clima de um determinado 
local e sua área urbanizada, mantendo relações diretas 
com o ambiente regional onde está inserido. As alterações 
causadas pelo crescimento urbano acelerado das cidades 
e a rápida remoção da cobertura vegetal remanescente 
vêm causando diversos problemas às pessoas que 
habitam os grandes centros urbanos.

A falta de cobertura vegetal contribui diretamente para alte-
rações no clima e as modificações climáticas advindas da 
urbanização encaradas são percebidas pelo desconforto 
térmico, pela má qualidade do ar e pela ocorrência de 
temporais (Moreno, 2006).

Os espaços verdes colaboram para a melhoria das condições 
ambientais nas áreas urbanas e para o aumento da quali-
dade de vida (Oliveira et al., 2008). Tais espaços regulam o 
clima urbano, mitigando efeitos causados por ilhas de calor, 
melhoram as condições de conforto térmico e amenizam as 
condições climáticas da área envolvente, constituindo, assim, 
uma forma de adaptação das cidades às alterações climá-
ticas. Além disso, tais áreas ainda apresentam papel potencial 
na filtragem de poluentes atmosféricos.

	  

Fonte: CEPAGRI, 2015, Modificado por PA BRASIL, 2015.
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 ` QUADRO 4.3-1 
Temperaturas mínimas, máximas, médias e 
precipitação.

Mês Temperatura do ar (°c) Precipitação (mm)

mínima 
média

máxima 
média média

Jan 17.7 28.9 23.3 221.7

Fev 18.0 28.9 23.4 199.6

Mar 17.1 28.4 22.8 167.3

Abr 14.4 26.5 20.5 79.7

Mai 11.7 24.4 18.1 76.6

Jun 10.1 23.3 16.7 59.7

Jul 9.6 23.4 16.5 42.0

Ago 10.8 25.3 18.0 37.3

Set 12.7 26.2 19.5 74.9

Out 14.5 26.9 20.7 125.2

Nov 15.5 27.7 21.6 135.4

Dez 16.9 27.9 22.4 193.7

Ano 14.1 26.5 20.3 1413.1

Mín 9.6 23.3 16.5 37.3

Máx 18.0 28.9 23.4 221.7

Fonte: CEPAGRI, 2015, Modificado por PA BRASIL, 2015.

A preservação de áreas como a REBio Tamboré é funda-
mental para a manutenção de boas condições térmicas. Elas 
funcionam como ilhas ecológicas de extrema importância 
para a preservação da biodiversidade. Ribeiro et. al. (2009), 
em estudo realizado sobre a quantificação atual da Mata 
Atlântica brasileira, alertam para importância da preservação 
de fragmentos florestais e para a utilização de fragmentos de 
menor porte para criação de corredores ecológicos funcionais. 
Os autores ainda alertam que a preservação dos fragmentos 
menores não deve ser negligenciada, pois estes representam 
uma grande fração de áreas, também essenciais para 
melhorar a conectividade entre os fragmentos maiores.

A avaliação da qualidade do ar está relacionada à concen-
tração de uma determinada substância na atmosfera, 
que varia no tempo e no espaço em função de reações 
químicas ou fotoquímicas, dos fenômenos de transporte 
e difusão, de fatores meteorológicos (ventos, turbulências, 
inversões térmicas) e da topografia da área de influência da 
fonte geradora de poluentes.

A estação de monitoramento da Cetesb 
para qualidade do ar mais próxima está 
localizada na Avenida dos Autonomistas, 
em Osasco, e não foi apresentada pois 
não representa a situação atmosférica 
da região.
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Geologia 

Destacadamente os estudos do meio físico foram desen-
volvidos a partir de métodos convencionais de levanta-
mentos de informações: consulta a materiais cartográficos 
temáticos oficiais, relatórios técnicos e produções acadê-
micas, conforme fontes citadas ao longo do texto e listadas 
nas referências.

 ` QUADRO 4.4.1-1 
Referências cartográficas oficiais utilizadas na 
caracterização do meio físico

gEoLogiA, geomorfologiA e SoloS

Tema Escala Autor

Carta geotécnica  
do Estado de São Paulo 1:500.000 IPT, 1980

Mapa geológico da Região 
Metropolitana de São Paulo 1:100.000 EMPLASA 1980

Mapa geológico 
 do estado de são paulo 1:500.000 IPT 1981

Mapa geomorfológico  
do Estado de São Paulo 1:500.000 IPT 1997

Mapa pedológico  
do Estado de São Paulo 1:500.000 Oliveira, 1990

Fonte: PABRASIL, 2015

A evolução geológica regional pode ser sistematizada da 
seguinte forma: deposição, sedimentação, metamorfismo 
regional e magmatismo básico, deformações dos pacotes 
rochosos associados ao metamorfismo e ao magma-
tismo ácido (IPT, 1984). É possível a identificação de três 
unidades litológicas: os metamorfitos e os granitóides do 
Grupo São Roque e os sedimentos Cenozóicos.

Essa evolução está associada, em um primeiro momento, 
à sedimentação geossinclinal pela deposição de sequên-
cias sedimentares, datadas do Pré-Cambriano Superior 
e, posteriormente, a uma intensa atividade tectônica que 
definiu o estabelecimento de uma compartimentação 
estrutural em blocos, associada a um sistema de falhas 
transcorrentes.  

No Pré-Cambriano ocorreu uma sequência de eventos 
magmáticos e de deformação associados ao Ciclo 
Brasiliano. Tais eventos atribuem às rochas do Grupo São 
Roque diferentes graus de metamorfismos, entremeadas 
por intrusões granitóides, como se observa o batólito de 
Itaqui, a sul da área de estudo.

Através da análise do Mapa Geológico Regional (ver pág.  
99), é possível notar que predominantemente as rochas 
pré-cambrianas na área correspondem a granitos a grano-
dioritos, normais ou em parte gnáissicos, equigranulares ou 
porfiróides, da Suíte Granítica Sin-tectônica, Fácies Canta-
reira e filitos e/ou metassiltitos e alguns filonitos de zona de 
movimentação tectônica intensificada, do Grupo São Roque.

 ` QUADRO 4.4.1-2 
Unidades litológicas da Região de Estudo

Idade e Unidade 
Litoestratigráfica Características Litoestruturais

Pré-Cambriano
Grupo São Roque

Rochas cataclásticas associadas a falhas 
transcorrentes.

Corpos graníticos discordantes

Metassedimentos, pelíticos e psamíticos, 
alguns metaconglomerados e dolomitos

Terciário Depósitos fluviais

Quaternário Depósitos fluviais em aluviões, terraços e 
zonas de inundação

Fonte: IPT, 1981
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Embora predominantes, as duas associações litológicas 
não se encontram em contato direto, exceto por alguns 
pontos localizados. Entre ambas ocorrem, em uma faixa 
alongada NW-SE, anfibolitos, metabasitos (metadia-
básios e metagabros) e, micaxistos e/ou metarenitos 
de médio grau metamórfico,  também pertencentes ao 
Grupo São Roque.

Ainda representam o Pré-cambriano regional, rochas 
metareníticas (metarcósios e matagrauvacas) e meta-
conglomeraticas, ambas de baixo grau metamórfico 
em ocorrência na porção centro leste do mapa; 
micaxistos e/ou metarenitos e epidoto-anfibolitos 
bandados e xistos verdes (metamargas e/ou metatu-
fitos), na porção nordeste; calcoxistos, metacalcários 
ou metadolomítos na porção noroeste e, quartzitos 
alongados NW-SE na porção central do mapa, onde 
se encontra a área em estudo.

Os períodos mais recentes também são 
representados na região, destacando-
se as argilas, areias e cascalhos da 
Formação São Paulo e da Formação 
Caçapava (Grupo Taubaté), bem como 
os depósitos flúvio-coluviais correlatos, 
do Terciário/Quaternário e, aluviões 
fluviais quaternários, compostos por 
argila, areia e cascalho.

Em termos de grandes estruturas tectônicas, observam-
se duas falhas indiscriminadas, uma de direção NNW/
SSE, em sua porção centro-leste, e outra, cortando 
toda a porção norte com alinhamento NW/SE.

Geomorfologia 

A região da REBio Tamboré está assentada na Unidade 
Morfoestrutural do Cinturão Orogênico do Atlântico, 

caracterizada por colinas de morros altos do Planalto de 
Jundiaí e por morros altos e médios do Planalto Paulis-
tano/Alto Tietê.

O Planalto de Jundiaí, localizado a noroeste da Grande 
São Paulo, é subdividido em duas unidades com níveis 
topográficos diferenciados, sendo o mais elevado com 
cotas acima de 900 m e o de nível médio com cotas 
entre 700 e 800 m.

Predominam formas de relevo denuda-
cionais, cujo modelado é constituído 
basicamente por colinas e morros baixos 
com topos convexos. Basicamente 
são reconhecidos relevos de morrotes 
alongados e espigões, mar de morros, 
morrotes alongados paralelos e morros 
de topos achatados.

O Planalto de Jundiaí constitui um planalto rebaixado 
em relação às zonas geomorfológicas do Planalto Atlân-
tico, porém elevado mais de uma centena de metros 
acima do Planalto de São Paulo, onde se situa a capital 
paulista.  No nível alto predominam altimetrias entre 900 
e 1.200 m e as declividades predominantes são de 30 
a 40%, chegando a 60% em algumas vertentes. No 
setor de nível médio, do mesmo planalto, as altimetrias 
variam de 700 a 800 m e as declividades predomi-
nantes apresentam-se entre 20 e 30%.

Como o embasamento litológico é suscetível aos 
processos de intemperismo, a hidrografia apresenta 
padrão denso que determina uma fisionomia de topos 
arredondados e vertentes predominantemente convexas 
com segmentos côncavos.

O Planalto Paulistano aparece em uma pequena porção 
da região de entorno analisada, e consiste em morros 
altos e médios com altimetrias entre 800 e 1000 m.
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 ` FIGURA 4.4.2-1 
Perfil morfométrico norte-sudeste.

Fonte: PABRASIL, 2015.

 ` QUADRO 4.4.2-1 
Unidades de relevo da região de estudo

Morfoestrutura
Morfoescultura e Formas de Relevo

Atimetrias e Declividades Modelados Índice de 
Dissecação* Características

Cinturão Orogênico 
do Atlântico

Planalto de Jundiaí
(altimetrias entre 700  
a 1200 m e declividades  
entre 10 e 20%)

Colinas 
e morros 
altos

Da 34
Relevo de Agradação com médio grau de entalha-
mento dos vales (40 a 80 m) e pequena dimensão 
interfluvial (250 a 750 m).

Dc 33
Relevo de Denudação com médio grau de enta-
lhamento dos vales (40 a 80 m) e média dimensão 
interfluvial (750 a 1750 m).

Planalto Paulistano/
Alto Tietê (altimetrias entre 
800 a 1000 m e declivi-
dades entre 10 e 20%)

Morros 
altos e 
médios

Dc25
Relevo Denudacional com fraco grau de entalha-
mento dos vales (20 a 40 m) e muito pequena 
dimensão interfluvial (menor que 250 m)

* Relação entre Dimensão interfluvial média e grau de entalhamento dos vales.
Fonte: ROSS&MOROZ, 1997.



94

Plano de Manejo - Reserva Biológica Tamboré

Solos 

De acordo com os estudos de Oliveira et alii (1999), regio-
nalmente a caracterização pedológica da REBio Tamboré 
indica a presença de associação pedológica dos Argissolos 
Vermelho Amarelo, constituídos por material mineral com 
argila de atividade baixa e horizonte B textural imediata-
mente abaixo do horizonte A ou E.

Tais características, correspondentes 
a solos do tipo Argissolo (P), os quais 
são classificados de acordo com suas 
características e as implicações para uso 
e manejo e que apresentam matizes de 
coloração de 5YR ou mais vermelho até 
mais amarelo que 2,5YR.

 ` Argissolos Vermelho-Amarelos (PVA), em sua sub-classe 
18, considerando o mapeamento do Estado de São 
Paulo, portadores de textura média argilosa em relevo 
forte ondulado e e que apresentam baixa fertilidade;

 ` Argissolos Vermelho-Amarelos (PVA), em sua sub-classe 
42, considerando o mapeamento do Estado de São 
Paulo, na qual descrevem os mesmos como portadores 
de textura argilosa em relevo forte ondulado, associados 
Cambissolos (Cx) Haplicos de textura argilosa em relevo 
montanhoso e escarpado, apresentando ambos, hori-
zonte A moderado;

Verifica-se residualmente, a presença de cambissolos, 
caracterizados pela ocorrência de material mineral e 
horizonte A com espessura inferior a 40 cm, seguido de 
horizonte B incipiente (solos rasos).
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RECuRsos HídricoS SuPerficiAiS

A Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei 
Estadual n° 7663/1991) estabelece 22 unidades 
que compõem o Sistema de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos-SIGRH, adotando as bacias 
hidrográficas como Unidades de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos-UGRHI. Neste contexto, a REBio 
Tamboré está localizada na UGRHI 06, correspon-
dente à Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, localizada na 
sub-bacia hidrográfica Pinheiros-Pirapora em divisa com 
a Juqueri-Cantareira.

MORATO
FRANCISCO

FRANCO DA ROCHA

CAIEIRAS
CAJAMAR

MAIRIPORÃ

PIRAPORA DO
BOM JESUS

SANTANA
DE

PARNAÍBA 

BARUERI

ITAPEVI JANDIRA CARAPICUÍBA

OSASCO

SÃO PAULO
RIO

TIETÊ

PINHEIROS - PIRAPORA

JUQUERI - CANTAREIRA
RIO

JUQUERI

LEGENDA
LIMITE DE SUB-BACIAS

LIMITE DE MUNICIPIOS

HIDROGRAFIA

ÁREA DA RESERVA BIOLÓGICA TAMBORÉ0 5 Km

N

Fonte: Subcomitê Pinheiros-Pirapora, 2016

 ` FIGURA 4.5-1 
Localização da REBio Tamboré na UGRHI Pinheiros-Pirapora.
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A Bacia do Alto Tietê abriga o maior aglomerado urbano 
do País, no qual o município de Santana de Parnaíba está 
inserido e é classificada como uma UGRHI de uso tipi-
camente industrial. Sua disponibilidade hídrica superficial 
apresenta uma vazão média (Qmédio) de 84 m³/s, vazão 
mínima (Q7,10) de 20m³/s e vazão Q95% de 31m³/s 
(Relatório de Situação dos Recursos Hídricos, 2014). 

No QUADRO 4.5-1, estão apresentadas as outorgas de 
captação de águas superficiais e de lançamentos nos 
corpos hídricos, na sub-bacia Pinheiros-Pirapora, locali-
zação da REBio Tamboré:

Na Área de estudo foram listadas nove sub-bacias 
dentro do sub-comitê Pinheiros-Pirapora, sendo que 
as mais importantes para a REBio são: Bacia do 
Córrego do Paiol Velho, Córrego do Mico, Córrego do 
Barreiro, Córrego do Barbeiro e Córrego do Garcia. 
Quanto aos lançamentos do DAEE no município de 
Santana de Parnaíba, encontram-se cadastrados trinta 
e oito pontos de lançamento em solo e apenas oito 
pontos de lançamento em rede.

Segundo o Plano Municipal de Saneamento (2013), o 
município de Santana de Parnaíba trata hoje em dia uma 
quantia mínima de seu esgoto, com duas ETEs sob 
responsabilidade da Sabesp operando dentro do seu 
território: a ETE Gênesis processa o seu esgoto com 
capacidade de 1,7 litros por segundo (Sabesp, 2016),  

Sub-bacia
Outorgas de captação Outorgas de Lançamento

Quantidade Vazão (m³/dia) Vazão (m³/s) Quantidade Vazão (m³/dia) Vazão (m³/s)

Pinheiros/Pirapora 40 131.524,49 1,52 103 799.839,89 9,26

e a ETE New Ville. Outras duas ETEs estão em processo 
de construção ou aguardando o início de operação: ETE 
Fazendinha e Aldeia da Serra. 

Por integrar o Sistema Principal também está previsto 
pela Sabesp que parte dos esgotos gerados no muni-
cípio seja direcionadas para receber tratamento na ETE 
Barueri; este sistema abrange áreas como Sede, Alpha-
ville, Tamboré, Parque Santana e Jardim Isaura.

Segundo o Relatório de Qualidade das Águas Superfi-
ciais no Estado de São Paulo de 2014, a Sabesp atende 
31% para coleta e a quantia mínima de 30% para o trata-
mento, com uma eficiência de 93%. Possui uma carga 
poluidora de 6.687 Kg DBO/dia de potencial e 6.4108 
Kg DBO/dia de remanescente, tendo o Rio Tietê como 
corpo receptor.

Além das ETEs citadas, de responsabilidade da 
Sabesp, o município conta com alguns sistemas de 
tratamento de esgoto particulares localizados dentro de 
condomínios residenciais e cuja operação é de respon-
sabilidade do próprio condomínio, como é o caso das 
ETEs: Alpha Sítio, Alpha Life, Scenic, e New Ville, além 
da ETE Tamboré, que trata os esgotos de diversos 
condomínios e de ETEs menores como a ETE Itahyê, 
Habicasa, Sesi, Posto de Saúde, todas operadas pela 
empresa Catuí Engenharia (Plano Municipal de Sanea-
mento 2013).

 ` QUADRO 4.5-1 
Outorgas de captação e lançamento por sub-bacia

Fonte: Relatório de Situação dos Recursos Hídricos, 2014. Organizado por PA BRASIL, 2015.
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Segundo mapa oficial do IBGE, a região do município 
de Santana de Parnaíba, onde está inserida a REBio 
Tamboré, pertence ao domínio da Mata Atlântica, mais 

precisamente a fitofisionomia da Floresta Ombrófila Densa.

O termo Floresta Ombrófila Densa, criado 
por Ellenberg e Mueller-Dombois (1967), 
substitui o Pluvial (de origem latina) por 
Ombrófila (de origem grega), ambos com 
o mesmo significado “amigo das chuvas” 
(IBGE, 2012).

Este tipo de vegetação é caracterizado por fanerófitos – 
subformas de vida macro e mesofanerófitos, além de lianas 
lenhosas e epífitas em abundância, que o diferenciam das 
outras classes de formações. Porém, sua característica 
ecológica principal reside nos ambientes ombrófilos 
que marcam muito a “região florística florestal”. Assim, a 
característica ombrotérmica da Floresta Ombrófila Densa 
está presa a fatores climáticos tropicais de elevadas 
temperaturas (médias de 25° C) e de alta precipitação, 
bem-distribuída durante o ano (de 0 a 60 dias secos), o 
que determina uma situação bioecológica praticamente 
sem período biologicamente seco (IBGE, 2012).

Sua diversidade e grande nível de endemismo também 
podem ser associados à antiguidade desta formação, 
influenciada pela alternância de climas mais secos e frios 
com climas úmidos e quentes do passado geológico.

A Floresta Ombrófila Densa possui como características, 
ser composta por vegetação perenifólia, formando um 
dossel de até 15 m, com árvores emergentes de até 40 
m de altura. Densa vegetação arbustiva, composta por 
samambaias arborescentes, bromélias e palmeiras.

As trepadeiras e epífitas (bromélias, orquídeas), cactos e 
samambaias também são muito abundantes. Nas áreas 

mais úmidas, às vezes temporariamente encharcadas, 
antes da degradação pelo homem ocorriam figueiras, 
jerivás e palmitos (Euterpe edulis). (Rodrigo Polisel, 2013).

Destacam-se, em sua flora, a Sapopemba 
(Sloanea guianensis), o cedro (Cedrela 
fissilis), a canjerana (Cabrelea canjerana), 
o Guapuruvu (Schyzolobium parahyba), o 
palmito-jussara (Euterpe edulis), a quares-
meira (Tibouchina mutabilis), a peroba 
(aspidosperma parvifolium), o pau-ferro 
(Caesalpinia férrea), o pau-brasil (Caesal-
pinia echinata), o jacarandá-da-bahia 
(Dalbergia nigra), a maçaranduba 
(Manilkara salzmannii) (Mantovani, 2003 
apud. MARTINS, 2012).

De acordo com os dados apresentados no Inventário 
Florestal do Estado de São Paulo, produzido pelo Instituto 
Florestal (2005), o município de Santana do Parnaíba, com 
área total de 17.900ha, possui 4.337,96 ha (24,23%) de 
cobertura vegetal nativa.

 ` QUADRO 4.6-1 
Cobertura vegetal do munícipio de Santana  
de Parnaíba.

CoBERTuRA VegetAl

Cobertura Vegetal Área (ha) %

Mata 828,89 4,63

Capoeira 3.509,07 19,60

Total 4.337,96 24,23

Reflorestamento 1.071,81 5,99

Fonte: Instituto Florestal, 2005.
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A maior parte dos remanescentes florestais presentes 
em Santana de Parnaíba situa-se principalmente nas 
porções leste e oeste do município, ocorrendo em conjunto 
manchas de reflorestamento de eucaliptos.

De acordo com o inventário florestal (2005): com relação 
àvfragmentação dos remanescentes florestais no município 
de Santana de Parnaíba, ao todo, existem 161 fragmentos,  
dos quais 79 possuem área inferior a 10 ha. Ressalta-se 
que, a fragmentação de habitats é uma das principais 
causas na perda da biodiversidade, uma fez que ocorre a 
restrição do fluxo gênico.

A classificação da vegetação presente 
nessa área foi realizado por fotointerpre-
tação de imagens disponibilizadas pelo 
IGC (Ortofotos Leste SP 2010), Sistema 
Ambiental Paulista Datageo, e software 
Google Earth (imagens de 2005 a 2015). 
Após o levantamento inicial, devido ao 
processo de urbanização e a dinâmica 
de ocupação ser intensa nas áreas de 
entorno da REBio Tamboré, foram reali-
zadas vistorias in loco.

Segundo o Atlas SinBiota Fapesp e o Instituto 
Florestal, toda a região da REBio Tamboré era origi-
nalmente coberta por Floresta Ombrófila Densa. 
Atualmente, a região é composta por um mosaico de 
fragmentos de Floresta Ombrófila densa em estágios 
de regeneração pioneiro, inicial e médio, áreas com 
plantio de eucalipto sem subosque e com subosque 
em processo de regeneração.

Na Área de estudo podem ser observadas quatro situações 
quanto à cobertura:

 ` Áreas urbanas consolidadas (bairros residenciais e 
condomínios, industriais, áreas comerciais e de serviços);

 ` Áreas Urbanas em implantação (obras de terraplenagem 
e movimentação de terra, e supressão de eucaliptos);

 ` Fragmentos de vegetação representativos (floresta ombró-
fila densa em estágio médio e inicial de regeneração);

 ` Vegetação pioneira e áreas com plantio de eucaliptos 
(eucaliptos com manejo silvicultura e áreas em diferentes 
estágios de regeneração natural).

 ` Mapa de Vegetação Regional (Mapa 7) é possível visua-
lizar os fragmentos florestais existentes.

As áreas mais representativas quanto à cobertura vegetal 
para a REBio Tamboré estão situadas nas porções norte e 
oeste, onde ocorrem fragmentos de vegetação nativa em 
estágio médio, desenvolvendo a noroeste, um contínuo em 
direção a Serra do Japi, interceptado em setores isolados 
de ocupação predominantemente rural.

Nas áreas de oeste a sudeste, ocorre ocupação 
urbana consolidada, formando um aglomerado 
urbano com Barueri, Carapicuíba e Osasco, e a leste 
identificam-se remanescentes florestais menores e o 
Parque Estadual do Jaraguá, não conectado com a 
REBio Tamboré.
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 ` FIGURA 4.6-1 
Plantio de eucaliptos sem a formação de sobosque 
e a direita, eucalipto com a formação de sobosque

 ` FIGURA 4.6-2 
Áreas brejosas do Córrego do Paiol Velho a montante 
da REBio Tamboré. Área a nordeste da REBio 
Tamboré, em fase de implantação de empreendi-
mento, com obras de terraplenagem.
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A caracterização regional de fauna está baseada na 
análise e de dados secundários (detalhados nas 
Referências), destacadamente no Plano de Gestão 

da REBio Tamboré, elaborado em 2005 pela PA Brasil 
Consultoria e Planejamento Ambiental, e de vistoria de reco-
nhecimento em campo realizada em setembro de 2015.

O levantamento faunístico realizado em 2005, contou com 
24 dias de campanha e especialistas dos três principais 
grupos faunísticos: mastofauna, avifauna e herpetofauna.

Mamíferos

Os fragmentos que compõem a REBio Tamboré fazem parte 
de um conjunto de remanescentes florestais, com variados 

FAuNA

tamanhos, formas, níveis de conectividade e conservação, 
situados na região noroeste da Reserva da Biosfera do 
Cinturão Verde da Cidade de São Paulo-RBCV, como 
descrito no Encarte 01. De acordo com Leite et al. (2012), 
36,5% do território da RBCV, em 2010, estava ocupado 
por mata, perdendo apenas para as áreas de capoeira ou 
campo (38,4%) e à frente das áreas urbanas (11,9%).

Nesta região, seis Unidades de Conservação foram 
consideradas como de maior potencial para os esforços 
de conhecimento da mastofauna e, consequentemente, 
favoráveis às iniciativas de conservação. Delas, entre-
tanto, só há registros de levantamentos diagnósticos 
de mamíferos silvestres para o Parque Estadual da 
Cantareira, o Parque Estadual do Jaraguá e a Reserva 
Biológica da Serra do Japi. 

Unidade de Conservação Área (ha) Município(s) Distância aproximada para  
a REBio Tamboré (km)

Diagnósticos  
da mastofauna

Parque Estadual da Cantareira 7.916,52 São Paulo, Mairiporã, Caieiras, 
Guarulhos 13 3

Parque Estadual do Jaraguá 495,01 São Paulo 6 2

Parque Estadual do Juquery 2.058,09 Caieiras, Franco da Rocha 10 0

Área de Preservação Ambiental Cajamar 13.309 Cajamar 3 0

Área de Preservação Ambiental Várzea  
do Rio Tietê – trecho oeste 1.000* Barueri, Carapicuíba, Osasco, 

Santana de Parnaíba 4 0

Reserva Biológica da Serra do Japi 2.071,20 Jundiaí 20 5

 ` QUADRO 4.7.1-1 
Principais Unidades de Conservação (UCs) da região noroeste da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da 
Cidade de São Paulo (RBCV), suas áreas, municípios abrangidos, proximidade para a REBio Tamboré e número 
de diagnósticos levantado.

* Dimensão aproximada, de cerca de 1/7 da área total da APA Várzea do Rio Tietê, que é de 7.400 hectares
Fonte: RBCV, 2016 – modificado.
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A mastofauna regional contou com 111 espécies, 
incluindo as registradas na REBio Tamboré. Este valor 
correspondeu a 15,8% e 48% da riqueza nacional e 
estadual, respectivamente. Embora a riqueza da REBio 
Tamboré tenha representado cerca de 30% da regional, a 
maioria dos mamíferos de médio e grande porte (61,3%) 
foi registrada, e os dados da reserva foram responsáveis 
pelo acréscimo de 1,8% da riqueza regional, com o 
registro de Holochilus brasiliensis (rato-d’água) e Coendou 
prehensilis (ouriço-cacheiro).

A espécie H. brasiliensis (rato-d’água) apresenta hábito 
semi-aquático, alimenta-se de capins ribeirinhos, habita 
formações florestais da Floresta Atlântica, entre outros 
biomas, e constrói os ninhos em touceiras de capim, 
comumente em terrenos brejosos (OLIVEIRA; BONVI-
CINO, 2011). A espécie C. prehensilis (ouriço-cacheiro) 
tem hábito noturno, arborícola, herbívoro, pode viver em 
florestas primárias ou alteradas e apresenta baixa taxa 
reprodutiva (MARINHO-FILHO et al., 2008).

Algumas espécies estiveram presentes em todas as 
Unidades de Conservação, incluindo na REBio Tamboré. 
Estas representaram 12,6% da riqueza regional e foram: 
D. aurita (saruê), Dasypus novemcinctus (tatu-galinha), L. 
pardalis (jaguatirica), Leopardus tigrinus (gato-do-mato), P. 
yagouaroundi (jaguarundi), Cerdocyon thous (cachorro-do-
mato), Nasua nasua (quati), Procyon cancrivorus (mão-pe-
lada), Mazama gouazoubira (veado-catingueiro), Guer-
linguetus ingrami (serelepe), Hydrochoerus hydrochaeris 
(capivara) e dos morcegos A. lituratus, Carollia perspicillata 
e Sturnira lilium.

As espécies que ocorrem em diversos remanescentes 
florestais de uma região usualmente são comuns e de 
ampla distribuição. As diferenças na sensibilidade às altera-
ções ambientais, entre elas, usualmente estão relacionadas 
com as características específicas, envolvendo aspectos 
biológicos, ecológicas e/ou comportamentais, tais como 
dieta, hábito de vida e locomotor, habitat de ocorrência e 
densidade populacional, e seu interesse cinegético.

 ` FIGURA 4.7.1-1 
Carnívoros Cerdocyon thous (cachorro-do-mato),; 
e Nasua nasua (quati), fotografados na região da 
REBio Tamboré em áreas adjacentes à REBio da 
Serra do Japi.

Fotos: obtidas por armadilha fotográfica, por Lazo (2014).
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No caso dos carnívoros C. thous e N. nasua (FIGURA 
4.7-1), por exemplo, ambos apresentam hábito alimentar 
onívoro e generalista, mas o primeiro é mais tolerante às 
alterações ambientais. Diferem pelo fato de o cachorro-
do-mato ter hábito crepuscular-noturno, viver solitário, em 
pares ou pequenos grupos familiares, expondo-se menos 
ao contato humano, com preferência por bordas florestais e 
ambientes abertos (BEISIEGEL et al., 2013), o que os torna 
menos dependentes de ecossistemas florestais estrutu-
rados. Já, o quati é diurno, vive em grupos que podem ter 
mais de 30 indivíduos (DESBIEZ; BORGES, 2010), capazes 
de causar danos às plantações, o que usualmente os 
coloca em conflito com o homem. Ainda, apresentam maior 
dependência de áreas florestais, bordas de mata e florestas 
de galeria (TROVATI et al., 2010).

Semelhante aos carnívoros, os roedores diurnos Guer-
linguetus ingrami (serelepe) e Hydrochoerus hydrochaeris 
(capivara) tendem a ser diferentemente afetados pelas 
alterações ambientais. O serelepe (FIGURA 3.7-2) possui 
pequeno porte, hábitos arborícola e frugívoro (BORDIGNON 
e MONTEIRO-FILHO, 1999), baixa densidade populacional 
e pode viver nos estratos baixos e intermediários das 
florestas pluviais baixas e montanhosas da Mata Atlântica, 
primárias ou alteradas (Oliveira; Bonvicino, 2011), sendo 
mais afetado pela degradação dos ecossistemas florestais 
do que pela presença humana. A capivara, por sua vez, 
apresenta porte grande, hábitos semiaquático e herbívoro 
e pode viver de matas ciliares a savanas sazonalmente 
inundáveis, até 500 m de distância da água (Mones; 
Ojasti, 1986; Oliveira; Bonvicino, 2011), tornando-se mais 
expostas e, devido ao seu elevado valor cinegético, vulne-
ráveis à caça.

Das Unidades de Conservação avaliadas, a APA Cajamar, 
a APA Várzea do Tietê e o Parque Estadual do Jaraguá 
(PENTEADO, 2006; FUNDAÇÃO FLORESTAL, 2010) foram 
as mais próximas da REBio Tamboré. Não foram encon-
trados dados sobre a mastofauna das APAs e apenas duas 
espécies nativas do PE do Jaraguá, Bradypus variegatus e 
Galictis cuja, não estão presentes na REBIO.

 ` FIGURA 4.7.1-2 
Registro fotográfico do roedor Guerlinguetus 
ingrami (serelepe), carregando um fruto da palmeira 
Syagrus sp., e do Hydrochoerus hydrochaeris 
(capivara), preso à uma armadilha de caça, em áreas 
adjacentes ao Parque Estadual da Cantareira e a 
Reserva Biológica da Serra do Japi, respectivamente.

Fotos: Lizie J. Lazo, 2016.
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A preguiça-comum apresenta hábito locomotor arborícola, 
o que dificultaria sua emigração e a recolonização da 
reserva ao longo dos anos, exceto por meio de programas 
de manejo, por reintrodução. O furão, de hábito terrestre, 
apresenta maior chance de se dispersar para a área, desde 
que haja conexão entre a reserva e os remanescentes 
regionais (assunto abordado posteriormente, em Análise da 
Paisagem Regional).

A ausência de diagnósticos para a APA Cajamar, entretanto, 
não reduz a importância de sua existência para a conser-
vação da mastofauna regional, uma vez que esta Unidade 
de Conservação tem sua vegetação contínua à da Serra do 
Japi e, consequentemente, pode ter riqueza semelhante. 

A localização dessas UCs, entre a REBio Tamboré e a 
REBio da Serra do Japi, pode ser favorável ao fluxo de 
animais entre estas reservas e essencial à manutenção da 
mastofauna regional e na REBio Tamboré. 

Para a APA Várzea do Tietê, entretanto, a emigração de espé-
cies não-voadoras para a REBio Tamboré seria improvável, 
devido à extensa área urbana entreposta às duas unidades.

A REBio da Serra do Japi apresentou uma riqueza inter-
mediária entre a REBio Tamboré e o Parque Estadual da 
Cantareira, com cerca de 50 espécies (MARINHO-FILHO, 
1985; PENTEADO, 2006; DELGADO-MENDEZ et al., 
2008; CARVALHO, 2011; LAZO, 2014). A área difere das 
demais, entretanto, pela vegetação mais seca e uma fauna 
de transição para a de ocorrência na vegetação interiorana 
do Estado. Nesta foram registradas espécies comuns para 
a fisionomia Floresta Estacional Semidecidual, como Cavia 
aperea (preá), Didelphis albiventris (saruê) e Callithrix peni-
cillata (mico-estrela), além da espécie nativa introduzida, 
Myocastor coypus (ratão-do-banhado).

O Parque Estadual da Cantareira foi o que concentrou o 
maior número de espécies de mamíferos, correspondente 
a cerca de 90% da riqueza regional (PENTEADO, 2009; 
FUNDAÇÃO FLORESTAL, 2009; LAZO, 2015).  Nesta loca-
lidade destacaram-se o conhecimento acerca da riqueza 

de mamíferos de pequeno porte, que foi de 65 espécies, 
entre as ordens Didelphimorphia, Rodentia e Chiroptera. 

No caso desses animais, que usualmente apresentam 
pequena área de vida, e em especial os morcegos, por 
terem poucas limitações locomotoras, é esperado que 
um grande número dessas espécies ocorra na REBio 
Tamboré e que não tenham sido registrados por limitações 
no esforço amostral utilizado para o plano de gestão. 

A emigração entre PE da Cantareira e REBio Tamboré, 
entretanto, é improvável para animais não-voadores, 
devido à extensa área urbana que separa as duas 
Unidades de Conservação. O sucesso dispersivo de 
indivíduos, neste caso, dependeria do deslocamento 
através do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo, 
bastante fragmentado, o que elevaria a distância 
entre as áreas e exporia os animais a riscos diversos.  
Inúmeras barreiras físicas se entrepõem entre estas 
duas Unidades de Conservação, como rodovias, 
bairros, indústrias e áreas desmatadas.

Dentre as espécies de médio e grande porte, o PE da 
Cantareira e a REBIO da Serra do Japi foram os mais 
ricos em espécies sensíveis às alterações ambientais, 
em muitos casos ameaçadas ou próximas da ameaça.  
Destacaram-se a presença da paca (Cuniculus paca), da 
onça-pintada (Panthera onca), do veado-mateiro (Mazama 
americana) e dos primatas saguí-da-serra-escuro (Callithrix 
aurita), bugio (Allouata guariba clamitans), sauá (Callicebus 
nigrifrons) e macaco-prego (Sapajus nigritus).

As pacas (Cuniculus paca) são roedores terrestres, 
solitários e territorialistas, que se alimentam de frutos, 
tubérculos e brotos. Vivem em ambientes florestais 
(Figura 10), próximas aos cursos d’água, sendo comuns 
e facilmente observáveis em locais onde não sofrem 
com a pressão de caça (Pérez, 1992; Oliveira; Bonvi-
cino, 2011). A suposta ausência dessa espécie na 
REBio Tamboré possivelmente decorreu do histórico de 
ocupação urbana e da caça, intensamente monitorada 
desde 2005, por parte dos gestores.
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 ` FIGURA 4.7.1-3 
Registro fotográfico do roedor Cuniculus paca 
(paca), em ambiente florestal adjacente à REBio da 
Serra do Japi, na região da REBio Tamboré.

O sagui presente na REBio Tamboré não foi identificado em 
nível específico, mas a região apresenta a ocorrência das 
três espécies de Callithrix, com um aparente predomínio das 
nativas introduzidas nos parque urbanos (SÃO PAULO, 2006) 
e a C. aurita nas UCs de maior dimensão. Desta forma, 
todas as espécies podem ser esperadas para a REBIO e a 
conservação da nativa silvestre, caso presente, certamente 
terá maior viabilidade na ausência das espécies introduzidas.

Por outro lado, os primatas de maior porte, S. nigritus, C. 
nigrifrons e A. g. clamitans, seriam mais ameaçados pela 
redução dos remanescentes florestais, com isolamento e 
degradação da estrutura florestal vertical. Estes mamíferos 
usualmente vivem nos estratos superiores das florestas, são 
esquivos à presença humana e podem ter baixa densidade 
populacional e/ou dieta herbívora, exceto o S. nigritus que 
pode viver em grandes grupos familiares e apresenta hábito 
onívoro, de forma que usualmente são menos tolerantes às 
alterações na estrutura florestal. Estes aspectos reduzem as 
chances de ocorrência e recolonização dos fragmentos da 
REBio Tamboré por estas espécies.

Semelhante aos primatas de maior porte, a ocorrência de 
onça-pintada (P. onca) na REBio Tamboré é improvável. 
De acordo com a revisão de Cheida et al. (2011), a onça
-pintada tem hábito solitário, predominantemente noturno, 
terrestre e dieta essencialmente carnívora, composta 
principalmente por vertebrados de médio e grande porte, 
sendo a queixada (Tayassu pecari) e capivara (Hydro-
choerus hydrochaeris) as principais presas. Sua área de 
vida é de cerca de 100 Km2 na Mata Atlântica, região que 
vem sendo pressionada pelo avanço das atividades antró-
picas. A espécie continua sendo um dos felídeos mais 
perseguidos pelo homem, juntamente com Puma concolor 
(suçuarana), principalmente por ser um predador de cria-
ções domésticas em zonas rurais. Este conflito geralmente 
ocorre quando o número de presas diminui, muitas vezes 
em decorrência de alterações ambientais provocadas pelo 
homem, como o desmatamento e a caça predatória a 
essas presas.

 Foto: obtida por armadilha fotográfica, por Lizie J.Lazo (2014).

A ausência do veado-mateiro (Mazama americana) na 
REBio Tamboré pode estar relacionada à sua depen-
dência por ambiente florestal denso e maior vulnerabili-
dade à fragmentação e caça, de acordo com a revisão 
elaborada por Tiepolo e Tomas (2011). Esta espécie seria 
menos tolerante do que a Mazama gouazoubira (veado-
catingueiro), que pode viver em florestas, matas ripárias, 
bordas de mata, campos e áreas alteradas com vege-
tação de capoeira.

Dos primatas, o saguí-da-serra-escuro (C. aurita) apresenta 
dieta onívora, vive em pequenos grupos familiares, tem área 
de vida pequena, que varia de 17 a 35,3 hectares (Corrêa; 
Coutinho, 2008), e é mais tolerante à presença humana do 
que os primatas endêmicos da Mata Atlântica no Estado 
de São Paulo. Além da caça, estes saguis são ameaçados 
pela competição com as espécies nativas introduzidas, C. 
jacchus e C. penicillata. 
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 ` FIGURA 4.7.1-4 
Registros fotográficos dos primatas: Callithrix 
aurita (sagui-da-serra-escuro), em cima a 
esquerda; Sapajus nigritus (macaco-prego), em 

	  

	  

	  

	  

cima a direita; Callicebus nigrifrons (sauá), abaixo 
a esquerda e Allouata guariba clamitans (bugio), 
abaixo a direita; em áreas adjacentes ao Parque 
Estadual da Cantareira.

Fotos: Lizie J. Lazo. 



107

Análise regionAl

A região da REBio Tamboré conserva grande quantidade 
de remanescentes florestais, representando, assim, uma 
importante UC na RMSP.

Como esperado, o diagnóstico regional revelou uma masto-
fauna mais rica e diversificada daquela registrada na REBio 
Tamboré. Parte da riqueza regional se deu pelos esforços 
no levantamento de espécies de pequeno porte, a maioria 
no PE da Cantareira. 

A semelhança da mastofauna das diferentes UCs 
avaliadas ficou por conta de espécies comuns e de 
ampla distribuição, como os quatis (N. nasua) e as 
capivaras (H. hydrochaeris), que usualmente são 
afetadas de forma distinta pelas alterações ambientais 
e, consequentemente, requerem atenção e esforços 
distintos para sua conservação.

O PE da Cantareira, de maior riqueza, não deve contribuir 
em muito para a composição da diversidade da REBio 
Tamboré e sua manutenção, por estar distante e isolado 
por inúmeras barreiras físicas, que podem dificultar a 
dispersão das espécies. Neste caso, os remanescentes 
florestais que se mostraram significativos para os potenciais 
deslocamentos de fauna foram a APA Cajamar, PE do 
Jaraguá e a REBio da Serra do Japi.

Toda a região, desta forma, pode manter condições favorá-
veis à conservação de espécies de maior sensibilidade às 
alterações ambientais, como a paca (C. paca), a onça-pin-
tada (P. onca), o veado-mateiro (M. americana) e os primatas 
nativos, C. aurita (saguí-da-serra-escuro), S. nigritus (macaco
-prego), C. nigrifrons (sauá) e A. g. clamitans (bugio).

O anel viário existente entre o Corpo Principal e os Anexos, 
demonstra uma fragilidade à conservação da fauna, uma 
vez que um número crescente de atropelamentos são 
atualmente observados, demanda registrada nas oficinas 
participativas do PM. No Brasil, consistem em uma das 
maiores causas de redução populacional, chegando a 
centenas de milhões a cada ano (CBEEE; Centro Brasileiro 
de Estudos em Ecologia de Estradas).

Para minimizar esses acidentes, 
recomenda-se a implantação de passa-
gens de fauna, interligando essas áreas. 
Estudos internacionais apontam que 
as passagens reduzem em até 87% os 
acidentes com animais.

Aves

A seleção de documentação secundária, sua avaliação 
e análise pode indicar quais espécies de aves poten-
cialmente podem ser descobertas na região da REBio 
Tamboré. A escolha foi baseada na similaridade entre 
áreas amostradas, com cobertura vegetal semelhante e 
nas proximidades da RMSP.

As fontes escolhidas e consultadas para compilar a lista de 
aves de ocorrência presumida na região foram: 

 ` “Levantamento da Ornitofauna do Parque Estadual 
da Serra da Cantareira” (AMARAL et al, 2007), que 
contempla os estudos ornitológicos realizados entre 
1997 a 2007 no Parque Estadual da Cantareira, 
o mais importante e significativo remanescente 
florestal da RMSP;

 ` “Inventário de fauna do município de São Paulo”, 
contemplando os parques e maciços florestais rema-
nescentes. Nesse caso, entre os parques amostrados, 
foram selecionados aqueles mais próximos à REBio 
Tamboré: Vila dos Remédios, Raposo Tavares, Luis 
Carlos Prestes, Alfredo Volpi, Previdência, Cidade de 
Toronto e São Domingos;

 ` Bases de dados colaborativas Wikiaves e Táxeus, 
que apresentam registros (fotografias e gravações 
sonoras) de aves realizados no município de Santana do 
Parnaíba, por usuários cadastrados. 
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Cruzando os dados, foi permitido avaliar a possível presença 
de espécies signiticativas e que, de acordo com suas carac-
terísticas, possam vir a ser catalogadas na REBio Tamboré. 

Da maior parte das espécies listadas 
nas fontes acima, muitas espécies regis-
tradas (118 no total), são generalistas e 
se adaptam bem à condição antropizada 
do meio em que vivem, sendo cata-
logadas poucas espécies endêmicas 
neste levantamento. 

Na base nos bancos de dados colaborativos Wikiaves e 
Táxeus, para o município de Santana de Parnaíba estão 
catalogadas 184 e 238 espécies, respectivamente. Vale 
ressaltar que este grande número de registros, se deve 
ao fato destes dados sempre serem atualizados. Espé-
cies como jacupemba (Penelope superciliaris) e cabeça-
seca (Mycteria americana) aparecem catalogadas no 
município, sendo estas aves quase ameaçadas no 
Estado de São Paulo.  

Grandes rapinantes como gavião-asa-de-telha (Para-
buteo unicinctus) e gavião-pega-macaco (Spizaetus 
tirannus), aves ameaçadas de extinção, também ocorrem 
no município, sendo bons indicadores de qualidade 
ambiental, uma vez que são exigentes e necessitam de 
grandes presas.

Das espécies citadas na análise regional, somente 
araponga (Procnias nudicollis) e gavião-pega-ma-
caco (Spizaetus tirannus) foram catalogadas na REBio 
Tamboré. Existe uma grande chance de que mais espé-
cies ameaçadas sejam adicionadas à lista, em função 
da similaridade da vegetação e proximidade com matriz 
urbana, como nas áreas do levantamento bibliográfico.

A vegetação local é um mosaico composto por Floresta 
Ombrófila, Matas Ciliares, Campo Antrópico e Euca-
liptais, formando uma gama de micro habitats em que 
a ornitofauna pode utilizar para conseguir alimento e 

refúgio. Esses habitats ainda conferem uma grande 
disponibilidade de nichos ecológicos para a fauna local 
como um todo.

A fragmentação de habitat, atualmente é reconhecida 
como uma das maiores causas de perda de biodiversi-
dade, confinando as espécies mais sensíveis à pressão 
antrópica, culminando com extinções locais (VIANA & 
PINHEIRO, 1998). Além da questão da fragmentação, 
deve-se levar em consideração o tamanho e forma dos 
remanescentes, tipo de borda e nível de isolamento 
destas áreas.

Remanescentes florestais que possuem pouca extensão 
e/ou, são alongados, são mais suscetíveis ao efeito 
de borda, que em longo prazo, poderá acabar com a 
resiliência deste habitat e, consequentemente, capaci-
dade de abrigar populações estáveis da fauna (VIANA 
& PINHEIRO, 1998).  Bordas irregulares aumentam 
a área sujeita ao efeito de borda, podendo agravar a 
situação descrita anteriormente. Por fim, o isolamento 
entre fragmentos florestais pode diminuir o fluxo gênico 
entre populações, chegando ao isolamento total ou pode 
dificultar a recolonização de espécies que eventualmente 
foram extintas localmente (VIANA & PINHEIRO, 1998).

Ao analisar imagens aéreas da REBio Tamboré observa-
se a irregularidade das bordas dos Anexos, espe-
cialmente o Corpo Principal, além de ser nítida a falta 
de conectividade efetiva entre os Anexos. Esta baixa 
conectividade pode isolar as populações de espécies 
florestais exigentes ecologicamente, as quais dificilmente 
frequentam a borda dos fragmentos, sendo difícil sair de 
um fragmento e migrar em campo aberto até o próximo.

Para que em longo prazo a UC seja viável, a ponto de 
permitir uma relativa estabilização das populações faunís-
ticas locais, deve-se priorizar a conservação da vege-
tação, trabalhando com o enriquecimento e incremento 
de espécies que forneçam recursos à fauna (VIANA & 
PINHEIRO, 1998).
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Anfíbios e Répteis

Mesmo com um alto grau de perturbação antrópica e isola-
mento dos fragmentos remanescentes, a REBio Tamboré 
apresenta uma alta riqueza de espécies (N = 40 espécies) 
quando comparada com levantamentos realizados em outras 
áreas, como a Reserva Florestal do Morro Grande (N = 35 
espécies), parques do município de São Paulo  (N = 77 espé-
cies) e a  do Japi (N = 43 espécies). No entanto, na compa-
ração das riquezas, deve-se considerar os diferentes esforços 
amostrais e dimensões de cada ambiente.

Dentre os biomas brasileiros, a Mata Atlântica é conside-
rada um dos mais ameaçados do planeta, abrigando uma 
elevada diversidade de espécies e altos níveis de ende-
mismos (Myers et al., 2000). São conhecidas 543 espécies 
de anfíbios anuros para o bioma Mata Atlântica, no qual 
a maior riqueza concentra-se nas Florestas Ombrófilas 
Densas (Haddad et al., 2013). Deste total, cerca de 472 
espécies podem ser consideradas endêmicas, sendo que 
aproximadamente 22 gêneros são tidos como exclusivos. 
Já no caso dos répteis, aproximadamente 60 das 200 
espécies conhecidas para esse bioma, são também consi-
deradas endêmicas (Myers et al., 2000).

Áreas de florestas ombrófilas (como as 
encontradas originalmente ao longo da 
área do presente estudo) são ricas em 
espécies de anfíbios anuros com modos 
reprodutivos especializados, em parte, em 
função da disponibilidade de micro-am-
bientes disponíveis. A manutenção dessas 
espécies florestais com modos reprodu-
tivos especializados ao longo das áreas 
estudadas é dependente da manutenção 
(e eventual manejo) dos remanescentes 
florestais presentes na área de estudo.

As áreas florestais são ambientes de alta complexidade 
estrutural e apresentam uma série de micro-ambientes 

explorados por espécies de anfíbios anuros com diferentes 
modos reprodutivos e répteis. Anfíbios anuros são peças-
chave na manutenção de ecossistemas terrestres, agindo 
tanto como predadores de invertebrados como potenciais 
presas de uma grande variedade de organismos, desde 
invertebrados até vertebrados como aves e mamíferos.

Os resultados obtidos indicam que áreas sujeitas a 
atividades antrópicas, apesar de perturbadas podem ser 
importantes para a preservação de anfíbios e répteis, 
podendo constituir refúgios ecológicos. 

A integridade de populações da herpetofauna local depende 
da conectividade com outras áreas mais bem preservadas 
e que representam potenciais fontes de dispersão de 
espécies. Os declínios de muitas populações de répteis são 
similares àqueles registrados para anfíbios em termos de 
abrangência taxonômica, escopo geográfico e severidade. 
Assim como para os anfíbios, as causas são incertas e, 
muitas vezes, conduzem a extinções locais. Contudo, a difi-
culdade de monitoramento de suas populações indica que 
esses declínios podem estar subestimados.

Análise da paisagem 

Inicialmente, a conectividade funcional foi definida como a 
capacidade da paisagem em facilitar ou impedir os fluxos 
biológicos (Taylor et al. 1993), o que depende da permea-
bilidade da matriz da paisagem. Esta tem sido amplamente 
testada em estudos populacionais, a fim de determinar 
padrões de dispersão, permeabilidade de matriz e área de 
vida das espécies. 

O estudo do comportamento da fauna, em seus diferentes 
grupos, permite sinalizar as rotas potenciais percorridas 
pelas diferentes espécies em uma matriz da paisagem 
objeto, gerando vetores de dispersão.

A paisagem regional é composta por uma matriz bastante 
urbanizada, entremeada por fragmentos florestais relativa-
mente conservados. As áreas de capoeira ou campo são 
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dominantes e representam a matriz da paisagem, isolando os 
fragmentos de mata e áreas urbanas, que correspondem a 
36% e 12% da região (LEITE et al., 2012), respectivamente.

Os ambientes florestais quando avaliados em pequena escala, 
de forma geral, apresentam-se próximos e relativamente 
conectados, e podem ser separados em regiões menores.

Na paisagem regional foram identificadas três regiões (R) 
dominadas por remanescentes florestais de Mata Atlântica 
(FIGURA 4.7.4-1), nomeadas por:

 ` R1, região que contém o PE do Jaraguá; 

 ` R2, região que engloba a APA Cajamar e a REBio da 
Serra do Japi, e;

 ` R3, região dos PE do Juquery e da Cantareira.

Estas regiões, por sua vez, foram interligadas por três corre-
dores regionais (CR), sendo o primeiro e o segundo, CR1 
e CR2, a conexão entre as regiões R1 e R2, e o terceiro, 
CR3, a conexão entre as regiões R1 e R3.

A fragmentação é um processo de ruptura na continui-
dade espacial de habitats naturais, com usual ruptura 
dos fluxos gênicos entre populações presentes nesses 
habitats (METZGER, 2008), de forma que a manutenção de 
corredores regionais pode ser essencial à conservação da 
biodiversidade.

Apesar da região R3, entre os PEs do Juquery e da 
Cantareira, ser a de maior relevância para a conservação 
da fauna regional, por apresentar riqueza considerável da 
porção noroeste do Cinturão Verde da Cidade de São 
Paulo, no Parque Estadual da Cantareira (PENTEADO, 
2006; FUNDAÇÃO FLORESTAL, 2009), as regiões R1 e 
R2, que englobam a APA Cajamar, REBio da Serra do Japi, 
e o PE do Jaraguá foram consideradas as de maior impor-
tância regional no contexto da REBio Tamboré. Estas duas 
regiões são próximas o suficiente para permitirem o fluxo de 
animais e, com isso, garantir a conservação local da fauna.

A REBio Tamboré, em contrapartida, desempenha um 
papel fundamental na conservação da fauna regional. A 
reserva atua na ligação entre as regiões R1 e R2, como 
pode ser observado na FIGURA 4.7.4-1, elevando a 
conectividade da paisagem e contribuindo, assim, com a 
manutenção das comunidades e populações faunísticas.

 ` FIGURA 4.7.4-1 
Paisagem regional no entorno da REBio Tamboré 
(delimitada em amarelo), com a indicação das 
regiões (áreas delimitadas em azul) do Parque esta-
dual do Jaraguá (R1), Área de Proteção Ambiental 
Cajamar e Reserva Biológica da Serra do Japi (R2), 
e Parques Estaduais do Juquery e da Cantareira 
(R3). O círculo vermelho corresponde ao corredor 
desempenhado pela REBio Tamboré
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ApREsENTAção

Como apresentado anteriormente, o Ibama em seu 
Roteiro Metodológico, orienta que o Plano de 
Manejo deve ser apresentado por meio de seis 

encartes, de acordo com a estrutura lógica a seguir:

...a Unidade de Conservação é enfocada a 
partir da contextualização da UC no cenário 
internacional, quando couber, seguindo-se 
os cenários federal e estadual.

Parte-se então para uma análise da região 
ou entorno da UC e mais detalhadamente 
procede-se à análise da Unidade de 
Conservação propriamente dita.

Uma vez dispondo-se de todos estes 
diagnósticos tem-se o conhecimento 
necessário para a definição e a tomada 
de decisão para o planejamento da UC e 
seu entorno.

Os dois últimos encartes, Projetos 
Específicos e Monitoria/Avaliação estão 
vinculados à implementação do Plano de 
Manejo. 

Portanto, neste Encarte 03, será apresentada a Caracteri-
zação da REBio Tamboré sob os seguintes aspectos:

 ` Situação fundiária

 ` Geodinâmica: geologia, geomorfologia e solos.

 ` Recursos hídricos superficiais

 ` Cobertura vegetal

 ` Fauna: mamíferos, aves, répteis e anfíbios. 
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DiAgNósTiCo

Situação fundiária
A REBio Tamboré é uma UC, cuja formação original já 
foi fragmentada. São cinco porções, sendo um corpo 
principal e quatro anexos, identificados nesse PM 
conforme quadro a seguir:

 ` QUADRO 2.1-1 
Áreas

 ` QUADRO 2.1-2 
Matriculas

Identificação Área (ha) Perímetro (m)

Corpo principal 241,24 13.502

Anexo 01 1,6 704

Anexo 02 63,81 5.551

Anexo 03 45,29 3.464

Anexo 04 7,68 1.644

Fonte: Google Earth Pro, 2016.

De acordo com a análise realizada nesse PM, e demons-
trada em histórico anteriormente apresentado, a situação 
fundiária da REBio Tamboré encontra-se regularizada 
desde 1998, sendo de posse e de domínio público, ou 
seja, sob a responsabilidade da Prefeitura do Município de 
Santana de Parnaíba, conforme descrito nas Matrículas 
do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri 
anexadas a esse PM. 

Observe-se também que as matrículas relativas aos imóveis 
que compõem os limites da REBio Tamboré fazem refe-
rência a áreas que correspondem a sistema viário municipal 
(antigas estradas da Fazenda Tamboré), implantadas ou não 
(Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, 2017).

Matrícula Área total (m²) Endereço

98269 32819,13 Estrada 11

98270 38751,41 Estrada 11

98275 50418,86 Estrada 10

98278 29104,75 Estrada 12

98285 27454,97 Estrada 11

98443 64589,1 Estrada 15

98444 54940,46 Estrada 15

98445 33284,42 Estrada 14

98448 55688,88 Estrada de 
Servidão

98449 49359,88 Estrada 13

98450 97079,95 Estrada 13

98451 47364,05 Estrada 14

98452 99462,33 Estrada 18

98453 64979,65 Estrada 18  
(pista norte)

98454 69651,17 Estrada 15

98455 99080,15 Estrada 14

98456 57085,01 Estrada 14

98457 84462,89 Estrada 17

98458 112515,68 Estrada 16

98461 21342,8 Estrada 15



128

Plano de Manejo - Reserva Biológica Tamboré

Matrícula Área total (m²) Endereço

98462 21434,09 Estrada 15

98463 22195,8 Estrada 15

98464 21359,44 Estrada 15

98465 21356,08 Estrada 15

98466 20941,7 Estrada 20

98467 20913,09 Estrada 20

98619 63741,81 Estrada 25

98620 80568,79 Estrada 20

98621 84601,36 Estrada 20

98623 128688,04 Estrada 24

98625 9900 Estrada 24

98876 161139,57 Estrada 11

99812 350,95 Estrada 27

99831 6807,95 Estrada 22

99832 6582,46 Estrada 22

99833 6357,6 Estrada 22

99834 5919,02 Estrada 22

99838 42258,34 Estrada 27

99842 116606,99 Estrada 12

99844 15552,75 Estrada 9

99845 57734,8 Estrada 9

99848 81841,77 Estrada 27

99849 68703,92 Estrada 27

99859 4119,01 Estrada 21

Matrícula Área total (m²) Endereço

99860 4246,86 Estrada 21

99861 4964,88 Estrada 20

99862 4989,47 Estrada 20

99863 6537,51 Estrada 20

99864 5826,75 Estrada 27

99865 5639,42 Estrada 27

99902 97349,5 Estrada 8

99903 28667,32 Estrada 8

99904 143000,71 Estrada 8

99909 20959,71 Estrada 9

99910 14939,05 Estrada 9

99916 46450,36 Estrada 7

99917 44945,19 Estrada 7

99918 36607,37 Estrada 7

99922 40365,29 Estrada 8

99923 40093,84 Estrada 8

99924 31025,14 Estrada 8

99927 26150,78 Estrada  
de Servidão

99930 25043,83 Estrada  
de Servidão

99931 22724,73 Estrada  
de Servidão

99932 26761 Estrada  
de Servidão

99933 18786,07 Estrada  
de Servidão

100459 27198,16 Estrada 25
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Matrícula Área total (m²) Endereço

100460 18101,84 Estrada 25

100465 44000 Estrada 24

100468 128400 Estrada 20

106451 13944,29 Estrada 22

106452 67009,52 Estrada 12

106455 38307,01 Estrada 8

106528 106070,33 Estrada 18N

106530 44344,51 Estrada 8

106531 39519,17 Estrada 8

106532 45562,62 Estrada 12

106533 45721,12 Estrada de 
Servidão

106534 197230,12 Estrada de 
Servidão

106562 108764,03 Estrada de 
Servidão

106583 29066,48 Estrada 8

106584 29358,31 Estrada 8

106585 29639,84 Estrada 8

106587 51230,16 Estrada de 
Servidão

106660 78181,74 Estrada 10

106661 144859,38 Estrada 8

106746 32078,2 Estrada 8

106752 191220,26 Estrada 14

107297 69525,75 Estrada 8

107298 146419,74 Estrada 8

Fonte: Prefeitura do Municipio de Santana de Parnaíba, 2015.

Geologia, geomorfologia e solos

Geologia 

Destacadamente os estudos do meio físico foram 
desenvolvidos a partir de métodos convencionais de 
levantamentos de informações: consulta a materiais 
cartográficos temáticos oficiais, relatórios técnicos e 
produções acadêmicas, conforme fontes citadas ao 
longo do texto e listadas em Referências.

De acordo com o mapa geológico regional, a 
área em estudo localiza-se sobre corpos de filito, 
quartzitos, metabasitos correspondentes às rochas 
metamórficas de baixo grau do Grupo São Roque e, 
granito-gnaisses Fácies Cantareira, Suíte Granítica 
Sin-tectônica.

Os levantamentos de campo confirmaram os dados de lite-
ratura, com exceção dos corpos gnáissicos cuja ocorrência 
só é observada a sul da área.

 ` QUADRO 2.2.1-1 
Fontes cartográficas temáticas oficiais utilizadas na 
caracterização do meio físico

TEMA ESCALA AUTOR

Carta Geotécnica do  
Estado de São Paulo 1:500.000 IPT, 1980

Mapa Geológico da Região 
Metropolitana de São Paulo 1:100.000 EMPLASA 1980

Mapa Geológico do  
Estado de São Paulo 1:500.000 IPT 1981

Mapa Geomorfológico do 
Estado de São Paulo 1:500.000 IPT 1997

Mapa Pedológico do  
Estado de São Paulo 1:500.000 Oliveira, 1990

Fonte: PABRASIL, 2015
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O substrato rochoso da área em estudo é caracterizado 
pela vasta ocorrência de filitos de coloração marrom claro 
apresentando localmente tons acinzentados devido à 
presença de grafita. A composição mineralógica dos filitos 
observados é basicamente de quartzo, grafita, mica clara 
(muscovita) e alguns minerais opacos.

Estruturalmente, os filitos apresentam um acamamento com 
orientação média de N330/17SW, tendo sido medidas ainda 
altitudes de EW/33NNW em porções de borda, em que o 
filito sofre influência de corpos metabásicos intrusivos. São 
rochas argilosas, metamórficas, e de estrutura cristalina. 

Os metabasitos em ocorrência nas porções de borda da 
área foram observados ao longo da margem esquerda da 
Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues e próximo 
da Guarda Municipal do município de Santana de Parnaíba.

Em termos de associação mineral, os metabasitos apre-
sentam anfibólios, feldspato, piroxênios e minerais opacos 
ferromagnesianos. De forma subordinada, são observados 
veios ou pequenos bolsões de quartzo.

Outro litotipo observado na área corresponde a aflora-
mentos de quartzito, compacto e maciço, sem xistosidade. 
Estas são rochas duras, altamente resistentes e represen-
tadas por setores mais altos. Quartzito Branco no Alto do 
Morro. Se apresenta compacto e maciço, não se obser-
vando xistosidade a olho nu.

O Mapa Geológico da UC foi elaborado a partir do Mapa 
Geológico da Regional, e observações de campo na 
unidade e no entorno, o que permitiu a identificação de 
contatos aproximados.

 ` FIGURA 2.2.1-1 
Afloramento de filito na área em estudo. 

 ` FIGURA 2.2.1-2 
Amostra de metabasito coletada na área em estudo.

Fonte: PABRASIL, 2015

 ` FIGURA 2.2.1-3 
Contato entre litologias observado nas adjacências 
na UC, próximo ao condominio Gaia.

Fonte: PABRASIL



131

Análise dA UnidAde de ConservAção

 ` Mapa8 
Mapa geológico da UC
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 ` Mapa 09 
Mapa hipsométrico
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Geomorfologia 

Sobre o substrato descrito, predominantemente de 
filitos, o relevo da área da reserva insere-se no Planalto 
de Jundiaí, unidade pertencente ao Planalto Atlântico 
(IPT,1997), que se caracteriza como um planalto rebai-
xado em relação às zonas geomorfológicas do Planalto 
Atlântico, porém elevado mais de uma centena de 
metros em relação ao Planalto de São Paulo, onde se 
situa a capital paulista.

Nesta unidade, predominam formas de relevo denuda-
cionais, constituído basicamente por colinas e morros 
baixos com topos convexo-retilíneas, ocorrendo de 
forma restrita, setores de vertente com caráter côncavo, 
destacadamente nas cabeceiras de drenagem.

Em algumas vertentes as declividades chegam a atingir 
valores superiores aos 100%, ou seja, superiores a 45º 
de inclinação, típico das marginais dos cursos fluviais, 
os quais apresentam alta capacidade de transporte e 
escassez de planícies aluviais.

Esses setores côncavos concentram-se nas cabeceiras 
de drenagem presentes na área da REBio Tamboré, 
sendo quadro delas localizadas no Anexo 2, ao Norte. 

 ` FIGURA 2.2.2-1 
Padrão morfológico de vertentes da REBio Tamboré.

Fonte: PABRASIL, 2015.

 ` FIGURA 2.2.2-2 
Setores em que se identificam vertentes côncavas, 
em que ocorre convergência de fluxo de escoa-
mento pluvial, localizado nas “orelhas do coelho”, 
setor Norte do corpo principal.

Fonte: PABRASIL, 2015.

Esses setores apresentam maior fragilidade ao desen-
volvimento de processos erosivos e é fundamental a 
manutenção da cobertura vegetal nativa.

As cotas topográficas observadas permitem determinar 
dois setores distintos, sendo um com altitudes mais 
elevadas e outro com altitudes médias. No nível mais 
alto (áreas 02 e 03) predominam altimetrias entre 900 
e 1.200 metros e as declividades predominantes são 
de 30 a 40%. No outro setor, na porção centro norte 
do corpo principal, as altimetrias variam de 700 a 800 
metros e as declividades predominantes apresentam-se 
entre 20 e 30%. 

As declividades locais podem ser descritas de forma 
genérica como sendo inferiores a 60% na média, nas 
vertentes mais declivosas e inferiores a 20% nas menos 
íngremes. As representantes mais íngremes do sistema 
de relevo local situam-se nos anexos, ao norte.
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 ` Mapa 10 
Mapa de declividades
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Solos 

A área da REBio Tamboré apresenta ocorrência maciça 
de filitos associados a declividades médias entre 20 e 
60%. Estas características geológicas e geomorfológicas 
concorrem para a formação de solos pouco espessos e 
de fácil desagregação, classificados como cambissolos, 
devido à sua formação diretamente sobre a rocha e seu 
baixo grau de desenvolvimento. 

Essa informação foi confirmada em campo, em que 
se observa a ocorrência predominante de cambis-
solos, embora ainda observados no local: argissolos 
vermelho-amarelos, os quais se encontram asso-
ciados aos pontos de menor declividade e àqueles 
em que ocorrem nos setores de afloramentos de 
rocha metabásica.

Os cambissolos em ocorrência na área apresentam as 
seguintes características físicas: 

 ` Horizonte A com espessura máxima observada de 30 
cm, textura média, friável, não pegajoso;

 ` Horizonte B incipiente, textura média/siltosa, friável, 
pouco úmido, não pegajoso, não plástico e;

 ` Horizonte C de filito bastante alterado, granulação 
silte, por vezes cascalhento.

Ressalta-se que localmente não se observa o horizonte 
B, restando portanto o horizonte A diretamente depo-
sitado sobre a rocha alterada – horizonte C, o qual não 
representa um obstáculo para a penetração de raízes, 
por se tratar de um material muito brando.

A composição do solo é predominantemente quartzosa, 
de grãos silticos e pouca areia muito fina, associada a 
grafita e mica clara muito fina, além de subordinados 
grãos ferrosos. Em termos de porosidade, classifica-se 
como muito fino.

 ` FIGURA 2.2.3-1 
Alteração da rocha com geração direta de solo.

Fonte: PABRASIL, 2015

Os argissolos descritos apresentam as seguintes carac-
terísticas:

 ` Horizonte A marrom escuro, bem desenvolvido, com 
espessura máxima observada de 80 cm, textura 
argilo-arenosa, granular, dura, pouco plástica, pouco 
pegajosa;

 ` Horizonte B textural vermelho-amarelo, bem desenvol-
vido, textura argilosa, dura, pegajosa, plástica e;

 ` Horizonte C de rocha metabásica bastante alterada, 
ocre-avermelhada, granulação média, cascalhenta.
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Observa-se ao longo do perfil, a ocorrência de concre-
ções lateríticas, grãos de feldspato e anfibólio subordi-
nado, além de quartzo.

Assim como para os cambissolos, a existência de um hori-
zonte C nos argissolos, não representa um obstáculo para 
a penetração de raízes, devido à espessura dos horizontes 
anteriores e ao fato de que a rocha alterada ocorre sob a 
forma de matacões.

Do ponto de vista, da fragilidade potencial ao desen-
volvimento de processos erosivos, a REBio Tamboré 
classifica-se como de alta fragilidade, susceptível a 
ocorrência de processos erosivos agressivos, como 
movimentos de massa e erosão linear, como sulcos e as 
ravinas (IPT, 1994; 1997).

A partir da análise do tipo de solo e das classes de 
declividade, no Plano de Gestão, de 2005 foi apresen-
tada uma matriz de correlação, na qual solos rasos e 
mais siltosos associados a médias e altas declividades 
caracterizaram terrenos mais suscetíveis à erosão. 
Dessa forma, a avaliação local concluiu que os terrenos 
apresentam significativamente alta e muito alta susceti-
bilidade à erosão.

O atual processo de urbanização do entorno da UC, 
ao realizar intervenções como o corte de vegetação e a 
movimentação de terra (cortes e aterros), promove modifi-
cações nas formas de relevo e nos materiais superficiais, 

Associação de solos

Classes de declividade

A
(0 A 6%)

B
(6 A 12%)

C
(12 A 20%)

D
(20 A 50%)

E
(50 A 100%)

F
(>100%)

Subclasses de suscetibilidade à erosão

Cx B M A Ma Ma Ma

Pva B B M A Ma Ma

 ` QUADRO 2.2.3-1 
Classes de suscetibilidade à erosão.

gerando mudanças nos parâmetros de estabilidade dos 
sistemas naturais e consequentemente provocando situa-
ções de desequilíbrio.

Quando há concentração do escoamento pluvial, as gotas de 
chuva juntam-se em um grande volume de água, formando 
fluxos concentrados - enxurradas, que por apresentarem 
alta energia de transporte, carregam partículas de solo (sedi-
mentos), gerando sulcos, que se desenvolvem em ravinas.

Durante a evolução de processos erosivos, se não tomadas 
medidas adequadas, as ravinas podem aprofundar-se até 
encontrar o nível do lençol freático, configurando na forma 
identificada como voçoroca, estágio mais avançado e 
complexo de erosão. Essa forma erosiva não foi identificada 
na REBio Tamboré.

O controle do processo erosivo em suas fases iniciais é 
o princípio básico para evitar impactos negativos a, UC, 
adotando ações para reduzir a energia potencial da água 
no processo de escoamento superficial. 

Desde 2005, foram identificados e monitorados 14 locais 
com processos erosivos ativos no interior da UC, dos quais 
11 deles foram recuperados e os quais devem ser monito-
rados, pois se constituem em setores de maior fragilidade 
do meio físico.

Atualmente, identificamos algumas situações de atenção e 
pontos que devem ser sistematicamente monitorados, os quais 
são descritos no Programa de Monitoramento Geodinâmico.
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 ` FIGURA 2.2.3-2 
Ravina identificada em abril de 2007, atualmente 
recuperada, mas que exemplifica a fragilidade 
potencial da área e a necessidade de monitora-
mento sistemático e medidas de recuperação.

 ` FIGURA 2.2.3-3 
Ravina recuperada por meio de bioengenharia, 
no interior da REBio Tamboré, cuja origem é 
o escoamento pluvial concentrado nas trilhas 
existentes.
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Os recursos hídricos são componentes fundamen-
tais em vários ecossistemas em uma UC, pois 
constituem a base da vida, servindo de habitats de 

peixes e plantas aquáticas (macrófitas), áreas de reprodução 
(anfíbios, oviposição), fonte de água para a fauna, e também 
para a dispersão de sementes das plantas (hidrocória).

Um dos pontos positivos na REBio Tamboré em relação 
aos seus corpos hídricos é de que a maioria deles possui 
suas nascentes e cabeceiras no interior da UC, não 
sofrendo alterações devido à urbanização do entorno. 
Isso não isenta os corpos hídricos de possíveis impactos 
consequentes de ações antrópicas, como poluição difusa 
proveniente da drenagem pluvial. 

Como apresentado no encarte anterior, a REBio Tamboré 
está inserida na bacia Pinheiros-Pirapora, com suas águas 
drenadas para o Rio Tietê. As sub-bacias da área são:

 ` Bacia do Córrego Garcia;

 ` Bacia do Córrego do Barbeiro;

 ` Bacia do Córrego do Barreiro;

 ` Bacia do Córrego do Mico;

 ` Bacia do Córrego Paiol Velho;

As cabeceiras do córrego Garcia estão integralmente loca-
lizadas no Corpo Principal da REBio, percorrendo cerca de 
3,6 km de extensão até desaguar na margem direita do Rio 
Tietê, ao sul da região.

O córrego do Barreiro tem sua nascente principal localizada 
no Anexo 3 e até seu deságue no córrego do Barbeiro tem 
4,2 Km. Ele é formado por 13 nascentes, sendo caracteri-
zado como corpo hídrico de 4ª ordem.  

O córrego do Barbeiro possui duas de suas nascentes no 
Corpo Principal, na área conhecida como “patas do coelho” 

e tem aproximadamente 4,6 km de extensão, atravessando 
setores urbanizados em direção ao Rio Tietê.

O grupo de nascentes do Anexo 2 formam a cabeceira do 
Córrego do Mico, que marca o limite sul da REBio Tamboré. 
Contribuinte do Córrego Paiol Velho, com aproximadamente 
2,5 km de extensão e classificado como de 3ª ordem.

Quanto ao Córrego do Paiol Velho, enquanto as outras 
bacias drenam suas águas no sentido Norte-Sul, em 
direção ao Rio Tietê, este segue no sentido oposto (Sul- 
Norte), desaguando no Córrego do Itaim, um dos contri-
buintes do Rio Juquery.

A Resolução CONAMA nº 357/2005 estabelece que: os 
corpos hídricos em Unidades de Conservação de Proteção 
Integral, como no caso de uma REBio Tamboré, são defi-
nidos como de Classe Especial.

Art. 4° As águas doces são classificadas em:

I – classe especial – aguas destinadas:

a) à abastecimento para consumo 
humano, com desinfecção;

b) à preservação do equilíbrio natural das 
comunidades aquáticas; e,

c) a preservação dos ambientes aquá-
ticos em Unidades de Conservação de 
Proteção Integral.

Em águas de classe especial devem ser mantidas as 
condições naturais do corpo de água, ou seja, nas 
águas de classe especial é vedado o lançamento de 
efluentes ou disposição de resíduos domésticos, agro-
pecuários, de aquicultura, industriais e de quaisquer 
outras fontes poluentes, mesmo que tratados (Resolução 
CONAMA nº 430/2011).

RECuRsos Hídricos
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 ` QUADRO 2.3-1 
Pontos de Coleta de Águas Superficiais

PC 01
(localização 23°27’831’’S e 46°50’143’’O)

Avalia como as águas estão “saindo” da REBio. Esse ponto está nas 
proximidades do  limite Sul do Corpo Principal, onde ocorre um lago 
(externo à UC) formado por barramento.

PC 02
(localização 23°28’497’’S e 46°50’292’’O)

Avalia a qualidade da Bacia do Córrego Garcia e está localizado 
no corpo principal da REBio; este curso d’água não recebe 
nenhuma contribuição até o ponto de coleta de água, formado por 
uma única nascente.

A avaliação da qualidade das águas superficiais foi realizada 
a partir da coleta e análise em 11 pontos pré-selecionados 
em 2005, durante o Plano de Gestão 2005, e nos quais foi 
realizado monitoramento entre os anos de 2009 a 2013, a fim 
de verificar a condição atual de qualidade dos corpos d’água 
da REBio Tamboré. O QUADRO 2:3-1 apresenta imagens da 
coleta realizadas em 26 e 27 de novembro de 2015:

PC 03
(localização 23°28’586’’S e 46°50’150’’O)

Avalia uma parcela da Bacia do Córrego do Garcia; esse ponto está 
localizado próximo do limite Sul do Anexo 4 da REBio.

PC 04
(localização 23°27’958’’S e 46°50’125’’O)

Avalia o setor de cabeceiras no interior da REBio; ponto a jusante do 
PC 01 e que recebe contribuição de mais duas nascentes.

PC 05
(localização 23°27’905’’S e 46°50’885’’O) 

Avalia as águas das cabeceiras do Córrego do Barbeiro, no interior 
da REBio (“pata do coelho”), assim que elas deixam a UC. 
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PC 06
(localização 23°26’591’’S e 46°49’971’’O)

Avalia as águas do Córrego do Paiol Velho, que atravessa o Anexo 
01, próximo à travessia da Avenida Honório A. Penteado

PC 07
(localização 23°27’399’’S e 46°50’422’’O) 

Avalia as cabeceiras do Córrego do Garcia, que estão no Corpo 
Principal da REBio e no principal curso d’água da UC, próximo à Av. 
Marcos Penteado e a montante do PC 02 

PC 08
(localização 23°28’315’’S e 46°50’030’’O)

Avalia uma cabeceira do Córrego do Garcia, localizado no limite 
sudoeste (“patas do coelho”) do Corpo Principal, a montante do PC 02.

PC 09
(localização 23°26’656’’S e 46°50’202’’O) 

Avalia o Córrego do Mico, no limite norte do Anexo 2. 

PC 10
(localização 23°27’301’’S e 46°51’423’’O)

Avalia uma cabeceira do Córrego do Barreiro, localizada no interior do 
Anexo 3 da REBio. 

PC 11
(localização 23°27’561’’S e 46°51’589’’O) 

Localizado à jusante do PC 10, também no Córrego do Barreiro ou 
Portão de Telha, porém recebe outros contribuintes. 
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 ` QUADRO 2.3-2 
Parâmetros avaliados nos 11 pontos amostrais de 
águas superficiais da REBio Tamboré em 2015

Parâmetro
Pontos de coleta 

Unidade
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Gosto Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Ausência/
 Presença

Odor Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Ausência/ 
Presença

DBO 31,90 <2,00 <2,00 <2,00 105 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 70,1 <2,00 mg/L

Oxigênio  
Dissolvido 4,90 5,42 6,58 5,85 6,25 4,51 4,14 6,21 6,04 4,86 7,12 mg/L

pH 6,96 6,93 7,28 7,31 6,98 7,12 6,95 7,35 7,34 5,75 6,95 UpH

Coliformes  
Termotolerantes 240 730 1.200 900 41 2.600 18.000 6.800 2.500 300 170 UFC/100mL

Alumínio <0,025 0,08 <0,025 0,04 <0,025 0,037 0,194 0,044 0,03 <0,025 <0,025 mg/L

Ferro  
(Fe) Solúvel 0,095 1,07 0,00044 0,079 0,286 0,753 0,509 0,045 0,203 <0,025 0,348 mg/L

Manganês  
(Mn) Total 0,161 0,856 1,69 0,115 2,06 0,699 0,627 0,311 0,064 <0,025 0,289 mg/L

Fósforo  
(P) Total 0,243 0,028 0,032 0,077 <0,005 0,043 <0,005 <0,005 0,026 <0,005 <0,005 mg/L

Sulfeto <0,002 0,014 <0,002 0,002 <0,002 <0,002 0,006 <0,002 <0,002 0,030 <0,002 mg/L

Nota: A coleta foi realizada nos dias 26 e 27 de Novembro de 2015.

Fonte: Laboratório Controle Analitico Análises Técnicas Ltda. (http://www.controleanalitico.com.br)

 ` O QUADRO 2.3-2  
mostra os resultados dos parâmetros selecionados 
para avaliação de qualidade das águas, dentro de 
um amplo grupo de parâmetros comparativos.
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Com os resultados obtidos para a qualidade das águas, o 
parâmetro de maior atenção (e preocupação), é o de coli-
formes termotolerantes, um dos principais indicadores de 
possíveis lançamentos de esgotos domésticos. 

As bactérias coliformes termotolerantes ocorrem no trato 
intestinal de animais de sangue quente, que podem ser 
da fauna da UC, como do homem. Neste caso, indicam 
contaminação por esgotos domésticos. 

Elas não são patogênicas (não causam doenças), mas 
sua presença em grandes números indica a possibili-
dade da existência de micro-organismos patogênicos 
que são responsáveis pela transmissão de doenças de 
veiculação hídrica, como, disenteria bacilar, febre tifóide 
e cólera (ANA, 2016).

Esse indicador, como os demais, devem ser sempre 
analisado e avaliado em relação aos resultados registrados 
no monitoramento anterior. Visto que, não há parâmetros 
mínimos estabelecidos para classe especial, as quais ser 
mantidas em condições naturais e, portanto, qualquer lança-
mento de efluentes ou disposição de resíduos é irregular.

Com relação à Demanda Bioquímica de 
Oxigênio – DBO da água: trata-se da 
quantidade de oxigênio necessária para 
oxidar a matéria orgânica por decompo-
sição microbiana aeróbia para uma forma 
inorgânica estável. Um elevado valor da 
DBO pode indicar um incremento da 
microflora presente e interferir no equilí-
brio da vida aquática, além de produzir 
sabores e odores desagradáveis, e ainda, 
obstruir os filtros de areia utilizados nas 
estações de tratamento de água. 

O Oxigênio Dissolvido (OD) trata-se do elemento imprescin-
dível para a existência de organismos aeróbicos, sendo o 

principal indicador de vida aquática, cuja referência mínima 
é de 6 mg/L.

A maioria dos peixes não sobrevive em 
ambientes com menos de 3 mg/L de 
oxigênio dissolvido na água. Segundo a 
ANA (2016), águas limpas apresentam 
concentrações de oxigênio dissolvido mais 
elevadas, geralmente superiores a 5mg/L, 
exceto se houver condições naturais que 
causem baixos valores deste parâmetro.

Os pontos que apresentaram valores inferiores a 6 mg/L 
foram os pontos de coleta 01, 02, 04, 06, 07 e 10 e 
devem receber maior atenção e cuidados de conservação.

No que diz respeito aos metais, alguns são característicos 
naturais dos solos, como o Ferro (Fe), que tem seus níveis 
elevados nas estações chuvosas devido ao carreamento, ou 
o Manganês (Mn), que ocorre naturalmente na água superfi-
cial. Esses parâmetros podem indicar movimentação de solo 
a montante, consequente carreamento e assoreamento para 
o interior da UC, mas não sinaliza contaminação.
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O presente estudo visou inicialmente o mapeamento 
das fisionomias vegetais e a caracterização florística 
expedita das áreas que compõem a REBio Tamboré. 

A partir dessa análise inicial foi possível a avaliação da quali-
dade ambiental dessas áreas, a identificação dos estágios 
de regeneração natural e seu estado de conservação.

As descrições das fitofisionomias existentes na REBio 
Tamboré são apresentadas com base nos parâmetros 
definidos na Resolução CONAMA nº 10/1993; que 
estabelecem os critérios para definição de vegetação 
primária e secundária nos estágios inicial, médio e 
avançado de regeneração da Mata Atlântica; além 
da Lei nº 11.428/2006, que apresenta parâmetros 
a serem observados para a utilização e proteção da 
Mata Atlântica. 

Para a caracterização da vegetação foram realizadas campa-
nhas de campo.  Inicialmente foi percorrida toda a extensão 
da área, quando foram identificadas as principais fitofisiono-
mias, sendo os principais parâmetros utilizados para a sua 
classificação o predomínio de ervas, arbustos ou árvores, 
presença de dossel e grau de intervenção antrópica. Foram 
observadas as espécies características de cada fisionomia, 
incluindo arbóreas, arbustivas e herbáceas. 

De acordo com o IBGE (1991), a área da REBio Tamboré é 
classificada como Floresta Ombrófila Densa, que a Reso-
lução CONAMA nº 10/1993 denomina de Mata Atlântica.

Os fragmentos não possuem dimensões suficientes para 
alcançar um nível satisfatório de diversidade e estabilidade 
florística a longo prazo. 

Florístico
O levantamento florístico foi realizado pelo método de 
caminhamento, sendo levantadas espécies vasculares 

(fanerógamas e pteridófitas), contemplando ervas, lianas, 
epífitas, arbustos e árvores. A classificação adotada foi a 
de APG III.

A identificação de espécies vegetais ameaçadas, encon-
tradas no levantamento da vegetação, foi realizada por 
meio de consulta aos seguintes documentos:

 ` Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014, 
a qual publica a Lista de Espécies da Flora Brasileira 
Ameaçadas de Extinção;

 ` PNUMA-CMCM (Comps.) 2011. Lista de Espécies 
CITES (CD-ROM). Secretaria CITES, Ginebra, Suiza, y 
PNUMA-CMCM, Cambridge, Reino Unido;

 ` Resolução SMA N° 48, de 21 de setembro de 2004, 
a qual publica a lista oficial das espécies da flora do 
Estado de São Paulo.

 ` Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da 
IUCN. Versão 2014,3. <www.iucnredlist.org >.

 ` Lista das espécies da flora com ocorrência no Brasil 
publicada pela Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).

A REBio Tamboré é composta por cinco unidades fragmen-
tadas entre si e recortadas por trilhas, antigos caminhos 
da Fazenda Tamboré. Atualmente, a interferência antrópica 
na região é ainda mais intensa, com a implantação de 
condomínios residenciais e sistema viário circundante, além 
de terrenos com reflorestamentos de eucaliptos, e de silvi-
cultura em desuso, como descrito no encarte anterior.

A cobertura vegetal existente é composta por um mosaico 
de formações em diferentes estágios sucessionais, 
podendo ser reconhecidas fisionomias vegetais em está-
gios pioneiro, inicial e médio de regeneração natural, todas 
de caráter secundário. 

VEgETAção
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 ` FIGURA 2.4.1-1 
Eucaliptal, em meio à área de REBio Tamboré. 
Ao fundo, formações florestais que deverão ser 
preservadas. 

 ` FIGURA 2.4.1-2 
Vegetação nativa em estágio sucessional inicial a 
médio, recobrindo grotão (cabeceira de drenagem) 
na porção leste da área de reserva.

Observa-se que, de um modo geral ,a vegetação encontra-
se antropizada, sendo que em alguns trechos é notável a 
ausência de uma estratificação definida, com subosque 
dominado por bambus (Poaceae sp.) que se desenvolvem, 
na área como um todo, de uma forma bastante agressiva, 
provocando o declínio da vegetação atual e o impedimento 
da regeneração natural.

O QUADRO 2.4-1 apresenta a quantificação das diferentes 
formações vegetais mapeadas, conforme Mapa de Cober-
tura Vegetal da REBio Tamboré (MAPA 12), obtidas pela 
interpretação de imagens aéreas de 2015.

Entre a listagem das espécies vegetais foram identificadas 
193 espécies, pertencentes a 67 famílias botânicas, sendo 
as de maior número de espécies: Leguminosae (21), 
Euphorbiaceae (14), Melastomataceae e Myrtaceae (11 
espécies cada), Lauraceae (9) e Compositae (7).

 ` FIGURA 2.4.1-3 
Vegetação nativa em estágio sucessional inicial a 
médio, em regressão devido ao progressivo domínio 
de bambu (Poaceae sp.)
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 ` MAPA 12 
Mapa de vegetação
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 ` QUADRO 2.4.1-1 
Formações vegetais consideradas para a área de estudo.

FORMAÇÃO VEGETAL Área (ha) %

Floresta Ombrófila Densa em estágio médio de regeneração 257,59 76,48

Floresta Ombrófila Densa em estágio inicial de regeneração 34,75 10,32

Floresta Ombrófila Densa em estágio pioneiro de regeneração 21,02 6,24

Reflorestamento (Eucaliptos) 18,70 5,55

Brejos 4,00 1,19

Lago 0,76 0,23

TOTAL 336,82
 

 ` QUADRO 2.4.1-2 
Espécies vegetais identificadas na área de estudo.

Família Nome científico Nome popular Hábito Formação Caract. Categoria de ameaça

Cyatheaceae
Cyathea corcovadensis samambaiaçu ab cp or CITES
Cyathea atrovirens samambaiaçu ab cp or CITES
Cyathea delgadii samambaiaçu ab cp or CITES

Gleicheniaceae Gleichenia sp. samambaia-de-barranco er ca in
Lycopodiaceae Lycopodium cernuum licopodium er br or

Polypodiaceae
Asplenium sp. asplenium ep cp or
Blechnum serrulatum samambaia-do-brejo er cp, br hi, or
Polypodium sp. samambaia ep cp or

Pteridaceae
Adiantum sp.1 avenca er fr or
Adiantum sp.2 avencão er fr or
Pteridium sp. samambaia-do-campo er ca in

MONOTYLEDONEAE

Araceae
Anthurium crassipes antúrio ep cp or
Philodendron sp. filodendro ep fr or

Arecaceae
 

Bactris setosa tucum pa fr fr
Geonoma schottiana guaricanga pa cp, fr fr, or
Syagrus romanzoffianum jerivá pa ci, cp, fr fr, or
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Família Nome científico Nome popular Hábito Formação Caract. Categoria de ameaça

Bromeliaceae
Bilbergia distachia --- ep fr fl, or

Tillandsia gemniflora --- ep Cp, fr or IUCN  
pouco preocupante

Commelinaceae
Dichorisandra pubescens -- er fr Fl, or
Dichorisandra thyrsiflora -- er fr Fl, or

Cyperaceae
Eleocharis sp. junquinho er br hi
Scleria sp. --- er cp, fr -

Marantaceae Calathea sp. maranta er cp or

Orchidaceae

Campylocentrum sp. --- ep Fr -
Catasetum cernuum --- ep fr Fl, or
Encyclia longifolia --- ep fr Fl, or
Gomesa sp. --- ep fr or
Oncidium cf. crispum --- ep fr fl, or
Eurystiles cotyledon  Ep Fr Fl, or
Oncidium pumilum  ep Cp, fr Fl, or

Poaceae Olyra ciliatifolia --- er cp -
Typhaceae Typha angustifolia taboa er br in, ma
Zingiberaceae Hedychium coronarium lírio-do-brejo er br fl, in, or

DICOTYLEDONEAE
Canthaceae Aphelandra ornata --- er cp or
Aizoaceae Mollugo sp. --- tr ci, cp -
Araliaceae Schefflera . angustisima mandioqueira av cp fr, or

Anacardiaceae
Lithraea molleoides bugreiro at/av ci pi
Schinus terebinthifolius aroeirinha at ci, cp fr, or, pi
Tapirira guianensis pau-pombo av fr fr, hi, pi

Annonaceae

Guatteria nigrescens pindaíba at cp fr, or
Rolinia sericea araticum-do-mato at cp fr
Rollinia sylvatica araticum-do-mato av ci, cp fr, pi
Xylopia brasiliensis pindaíba av fr hi, fr

Apocynaceae Peltastes pelatum --- tr fr -
Aquifoliaceae Ilex theaezans caúna at/av fr pi
Balsaminaceae Impatiens waleriana maria-sem-vergonha er fr ex, fl, in
Begoniaceae Begonia sp. --- ep fr or



149

Análise dA UnidAde de ConservAção

Família Nome científico Nome popular Hábito Formação Caract. Categoria de ameaça

Bignoniaceae

Adenocalyma sp. --- tr ci, cp fl, or
Arrabidaea sp. --- tr ci, cp fl, or
Jacaranda puberula caroba at ci, cp fl, or, pi
Tabebuia chrysothrica ipê-amarelo av cp fl, or

Boraginaceae Cordia sellowiana louro-mole av ci, cp fr, pi
Burseraceae Protium heptaphyllum almecega av fr fr, hi
Caricaceae Jaracatia spinosa jaracatiá av cp fr, or

Cactaceae
Rhipsalis baccifera ripsalis ep fr fr, or IUCN-  

Pouco Preocupante

Rhipsalis puniceodiscus ripsalis ep fr fr, or IUCN- 
Pouco Preocupante

Celastraceae Maytenus evonymoides cafezinho av -
Clethraceae Clethra scabra carne-de-vaca av ci, cp pi

Compositae

Baccharis dracunculifolia alecrim-do-campo ab ca in
Baccharis trimera carqueja er br hi, me
Eupathorium vauthierianum --- ab/at ca, ci pi
Moquiniastrum  
polymorphum cambará at ci, cp pi

Piptocarpha angustifolia vassourão av ci, cp pi
Piptocarpha macropoda vassourão av ci, cp pi

Compositae Vernonia polyanthes assa-peixe ab ca in

Clusiaceae
Garcinia gardneriana bacupari av fr fr, hi
Tovomitopsis paniculata --- at cp -

Dilleniaceae Davilla rugosa -- tr ci, cp -

Elaeocarpaceae
Sloanea guianensis sapopema av cp or
Sloanea monosperma sapopema av fr or

Erythroxylaceae Erythroxyllum cf.  
campestris --- at ci, fr -

Euphorbiaceae

Alchornea sidaefolia tapiá av ci, cp fr, pi
Alchornea triplinervia tapiá-mirim av ci, cp fr, pi
Croton celtidifoius tapixingui at cp pi
Croton floribundus tapixingui av ci, cp pi
Croton macrobothris --- av ci, cp pi
Dalechampia pentaphylla --- tr ci, cp -



150

Plano de Manejo - Reserva Biológica Tamboré

Família Nome científico Nome popular Hábito Formação Caract. Categoria de ameaça

Euphorbiaceae

Hyeronima alchorneoides licurana av cp, fr pi
Maprounea guianensis marmeleiro av cp -
Ricinus communis mamona ab ca Ex, in
Sapium glandulatum leiteiro av ci, cp, fr fr, pi
Sebastiania  
commersoniana branquilho at pi

Securinega guaraiuva guaraiúva av cp or
Tetrorchidium rubrivenium --- av ci, cp pi

Lauraceae


Endlicheria paniculata canela at/av ci, cp fr
Nectandra barbellata canela av cp, fr fr, or IUCN- Vulnerável
Nectandra oppositifolia canelão av ci, cp fr, or, pi
Ocotea aciphyllla canela av cp fr, or IUCN-Pouco Preocupante
Ocotea catharinensis canela-preta av cp fr, or

Lauraceae

Ocotea glazioui canela av cp, fr fr, or
Ocotea odorifera canela-sassafrás av cp am, fr, or  endêmica MMA 2014
Ocotea pulchella canelinha av Cp, fr Fr, or
Ocotea puberula canela-branca av fr fr, pi

Lecythidaceae Cariniana legalis jequitibá-vermelho av cp fr, or Consta como Vulnerável  
na IUCN

Fabaceae
Acacia paniculata arranha-gato tr ci, cp pi
Anadenanthera peregrina angico-branco av ci, cp or, pi
Andira anthelmia angelim-do-campo av fr fl, fr, or

Fabaceae


Bauhinia gemniflora pata-de-vaca at fr -
Bauhinia sp. --- tr cp, fr -
Cassia ferruginea chuva-de-ouro av cp fl, or
Crotalaria sp. crotalaria ab ca in
Dalbergia variabilis --- esc fr -
Erythrina speciosa suinã at br fl, hi, or
Inga laurina ingá av fr hi, fr, or
Inga sessilis ingá av cp, fr fr, hi
Machaerium nictitans jacarandá-bico-de-pato av ci, cp, fr pi
Machaerium stipitaum sapuvinha av ci, cp pi
Machaerium villosum jacarandá-paulista av ci, cp or IUCN – vulnerável
Mimosa sp. mimosa ab br hi, in
Piptadenia gonoacantha pau-jacaré av ci, cp pi
Platymiscium floribundum sacambu av cp, fr hi, or
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Família Nome científico Nome popular Hábito Formação Caract. Categoria de ameaça

Fabaceae

Schizolobium parahyba guapuruvu av cp or, pi
Sclerolobium denudatum passuaré av cp or
Senna bicapsularis canudo-de-pito ab ca fl, pi
Senna multijuga caquera av ci, cp, fr fl, or, pi

Malvaceae
Pseudobombax  
grandiflorum imbiruçú av cp, fr fl, or

Luehea grandiflora açoita-cavalo av cp, fr fl, or
Malpighiaceae Heteropteris sp. --- tr ci, cp in

Melastomataceae

Clidemia hirta --- ab ca in
Leandra sp. -- ab fr fr
Miconia cabussu cabuçú av cp, fr fr, or, pi
Miconia cinnamomifolia jacatirão av ci, cp fr, pi
Miconia fasciculata pixirica ab cp fr

DICOTYLEDONEAE

Melastomataceae
Miconia cf. hoenei pixirica ab fr fr
Miconia laticrenata pixiricca at ci, cp fr, pi
Miconia theaezans pixirica at ci, cp fr, pi

Melastomataceae

Tibouchina granulosa quaresmeira av ci fl, or
Tibouchina pulchra manacá-da-serra at ci fl, or, pi
Tibouchina  
sebastianiopolitana --- er br fl, hi

Meliaceae

Cabralea canjerana canjerana av cp, fr fr, or

Cedrela fissilis cedro av cp, fr or IUCN - perigo MMA 2014 - 
vulnerável

Guarea macrophylla marinheiro av cp, fr fr, pi
Monimiaceae Mollinedia ullena --- at cp -

Moraceae
Ficus  insipida figueira av cp, fr fr, or
Sorocea bonplandii folha-de-serra at cp fr

Myristicaceae Virola cf. gardnerii bicuíba av cp fr, or

Myrsinaceae
Myrsine ferruginea capororoca-mirim at/av ci, cp, fr fr, pi
Myrsine umbellata caporoca at cp fr, pi

Myrtaceae


Calyptranthes reitzii --- at cp fr, or
Calyptranthes lucida --- at fr fr, or
Campomanesia  
guazumaefolia gabiroba at ca, ci fr, or, pi

Campomanesia  
xanthocarpa guabiroba at ci, cp fr, or

Eugenia sp. --- at fr fr, or



152

Plano de Manejo - Reserva Biológica Tamboré

Família Nome científico Nome popular Hábito Formação Caract. Categoria de ameaça

Myrtaceae

Gomidesia sp. --- at fr fr, or
Myrcia laruotteana cambuí at ci, cp fr
Myrcia cf. pubipetala --- at cp Fr, or
Myrcia rostrata cambuí at ci, cp fr, pi
Myrcia splendens cambuí at ci, cp fr, pi
Myrcia tomentosa goiaba-do-mato at ci, cp fr, or, pi
Psidium guajava goiabeira av ca fr,

Nyctaginaceae
Guapira nitida maria-mole av ci, cp fr, pi
Guapira opposita maria-mole av ci, cp fr, pi

Peraceae Pera glabrata tabocuva av cp, fr fr, or, pi
Phytolacaceae Seguieria langsdorfii agulheiro av fr or, pi

Piperaceae
Peperomia sp. peperomia ep fr or
Piper aduncum --- ab ci, cp -
Piper cernuum --- ab fr -

Polygalaceae Coccoloba sp. --- at fr -
Rhamnaceae Colubrina glandulosa saguaraji av cp fr, pi

Rosaceae
Prunus myrtifolia pessegueiro-bravo av cp fr, or
Rubus brasiliensis amora-silvestre tr ca, ci fr, or

Rubiaceae

Bathysa meridionalis cauaçu at cp or
Coccosypselum cf. 
lanceolatum --- er cp fr, or

Psychotria cephalanta --- ab cp fr, or
Psychotria suterella --- ab ci, cp fr, or
Psychotria velloziana --- ab ci, cp fr, or
Rudgea jasminioides --- ab cp fr

Rutaceae
Dictyoloma vandelianum tingui av cp or
Esenbeckia grandiflora pau-de-cutia at cp -
Zanthoxyllum rhoifolium mamica-de-porca av ci, cp fr, pi

Sabiaceae Meliosma sellowii --- at cp -

Salicaceae
Casearia obliqua guaçatonga av cp, fr fr, pi
Casearia sylvestris guaçatonga at/av ci, cp fr, pi
Xylosma sp. --- av fr -

Sapindaceae


Allophyllus edulis chal-chal at/av cp fr
Dilodendron bipinnatum maria-pobre av cp fr, or, pi
Dodonaea viscosa vassourão-vermelho at ci pi
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Família Nome científico Nome popular Hábito Formação Caract. Categoria de ameaça

Sapindaceae
Cupania oblongifolia camboatá av ci, cp fr, pi
Matayba elaegnoides cuvantã av ci, cp, fr fr, pi

Sapotaceae
Ecclinusa ramiflora --- av cp fr, or
Pouteria bullata guapeba av cp fr, or

Solanaceae

Solanum cinnamomeum --- av Ci, cp pi IUCN-Dependente de 
conservação

Cestrum schlechtendallii  ab fr -
Solanum granuloso-le-
prosum fumo-bravo av fr fr, pi IUCN-Dependente de 

conservação
Solanum inaequale joá-de-árvore av ci, cp fr, pi

Styraceaceae Styrax cf. acuminatus benjoeiro at cp fr, pi

Ulmaceae
Celtis iguanae grão-de-galo tr ci pi
Trema micrantha crindiúva at ci fr, pi

Urticaceae
Cecropia glazioui embaúba-vermelha at ci, cp fr, pi
Cecropia hololeuca embaúba-prateada av cp fr, or
Boehmeria caudata urtigão ab ci, cp pi

Verbenaceae

Aegiphila selowiana tamanqueiro at ci fr, pi

Lantana camara camará ab ca Fl, fr, in, 
or

Cytharexyllum myrianthum pau-de-viola av fr fr, hi, or
Vochysiaceae Vochysia magnifica guaricica av cp fl, or

Hábito: 
 ` ab – arbusto
 ` at – arvoreta
 ` av – árvore
 ` er – erva
 ` pa – palmeira
 ` tr – trepadeira;

Formação: 
 ` ca – campo antrópico
 ` ci – (estágio sucessional inicial da floresta estacional) 
 ` cp – capoeira e capoeirão (estágio sucessional médio a 

avançado da floresta estacional)
 ` r – brejo (vegetação higrófita de porte herbáceo)
 ` fr – floresta ripária em estágio sucessional médio a avançado
 ` br – brejos;

Características: 
 ` am – ameaçada de extinção
 ` ex – exótica
 ` fl – florífera
 ` fr – frutífera
 ` hi – higrófita
 ` in – invasora
 ` ma – macrófita aquática
 ` me – medicinal
 ` or – ornamental
 ` pi – pioneira
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 ` FIGURA 2.4.1-4:  
A - Samambaiaçu; 
B – Detalhe do desenvolvimento das folhas (vernação circinada) de uma samambaia;  
C - Justicia cf carnea;  
D - Tibouchina mutabilis;  
E - Psychotria suterella;  
F - Peltophorum sp.;  
G - Piptadenia gonoacantha.
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 ` FIGURA 2.4.1-5 
A – Visão geral do ANEXO 2;  
B – Trilha do viveiro localizada no corpo principal;  
C – Vista do interior do ANEXO 3;  
D – ANEXO 2;  
E – Detalhe de indivíduos de Cecropia sp. e Piptadenia gonoacantha;  
F – Corpo principal.
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Fisionômico

a) Vegetação Pioneira

Vários trechos de bordas de fragmentos são ocupados por 
uma formação herbáceo-arbustiva e aberta em que predo-
minam formas perenes. O estrato arbustivo com tendência 
a apresentar altura uniforme, geralmente até 2 m, não gera 
produto lenhoso. 

Em sua grande maioria é composta por 
espécies arbustivas e herbáceas ruderais 
e invasores de pastagens, e exemplares 
juvenis arbóreos heliófitas: alecrim-
do-campo (Baccharis dracunculifolia), 
assa-peixe (Vernonia polyanthes), camará 
(Lantana camara), canudo-de-pito (Senna 
bicapsularis), crotalaria (Crotalaria sp.), 
Clidemia hirta, Eupathorium vauthie-
rianum. Sobre solos degradados cresce 
a samambaia-do-campo (Pteridium 
aquilinum) e, sobre taludes e barrancos 
recém-colonizados, a samambaia-de-bar-
ranco (Gleichenia brasiliensis).

Também ocorre a regeneração de espécies arbóreas 
pioneiras/heliófilas, como a goiabeira (Psidium guajava). 

b) Floresta Ombrófila Densa em Estágio Inicial

Esta fisionomia apresenta vegetação bastante alterada 
com baixa riqueza de espécies, ausência de estratifi-
cação, presença de árvores com diâmetro médio em 
torno de 10 cm e altura média de 8 m.

As espécies pioneiras e secundárias iniciais, caracterís-
ticas e frequentes dessa mata são: capixingui (Croton 
floribundus), aroeira (Schinus terebinthifolius), tapiás 
(Alchornea sidifolia), fumo-bravo (Solanum granuloso- 

leprosum), quaresmeira (Tibouchina granulosa), caporo-
roca (Myrsine umbellata), guaçatonga (Casearia sylves-
tris), e embaúbas (Cecropia sp.).

As epífitas são raras, ocorre elevada densidade de 
trepadeiras e domínio de bambus (Poaceae sp.). A serra-
pilheira, quando presente é descontínua, formando uma 
camada fina pouco decomposta. 

c) Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio

As formações em estágio sucessional médio são as fisio-
nomias predominantes na área de estudo.  Nos trechos 
mais alterados as capoeiras não possuem estratificação 
bem definida, os exemplares arbóreos possuem altura 
média de 6-10 m e DAP da ordem de 10-20 cm, predo-
minando espécies heliófilas.

O sub-bosque é formado basicamente por gramí-
neas, além de uma grande quantidade de bambus 
e trepadeiras (Acacia, Adenocalymma, Arrabidaea, 
Dalechampia, Davilla, Heteropteris, Molugo, Rubus), que 
denotam o nível elevado de alteração dessas formações. 
As clareiras são frequentes, sendo que, em alguns casos 
a elevada densidade de trepadeiras e bambus dificultam 
o crescimento dos exemplares arbóreos e a regeneração 
das espécies arbóreas.

Os exemplares arbóreos de maior porte apresentam 
DAPs da ordem de 30-40 cm e alturas 10-16, sendo as 
espécies frequentes: capixingui (Croton floribundus e C. 
macrobothrys), embaúba-prateada (Cecropia hololeuca), 
tapiá (Alchornea sidaefolia), tapiá-mirim (Alchornea 
triplinervia), pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha), tabo-
cuva (Pera glabrata), canelão (Nectandra oppositifolia) e 
figueira (Ficus insipida).

Além dessas ocorrem também: açoita-cavalo-graúdo 
(Luehea grandiflora), almecega (Protium heptaphyllum), 
araticum-do-mato (Rollinia sylvatica), benjoeiro (Styrax 
pohlii), cabuçu (Miconia cabussu), canela (Endlicheria 
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 ` FIGURA 2.4.2-1 
Aspecto geral de vegetação pioneira próximo a 
reflorestamento com Eucalyptus sp. Vegetação 
nativa em estágio inicial de regeneração.

 ` FIGURA 2.4.2-2 
Vegetação em estágio inicial de regeneração 
natural, na porção oeste. Vegetação em estágio 
sucessional médio de regeneração natural, 
formada por espécies de capixingui, embaúba
-prateada, tapiá, tapiá-mirim, pau-jacaré, tabo-
cuva, canelão e figueira.
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paniculata), carne-de-vaca (Clethra scabra), chuva-de-
ouro (Cassia ferruginea), cuvantã (Cupania oblongifolia), 
ingá (Inga sessilis), jacatirão (Miconia cinnamomifolia), 
louro-pardo (Cordia sellowiana), mamica-de-porca (Zantho-
xyllum rhoifolium), mandioqueira (Didymopanax angus-
tissimum), marmeleiro (Maprounea guianensis), pesse-
gueiro-bravo (Prunus myrtifolia), sacambu (Platymiscium 
floribundum), saguaragi (Colubrina glandulosa), vassourão 
(Piptocarpha macropoda), e Tetrorchidium rubrinervium.

d) Brejos

Junto aos antigos açudes, ora assoreados, e drenagens 
interrompidas, formam-se pequenos brejos, onde vegetam 
espécies higrófitas de porte herbáceo a arbustivo, entre as 
quais: taboa (Typha angustifolia), junquinho (Eleocharis sp.), 
Lycopodium cernuum, Mimosa sp., Tibouchina sebastia-
nopolitan. Nas bordas vegetam espécies arbóreas pioneiras: 
caporoca-mirim (Rapanea ferruginea), pau-sangue (Croton 
urucurana), e pau-viola (Cytharexyllum myrianthum).

 ` FIGURA 2.4.2-3 
Detalhe de brejo com predomínio de gramíneas e 
taboas, espécie higrófita de caráter invasor.

Reflorestamentos

Os reflorestamentos de eucalipto (Eucalyptus sp.) 
são frequentes, tanto nas áreas de entorno, como em 
pequenas manchas nas áreas em estudo. Atualmente, tais 
reflorestamentos com exóticas estão sendo gradativamente 
substituídos por plantios de espécies nativas, mediante 
projeto de corte e reposição.

 ` FIGURA 2.4.2-4 
Aspecto do dossel de mata em estágio médio; 
eucaliptal com subosque pioneiro.
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 ` FIGURA 2.4.2-5 
Chusquea capitata Nees em desenvolvimento agres-
sivo no interior da REBio Tamboré.

Desde 2010, tem sido observada uma espécie de bambu 
nativo, identificado como da espécie Chusquea capitata 
Nees no interior da REBio Tamboré. A C. capitata, pertence 
à família poaceae, subfamília bambusoideae, tribo bambu-
seae (Instituto de Botânica do Estado de São Paulo).

Por algum tempo, sua presença foi registrada como 
indicador de conservação e desenvolvimento da mata em 
direção a estágios mais avançados de regeneração.

Inicialmente a espécie colonizou as 
bordas da vegetação, nas trilhas que 
cortam a REBio; posteriormente a 
Chusquea foi se instalando no sentido 
do interior da vegetação, adotando um 
comportamento agressivo e sufocando os 
estratos da floresta. 

Segundo Shirasuna, et al. (2015), a C. capitata Nees é 
uma espécie endêmica do Brasil, com ocorrência confir-
mada nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Espírito Santos, Paraná e Santa Catarina, sob o 
domínio fitogeográfico da Mata Atlântica. Naturalmente, 
é uma espécie pioneira, de caráter não invasor, mas que 
tem assumido esse comportamento na REBio. Novas 
pesquisas devem ser realizadas sobre o tema, visando 
avaliar um manejo específico para a espécie.
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A caracterização local da fauna está baseada na 
análise de dados secundários (detalhados nas 
Referências), destacadamente do Plano de Gestão 

da REBio Tamboré, elaborado em 2005 pela PA Brasil 
Consultoria e Planejamento Ambiental, e vistoria de reco-
nhecimento em campo realizada em setembro de 2015.

O levantamento faunístico realizado em 2005, contou com 
24 dias de campanha. Tanto o levantamento de 2005, como 
o atual foram realizados por especialistas dos três principais 
grupos faunísticos: mastofauna, avifauna e herpetofauna.

Mamíferos
Os mamíferos (Classe Mammalia) formam um grupo 
altamente diverso e apto a sobreviver nos mais diversos 
e complexos processos ecossistêmicos, como os de 
dispersão, polinização e controle populacional de espé-
cies silvestres e/ou exóticas (LAZO; PENNA, 2008), por 
meio dos quais atuam na sucessão florestal e na manu-
tenção dos ecossistemas florestais. Embora a riqueza 
de mamíferos silvestres seja elevada, com 701 espécies 
reconhecidas para o Brasil (PÁGLIA et al., 2012) e 231 para 
o Estado de São Paulo (DE VIVO et al., 2011), poucas loca-
lidades foram adequadamente amostradas e as listas locais 
são usualmente incompletas, gerando uma deficiência de 
conhecimento e um prejuízo às iniciativas conservacionistas 
e de manejo (COSTA et al., 2005). 

O fator de maior ameaça às espécies de mamíferos 
nacionais é a destruição de habitat, que atinge 88,4% das 
espécies, proveniente essencialmente do desmatamento 
(73,9%), e a caça ilegal (53,6%) (MONTEIRO-MACHADO 
et al., 2008). Atualmente, 44 espécies de mamíferos 
constam como ameaçadas no Estado de São Paulo, 24 
como quase ameaçadas e 59 com dados deficientes (SÃO 
PAULO, 2014).

Nas regiões intensamente urbanizadas, os fatores de 
ameaça podem ser agravados e os desequilíbrios gerados 
podem desencadear drásticas alterações nas populações 
animais, comunidades e ecossistemas, de forma a preju-
dicar as funções e os serviços ecossistêmicos. Segundo 
Daly e Farley (2004), as funções ecossistêmicas seriam 
as constantes interações existentes entre os elementos 
estruturais de um ecossistema, como as de ciclagem de 
nutrientes, de dispersão de sementes e de regulação do 
ciclo da água, entre outras.

As espécies frugívoras, por exemplo, 
usualmente são mais afetadas pela 
ocupação humana e, por atuarem na 
dispersão de sementes, seu declínio e 
eventual extinção local podem trazer sérias 
implicações para a manutenção florestal 
em longo prazo (LOPES; FERRARI, 2000).   

Os serviços ecossistêmicos, por sua vez, seriam os bene-
fícios diretos e indiretos obtidos pelo homem a partir dos 
ecossistemas (De Groot et al., 2002), como a regulação do 
clima, a polinização das culturas agrícolas, a conservação 
dos recursos hídricos e da biodiversidade. A manutenção 
das áreas verdes urbanas pode interferir diretamente na 
qualidade de vida dos seres, por meio das funções sociais, 
ecológicas, estéticas e educativas (BARGOS; MATIAS, 
2011). Esta manutenção, na medida em que representa 
melhorias ao meio ambiente e ao equilíbrio ambiental, pode 
contribuir ainda para o desenvolvimento social e trazer 
benefícios ao bem-estar e à saúde física e psíquica da 
população (LONGE; MENDES, 2014).

A RMSP, onde está situado o município de Santana de 
Parnaíba, apresenta elevados índices de urbanização e 
industrialização, que refletiram em um alto crescimento demo-
gráfico e transformaram severamente as paisagens naturais 

fAuNA
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preexistentes, das porções mais centrais dessa região para 
as fronteiras, instalando-se sobre os últimos remanescentes 
de ambientes naturais. Como consequência, a cobertura 
vegetal resistente ao processo de expansão urbana passou a 
ser constituída, basicamente, por fragmentos secundários da 
vegetação natural (RAIMUNDO, 2006), responsáveis, por sua 
vez, pela conservação da mastofauna.

A conservação de fragmentos florestais urbanos e periur-
banos, no contexto apresentado, é de extrema importância, 
pois, embora a manutenção da diversidade possa ser 
prejudicada nos ambientes secundários, de pequena 
extensão, imersos na malha urbana, isolados e/ou degra-
dados, em muitos casos a conservação desses remanes-
centes se torna a única forma de sobrevivência da masto-
fauna e, consequentemente, de manutenção das funções 
e serviços ecossistêmicos nessas regiões alteradas.

No contexto apresentado, a criação da REBio Tamboré foi 
uma importante iniciativa na conservação da mastofauna 
regional. Porém, a efetividade dos objetivos atribuídos à esta 
categoria de Unidade de Conservação, destinada a preser-
vação integral da biota e demais atributos naturais existentes 
em seus limites, depende do conhecimento de sua flora e 
fauna e de como esses elementos interagem na paisagem. 
Assim, o diagnóstico da mastofauna é uma iniciativa que se 
mostra fundamental a toda e qualquer medida de planeja-
mento, conservação, manejo e/ou adequação ambiental.

Os registros compilados por meio de dados primários, 
obtidos por reconhecimento de campo, e secundários, 
extraídos essencialmente do “Plano de Gestão da REBio 
Tamboré” (PA BRASIL, 2005), contabilizaram a ocorrência 
de 33 espécies de mamíferos para a REBio Tamboré, 
sendo uma exótica invasora (Canis lupus familiaris), distri-
buídas em 30 gêneros, 15 famílias e 8 ordens (Quadro 24). 
Essa riqueza correspondeu a 4,7% e 14,3% da riqueza 
nacional e estadual, de acordo com Páglia et al. (2012) e 

de Vivo et al. (2011), respectivamente. Apenas as espécies 
Didelphis aurita (saruê) e Monodelphos americana (cuíca-
de-três-listras) foram endêmicas do bioma Mata Atlântica.

O ouriço-cacheiro citado como Sphiggurus villosus, por 
Carvalho (2011) e Fundação Florestal (2009), seria a espécie 
Coendou spinosus (VOSS, 2011), e o tatu-de-rabo-mole 
citado como Cabassous unicinctus, por Instituto Tamboré 
e PA Brasil (2005), foi considerado como a espécie Cabas-
sous tatouay, com ocorrência no Estado de São Paulo 
(CALDARA-JÚNIOR; LEITE, 2012; DE VIVO et al, 2011). 

Dos ratos silvestres citados em nível genérico no plano 
de gestão (INSTITUTO TAMBORÉ e PA BRASIL, 2005), 
Oryzomys sp. foi excluído da listagem da mastofauna, 
devido ao grupo de espécies previamente referidas ao 
gênero polifilético Oryzomys ter sido reorganizado em dez 
novos gêneros, por Weksler et al. (2006), e Holochilus sp. 
foi elevado ao nível específico, já que a espécie Holochilus 
brasiliensis (rato-d’água) é a única com ocorrência compro-
vada para o Estado de São Paulo (DE VIVO et al., 2011). 

Outros roedores, Akodon sp., Oligoryzomys sp. e Oxymyc-
terus sp. (ratos silvestres), e o primata Callithrix sp. (saguí), 
identificados em nível genérico, assim permaneceram por 
terem, em seus respectivos gêneros, duas ou mais espécies 
com ocorrência comprovada e/ou possível para a região da 
REBio Tamboré. 

As ordens Carnivora e Rodentia foram as mais represen-
tativas da mastofauna da REBio, com a soma de 51% da 
riqueza, seguidas pelas ordens Chiroptera, Cingulata e Didel-
phimorphia (FIGURA 2.5.1-1). Ainda, a mastofauna de médio 
a grande porte, com peso superior a 1 kg (CHEREM, 2005; 
BACHEGA, 2004), foi melhor representada e correspondeu 
a 57,6% da riqueza. Dentre as ordens que agrupam apenas 
animais de maior porte, Carnivora e Cingulata tiveram mais 
da metade de sua riqueza estadual registrada, com valores 
de 52,9% e 80%, respectivamente.
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Classe Ordem Família Nome popular Espécie End/
Esp Origem Categoria de ameaçada 

de extinção Dado

Mammalia Didelphimorphia Didelphidae saruê
Didelphis aurita 
(Wied-Neuwied, 
1826)

End nativa IUCN, 2015-menor preo-
cupação P/S

Mammalia Didelphimorphia Didelphidae cuíca Gracilinanus agilis  
(Burmeister, 1854) nativa

IUCN, 2015-menor preo-
cupação
SMA, 2014 - Anexo III – 
espécies silvestres quase 
ameaçadas

S

Mammalia Didelphimorphia Didelphidae cuíca-de-três-
listras

Monodelphis 
americana (Müller, 
1776)

end nativa

IUCN, 2015-menor preo-
cupação
SMA, 2014 - Anexo III – 
espécies silvestres quase 
ameaçadas

S

Mammalia Cingulata Dasypodidae tatu-de-rabo-
mole

Cabassous tatouay  
(Desmarest, 1804) nativa

IUCN, 2015-menor 
preocupação SMA, 2015 
- Anexo IV :espécies que 
não possuem informações 
suficientes para análise de 
seu grau de conservação.

S

Mammalia Cingulata Dasypodidae tatu-galinha
Dasypus  
novemcinctus  
(Linnaeus, 1758)

nativa IUCN, 2015- 
menor preocupação P/S

Mammalia Cingulata Dasypodidae tatuí
Dasypus  
septemcinctus  
Linnaeus, 1758)

nativa IUCN, 2015- 
menor preocupação S

Mammalia Cingulata Dasypodidae tatu-peba
Euphractus 
sexcinctus 
(Linnaeus, 1758)

nativa IUCN, 2015- 
menor preocupação S

Mammalia Pilosa Myrmeco-
phagidae

tamanduá-
mirim

Tamandua  
tetradactyla  
(Linnaeus, 1758)

nativa IUCN, 2015- 
menor preocupação S

Mammalia Primates Callithrichidae saguí Callithrix sp. nativa S

Mammalia Chiroptera Phyllosto-
midae morcego Anoura geoffroyi 

(Gray, 1838) nativa IUCN, 2015- 
menor preocupação S

 ` QUADRO 2.5.1-1 
Espécies da mastofauna, registradas na REBio Tamboré, e seus respectivos níveis de ameaça e endemismo.
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Classe Ordem Família Nome popular Espécie End/
Esp Origem Categoria de ameaçada 

de extinção Dado

Mammalia Chiroptera Phyllosto-
midae morcego Artibeus lituratus 

(Olfers, 1818) nativa IUCN, 2015-menor preo-
cupação S

Mammalia Chiroptera Phyllosto-
midae morcego

Carollia  
perspicillata  
(Linnaeus, 1758)

nativa IUCN, 2015- 
menor preocupação S

Mammalia Chiroptera Phyllosto-
midae morcego

Pygoderma  
bilabiatum 
(J.A. Wagner, 1843)

nativa IUCN, 2015- 
menor preocupação S

Mammalia Chiroptera Phyllosto-
midae morcego

sturnira lilium  
(É. Geoffroy St. 
Hilaire, 1810)

nativa IUCN, 2015- 
menor preocupação S

Mammalia Carnivora Felidae jaguatirica Leopardus pardalis  
(Linnaeus, 1758) nativa IUCN, 2015- 

menor preocupação P/S

Mammalia Carnivora Felidae gato-do-mato Leopardus tigrinus  
(Schreber, 1775) nativa MMA, 2014 –em perigo P/S

Mammalia Carnivora Felidae suçuarana Puma concolor 
(Linnaeus, 1771) nativa MMA, 2014 -vulnerável S

Mammalia Carnivora Felidae gato-mourisco
Puma  
yagouaroundi  
(É. Geoffroy , 1824)

nativa MMA, 2014 -vulnerável S

Mammalia Carnivora Canidae cachorro-do-
mato

Cerdocyon thous 
(Linnaeus, 1766) nativa IUCN, 2015- 

menor preocupação S

Mammalia Carnivora Mustelidae lontra
Lontra  
longicaudis  
(Olfers, 1818)

nativa IUCN, 2015- 
menor preocupação S

Mammalia Carnivora Procyonidae quati Nasua nasua 
(Linnaeus, 1766) nativa IUCN, 2015- 

menor preocupação S

Mammalia Carnivora Procyonidae mão-pelada
Procyon  
cancrivorus  
(G. Cuvier, 1798)

nativa IUCN, 2015- 
menor preocupação P/S

Mammalia Artiodactyla Tayassuidae cateto Pecari tajacu 
(Linnaeus, 1758) nativa IUCN, 2015- 

menor preocupação S
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Classe Ordem Família Nome popular Espécie End/
Esp Origem Categoria de ameaçada 

de extinção Dado

Mammalia Artiodactyla Cervidae veado-catin-
gueiro

Mazama  
gouazoubira  
(Fischer, 1814)

nativa IUCN, 2015- 
menor preocupação P/S

Mammalia Rodentia Sciuridae serelepe
Guerlinguetus 
ingrami  
(Thomas, 1901)

nativa IUCN, 2015- 
menor preocupação S

Mammalia Rodentia Cricetidae rato silvestre Akodon sp. nativa IUCN, 2015- 
menor preocupação S

Mammalia Rodentia Cricetidae rato d'água
Holochilus  
brasiliensis  
(Desmarest, 1819)

nativa IUCN, 2015- 
menor preocupação S

Mammalia Rodentia Cricetidae rato silvestre Necromys lasiurus  
(Lund, 1841) nativa IUCN, 2015- 

menor preocupação S

Mammalia Rodentia Cricetidae rato silvestre Oligoryzomys sp. nativa S

Mammalia Rodentia Cricetidae rato silvestre Oxymycterus sp. esp nativa IUCN, 2015- 
menor preocupação S

Mammalia Rodentia Caviidae capivara
Hydrochoerus 
hydrochaeris 
(Linnaeus, 1766)

nativa IUCN, 2015- 
menor preocupação S

Mammalia Rodentia Erethizontidae ouriço-
cacheiro

Coendou  
prehensilis  
(Linnaeus, 1758)

nativa IUCN, 2015- 
menor preocupação S

Dados: 

 ` P – dado primário; 

 ` S –  dado secundário; 

 ` Mata Atlântica: Endêmico (end) ou Especialista (esp.) 
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Ao contrário, os pequenos mamíferos voadores (Chiroptera) 
e os não voadores (a maiorias das espécies que compõem 
as Ordens Didelphimorphia e Rodentia), embora repre-
sentem a maior parte das espécies da mastofauna brasi-
leira, tiveram menos de 15% das espécies com ocorrência 
estadual registradas. A ordem Chiroptera, por exemplo, 
é a mais rica do Estado de São Paulo, com 79 espécies 
reconhecidas (DE VIVO et al., 2011), mas foi, proporcional-
mente, a menos rica na REBio, ao corresponder a apenas 
6,3% da riqueza estadual. 

 ` FIGURA 2.5.1-1 
Proporção das diferentes Ordens taxonômicas 
representadas na comunidade de mamíferos da 
REBio Tamboré, município Santana de Parnaíba, 
Estado de São Paulo.

Uma vez que a tendência é a riqueza dos pequenos 
mamíferos neotropicais aumentar em ambientes secun-
dários e alterados (PARDINI, 2004), é possível que a 
baixa representatividade desses animais tenha refletido o 
reduzido esforço temporal utilizado na avaliação rápida do 
plano de gestão da REBio Tamboré, pelo Instituto Tamboré 
e PA Brasil (2005), de forma que o esperado é uma maior 
riqueza para este grupo. Os diagnósticos de curto prazo 
usualmente limitam o conhecimento da composição 
de espécies de pequeno porte (Figura 2), em função 
do baixo sucesso amostral proveniente dos métodos 
utilizados nestes estudos, da baixa densidade popula-
cional de espécies de maior raridade e/ou da grande 

variabilidade temporal das populações, decorrentes das 
mudanças temporais na oferta de alimento.

As espécies de hábito alimentar onívoro representaram 
a maioria da comunidade, seguidas pelas carnívoras, 
insetívoras e herbívoras. A onívora está associada ao gene-
ralismo e, consequentemente, ao oportunismo e melhor 
adaptação nos ecossistemas alterados, como ocorre no 
caso do marsupial D. aurita. Porém, grande parte das 
espécies pertencente a outras guildas alimentares, mais 
especializadas, pode incluir uma ampla variedade de itens 
em sua dieta, sendo, de certa forma, relativamente genera-
listas e tolerantes às alterações ambientais caracterizadas 
pela desestruturação florestal.

 ` FIGURA 2.5.1-2 
Pequeno mamífero não-voador, cuíca (Gracilinanus 
agilis), capturado em uma armadilha modelo 
Tomahawk, durante levantamento realizado pela PA 
Brasil (2005).
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 ` FIGURA 2.5.1-3 
Proporção das guildas alimentares primárias represen-
tadas na comunidade de mamíferos da REBio Tamboré. 

A dieta do carnívoro jaguarundi (Puma yagouaroundi), por 
exemplo, indica a preferência pelo consumo de pequenos 
mamíferos, especialmente roedores, mas demonstra o 
consumo de mamíferos de maior porte, como Cabassous 
tatouay (tatu-de-rabo-mole), aves, répteis e invertebrados 
(TÓFOLI et al., 2009), de forma que na ausência ou 
escassez de um tipo de presa, o animal pode consumir 
outros recursos. 

O roedor Oxymyctus sp. foi a único mamífero da REBio 
com hábito alimentar considerado mais especializado, 
com a dieta constituída principalmente de insetos 
(70%), dos quais cerca de ¼ foram cupins (BONVICINO 
et al., 2005).

Se a degradação do ecossistema 
florestal pode ser melhor tolerada pelos 
animais generalistas, o maior risco para 
a mastofauna passa a ser a redução da 
área florestal e/ou o isolamento dos frag-
mentos. 

Os fragmentos da região oeste do Cinturão Verde da 
Cidade de São Paulo foram sendo suprimidos pelas suas 
bordas, tornando suas áreas cada vez menores ao longo 

dos anos (LEITE, 2012). A REBio Tamboré estaria em uma 
das áreas, apontadas pela autora, como de maior concen-
tração de supressão da vegetação de porte arbóreo.

Mesmo que a dieta possa variar, se a extensão florestal 
é reduzida, a quantidade e/ou qualidade dos recursos 
alimentares perdida, e o crescimento populacional signifi-
cativo, muitos animais podem ser forçados a expandirem 
suas áreas de vida e se exporem aos mais variados riscos 
externos. Desta forma, a maioria das espécies nativas é, 
usualmente, afetadas pela destruição de habitat e pelo 
desmatamento, que juntas à caça ilegal, seriam as maiores 
causas de ameaça aos mamíferos silvestres (MONTEIRO
-MACHADO et al, 2008). 

Embora a maioria das espécies registradas na REBio Tamboré 
não esteja ameaçada (não consideradas nas listagens das 
espécies ameaçadas ou tratadas na categoria menor preocu-
pação), 11 delas (33,3%) constam como ameaçada, próxima 
da ameaça e/ou com dados deficientes, na listagem nacional 
(MMA, 2014), estadual (SMA, 2014) e/ou mundial (IUCN, 
2015) das espécies ameaçadas de extinção (Quadro 24).

 ` FIGURA 2.5.1-4 
Saruê (Didelphis aurita) capturado durante levanta-
mento realizado pela PA Brasil (2005).
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Pela listagem federal (MMA, 2014), duas espécies, suçua-
rana (Puma concolor) e gato-mourisco (Puma yagoua-
roundi), constam na categoria vulnerável, e uma (Leopardus 
tigrinus) na categoria em perigo. De acordo com a lista 
estadual (SMA, 2014), três felinos estariam ameaçados: 
Leopardus pardalis (jaguatirica), Leopardus tigrinus (gato-
do-mato) e P. concolor (suçuarana). Ainda, quatro espécies 
foram consideradas como quase ameaçadas (Gracilinanus 
agilis, M. americana, Lontra longicaudis e Pecari tajacu), 
e dois roedores, Holochilus brasiliensis (rato-d’água) e 
Coendou prehensilis (ouriço-cacheiro), e o tatu-de-rabo-
mole (Cabassous tatouay) não apresentam dados sufi-
cientes para serem incluídos ou excluídos da listagem de 
espécies ameaçadas. Mundialmente (IUCN, 2015), apenas 
o Leopardus tigrinus (gato-do-mato) e a Lontra longicaudis 
(lontra) são reconhecidas como vulnerável e próxima da 
ameaça, respectivamente.

O cateto (Pecari tajacu) foi considerado na categoria 
menos preocupante (IUCN, 2015), pelo grande 
tamanho populacional e o tamanho da área de distri-
buição. Entretanto, para a Mata Atlântica, a espécie 
pode ser considerada como próxima da ameaça, pois 
sofreu e ainda sofre redução populacional devido à 
pressão de caça, à perda de qualidade de habitat e à 
fragmentação (DESBIEZ et al., 2012). 

Todas as espécies ameaçadas foram da ordem Carnivora, 
usualmente consideradas como entre as mais vulneráveis 
às alterações ambientais. Em proporção ao número de 
espécies com ocorrência estadual (DE VIVO et al., 2011), 
por exemplo, os carnívoros teriam o maior número de 
espécies ameaçadas (52,9%). Isso se deve, em parte, ao 
fato de esses animais requererem grandes áreas de vida 
e refúgios florestais suficientes para manter populações 
viáveis.  A área de vida da jaguatirica (L. pardalis), por por 
exemplo, pode atingir cerva de 70 km², e para o felino de 
maior porte, P. concolor (suçuarana), a área de vida pode 
atingir até 300 km² (CHEIDA et al., 2011). Mesmo o gato-
do-mato (L. tigrinus), com menores áreas de vida dentre os 
felinos, pode requerer áreas de até 25 km². 

A presença dessas espécies, principalmente 
da suçuarana (P. concolor), pode ser forte 
indicativo de que a REBio Tamboré mantém 
uma estrutura relativamente favorável à 
conservação da mastofauna. Sua sobrevi-
vência pode ser possível pelo número, proxi-
midade e/ou conectividade entre os remanes-
centes florestais da reserva, e os fragmentos 
da região, que constituem a porção oeste da 
Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da 
Cidade de São Paulo (RBCV), melhor abor-
dados na seção posterior. 

Das características determinantes da REBio Tamboré para 
a manutenção dos mamíferos de médio a grande porte, é 
importante considerar as inúmeras nascentes e córregos e 
suas respectivas Áreas de Preservação Permanente (APPs). 
Os recursos hídricos são essenciais a todos os seres vivos 
(NORA; NETTO, 2012). Uma série de espécies de mamíferos 
está diretamente associada a estes ambientes e as que não 
vivem diretamente neles, usualmente utilizam o recurso com 
grande frequência. Na REBio, somente 9% das espécies 
(L. longicaudis, H. brasiliensis e H. hydrochaeris) foram 
associadas aos cursos d’água. Outras espécies, entretanto, 
fazem uso do ambiente, como os gato-do-mato (L. tigrinus), 
os cachorros-do-mato (Cerdocyon thous), os guaxinins 
(Procyon cancrivorus) e os veados-catingueiros (M. goua-
zoubira), e seus vestígios são facilmente encontrados nas 
margens desses ambientes.

No contexto da fragmentação e redução florestal, nos 
casos em que a busca por novos remanescentes florestais 
torna-se essencial ou um grande deslocamento territorial é 
requerido, a habilidade locomotora pode ser determinante 
no sucesso durante a dispersão e/ou deslocamento dos 
animais. A maioria (36%) das espécies da REBio Tamboré 
apresentou hábito de locomoção terrestre, seguida pelas 
espécies escansoriais, com grande habilidade para se 
locomover no solo e escalar, semi-fossoriais e voadoras.
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 ` FIGURA 2.5.1-5 
a)Vestígios de gato-do-mato (Leopardus tigrinus;  
b), cachorro-do-mato (Cerdocyon thous;  
c), mão-pelada (Procyon cancrivorus;  
e veado-catingueiro (Mazama gouazoubira;  
d), registrados nas margens de um córrego, na 
REBio Tamboré.
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 ` FIGURA 2.5.1-6 
Proporção dos hábitos de locomoção represen-
tados na comunidade de mamíferos da REBio 
Tamboré., município Santana de Parnaíba, Estado 
de São Paulo.

	  

Os mamíferos voadores usualmente se deslocam com 
maior facilidade entre os remanescentes florestais. A 
maioria das espécies comuns possui um deslocamento 
médio em torno de 0,5 a 3,8 Km, mas algumas espécies 
podem percorrer distâncias de 20 km ou mais (BERNARD; 
FENTON, 2003). Este seria o caso da espécie Artibeus 
lituratus, para a qual um deslocamento de cerca de 35 km 
foi verificado (MENEZES JR. et al., 2008).

As espécies arborícolas e semi-aquáticas podem apre-
sentar maiores dificuldade no deslocamento por solo, entre 
remanescentes florestais, e se tornarem mais vulneráveis às 
alterações da paisagem e demais impactos causados pelo 
homem. A alta abundância populacional de lontras (L. longi-
caudis), por exemplo, ocorre em áreas com extensiva rede 
de drenagem, além de baixa poluição química e orgânica, 
e baixa densidade demográfica (LARIVIÈRE, 1999), o que 
sugere maior sucesso reprodutivo e dispersivo em regiões 
com ecossistemas aquáticos próximos e conectados. 
Ainda, Weber et al. (2009), associou a elevada diversidade 
genéticas das populações de lontra, no sul do Brasil, ao 
isolamento dos corpos de água da região.

Embora as espécies terrestres, escansoriais e semi-fosso-
riais sejam menos sensíveis à fragmentação, não deixam de 
ter suas populações reduzidas por impactos secundários a 

ela, como os atropelamentos e afugentamentos, a caça e 
as doenças transmissíveis por animais domesticados, entre 
outros. Estes impactos podem se intensificar se as espé-
cies terrestres apresentarem grandes áreas de vida e/ou 
terem suas populações reduzidas e ameaçadas, como no 
caso dos felídeos (L. pardalis, L. tigrinus e P. yagouaroundi), 
ou sofrerem elevada pressão de caça, como no caso do 
cateto (P. tajacu), do veado-catingueiro (M. gouazoubira) 
e do tatu-galinha (D. novemcinctus), com riscos para a 
manutenção de populações viáveis ou mesmo à sobrevi-
vência local. De acordo com Pianca (2004), o tatu supra-
citado, apesar de ser uma espécie comum e de ampla 
distribuição, pode ser vulnerável pela maior probabilidade 
de ter suas populações reduzidas pela caça de interesse 
cinegético.

 ` FIGURA 2.5.1-7 
Morcego da espécie Artibeus lituratus, capturado 
durante levantamento realizado em 2005.

A mastofauna da REBio Tamboré foi dominada pelos carní-
voros e os roedores, especialmente por espécies de médio 
a grande porte. Quanto aos pequenos mamíferos, espe-
cialmente os quirópteros, foi constatada a necessidade de 
um maior empenho amostral para o diagnóstico, de forma a 
minimizar as lacunas do conhecimento sobre esses animais.
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A maioria das espécies de ocorrência local apresentou 
hábito alimentar onívoro e, portanto, foi considerada como 
generalista e oportunista, mais tolerante às alterações 
ambientais. Porém, ao menos uma terça parte das espé-
cies foram consideradas mais sensíveis e/ou ameaçadas, 
como o gato-do-mato (L. tigrinus), a jaguatirica (L. pardalis) 
e a suçuarana (P. concolor).  A ocorrência destas espécies 
foi associada ao número e proximidade entre os fragmentos 
da REBio, e à preservação dos cursos d’água.

Com a intensa urbanização e o isolamento dos fragmentos 
da REBio, entretanto, a conservação de todas as espécies 
da mastofauna deve depender do sucesso dispersivo dos 
indivíduos. Espécies terrestres e escansoriais (dominantes 
na área) podem ser favorecidas na emigração entre os frag-
mentos, mas, ainda assim, é inevitável que se exponham 
aos mais variados riscos externos ao se deslocarem por 
áreas abertas e urbanizadas, como atropelamentos e caça.

a) Análise de bioindicação

Os indicadores ambientais nos possibilitam inferir sobre a 
“saúde” do ecossistema, analisar as alterações ambientais 
e efetuar o acompanhamento de medidas restauradoras 
(KAPUSTA, 2008).

No contexto da fragmentação e descaracterização florestal 
há uma grande tendência a se adotar as espécies raras e 
sensíveis à degradação ambiental como espécies indica-
doras, atribuindo sua presença ou suposta ausência e a 
sua flutuação populacional temporal e/ou espacial, como 
indicativo de qualidade do ambiente sob estudo. Entre-
tanto, qualquer espécie pode ser tratada como indicadora 
ambiental sobre o status de um ecossistema, dependendo 
para isso da forma como os estudos da mastofauna 
são conduzidos e a natureza dos dados obtidos (LAZO; 
PENNA, 2008).

As espécies de médio a grande porte incomuns, como 
Tamandua tetradactyla (tamanduá-mirim) e P. concolor 
(suçuarana), usualmente apresentam a densidade popu-

lacional naturalmente baixa, em função de territorialismo, 
ampla área de vida, baixa taxa reprodutiva, alto controle 
predatório e/ou hábito alimentar especializado. Na presença 
de ameaças de origem antrópica ou secundárias a estas, 
como a fragmentação, a caça ilegal, a competição com 
espécies exóticas ou nativas introduzidas, entre outras, 
esses mamíferos podem se tornar localmente raros ou 
mesmo ausentes. 

As espécies comuns, como H. hydrochaeris (capivara), D. 
aurita (saruê), C. aurita (saguí-da-serra-escuro) e C. thous 
(cachorro-do-mato), costumam apresentar hábito pouco 
especializado, menor área de vida ou território, maior densi-
dade populacional e/ou taxa reprodutiva. Estas espécies, 
assim como as incomuns, também podem ser negativa-
mente afetadas pelas alterações ambientais, especialmente 
quando há redução da quantidade e/ou qualidade dos 
recursos, e elevada pressão de caça. 

Mas, ao contrário, muitas delas podem ter um melhor 
aproveitamento do nicho alterado e, consequentemente, 
maior sucesso reprodutivo, especialmente na redução ou 
ausência dos predadores naturais. O saruê (D. aurita), por 
exemplo, tem a densidade de acordo com a degradação 
das matas, variando de 0,54 indivíduos/ha em matas mais 
conservadas para 3,6 indivíduos/ha em matas mais degra-
dadas (ROSSI, 2011).

As espécies de pequenos mamíferos, voadores e não-
voadores, também podem ser caracterizadas como 
incomuns, como Monodelphis americana, Pygoderma 
bilabiatum e os roedores do gênero Oxymycterus, ou 
comuns, como Necromys lasiurus e Akodon sp., e estão 
sujeitas a redução ou acréscimo populacional em função 
das alterações ambientais. Diferem das espécies de maior 
porte, entretanto, por comumente apresentarem alterações 
populacionais em menor escala temporal, como resultado 
da maior densidade e, no caso dos pequenos mamíferos 
não-voadores, também elevada taxa reprodutiva.

As mudanças na composição das espécies de uma comu-
nidade de mamíferos são naturais, porém lentas se nenhuma 
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mudança ambiental ocorrer no local e tempo avaliados. 
A partir do momento que o ambiente onde os indivíduos 
vivem é modificado e não existem recursos suficientes para 
suportar comunidades bem estruturadas, estas podem apre-
sentar alterações rápidas, de forma a se adaptarem às novas 
condições. Nesses casos é que as espécies mais sensíveis 
perdem espaço para as oportunistas, aptas em colonizar 
novas áreas e se reproduzirem com sucesso.

Como as UCs têm por objetivo, dentre outros, conservar 
a diversidade biológica, é usual se tomar por indicadores 
de “saúde” ambiental a presença de espécies incomuns, 
como G. agilis, C. tatouay, T. tetradactyla, P. bilabiatum, 
L. tigrinus, L. longicaudis, P. tajacu e Oxymycterus sp., e 
a riqueza e a uniformidade da comunidade de mediana a 
elevada. Estes indicadores podem ser facilmente obtidos 
por meio de diagnósticos, porém, é por meio dos monito-
ramentos ambientais que se pode constatar a manutenção 
temporal das características da comunidade e, consequen-
temente, da efetiva atuação da Unidade de Conservação 
na conservação da mastofauna. 

A REBio Tamboré, ainda, é uma Unidade 
de Conservação que tem por peculiaridade 
o isolamento de seus fragmentos florestais 
por avenidas movimentadas e grupos 
residenciais do município de Santana de 
Parnaíba. A conservação da mastofauna 
que vive em paisagem fragmentada pode 
depender da manutenção do fluxo de indi-
víduos entre os fragmentos. Desta forma, 
a habilidade das espécies em utilizar 
eventuais passagens de fauna e/ou corre-
dores florestais é uma importante variável 
indicadora de “saúde” ambiental da 
REBio. Assim é essencial que o plano de 
manejo proposto promova a conectividade 
entre os fragmentos florestais atualmente 
isolados na REBio Tamboré.

Aves
O Brasil abriga considerável biodiversidade do planeta 
Terra, com cerca de 1.820 espécies de aves (CBRO 2008), 
das quais cerca de 800 já foram registradas no Estado de 
São Paulo (Figueiredo 2002). A REBio Tamboré insere-se 
no bioma Mata Atlântica, que originalmente ocupava a 
maior parte do Estado de São Paulo e ainda abriga cerca 
de 680 espécies de aves, das quais 200 são endêmicas 
(Stotz et al. 1996), isto é, não são encontradas em outros 
biomas. Pelo elevado número de espécies endêmicas e 
ameaçadas de extinção - em grande parte representadas 
pelas aves – a Mata Atlântica é considerada um dos cinco 
principais hotspots de biodiversidade do planeta (Myers et 
al. 2000), como descrito no Encarte 01.

A avifauna é fortemente influenciada pela fragmen-
tação florestal derivada da ampliação das áreas 
necessárias ao desenvolvimento humano, como 
pastagens, agricultura e áreas urbanas, entre outras. 
Alguns autores (ex. Willis, 1979) mostram como a 
fragmentação florestal no Estado de São Paulo causou 
a extinção local de várias espécies da avifauna, prin-
cipalmente de aves florestais, evidenciando um dos 
muitos prejuízos ambientais que a degradação da 
cobertura vegetal perpetra na biodiversidade.

Esse contexto é facilmente observado na área da REBio 
Tamboré, que se insere numa paisagem alterada, onde se 
intercalam campos antrópicos, vias de grande circulação, 
agrupamentos residenciais e ilhas de vegetação nativa, 
exercendo forte pressão seletiva na avifauna.

As aves constituem um grupo zoológico cuja observação 
e identificação são facilitadas, principalmente pela voca-
lização e coloração que tornam estes animais bastante 
conspícuos para o observador. Entre os vertebrados, são 
o grupo cuja taxonomia, distribuição e grau de ameaça 
são mais bem conhecidos. Estas características permitem 
a obtenção de dados consistentes em um período de 
tempo inferior ao necessário para outros grupos taxonô-
micos (Stotz et al. 1996). 
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O grupo também é um ótimo indicador ambiental (bioindi-
cador), pois algumas espécies apresentam grande fidelidade a 
determinados ambientes, desaparecendo quando seus habi-
tats preferenciais são degradados (Willis 1979, Christiansen & 
Pitter 1997, Stouffer & Bierregaard 1995), e outras, mais gene-
ralistas, colonizam ou aumentam sua abundância em áreas 
perturbadas (Willis 1979, Sick 1997, Renjifo 2001). Assim 
sendo, as aves podem ser importantes indicadores da quali-
dade dos ambientes e constituem um grupo zoológico muito 
apropriado para diagnósticos e monitoramentos ambientais.

Ordem / Família / Espécies Nome popular H EN SMA MMA IUCN

TINAMIFORMES

Tinamidae

Crypturellus obsoletus inhambu-guaçu F   LC LC

Crypturellus tataupa inhambu-chintã N   LC LC

ANSERIFORMES

Anatidae

Amazonetta  brasiliensis pé vermelho A   LC LC

GALLIFORMES

Cracidae

Penelope obscura jacuguaçu F   LC LC

SULIFORMES

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax brasilianus biguá A LC LC

PELECANIFORMES

Ardeidae

Nycticorax nycticorax Savacu A LC LC

Ardea alba garça branca grande A LC LC

Butorides striata socozinho A   LC LC

O primeiro levantamento existente na REBio Tamboré foi 
realizado em 2005, quando foram amostradas 119 espé-
cies diretamente distribuídas em 45 famílias. Mais recen-
temente, uma listagem com 142 espécies, distribuídas 
em 50 famílias, consta no banco de dados colaborativo 
TÁXEUS.  O QUADRO 2.5.2-1 traz a compilação dos 
levantamentos existentes para as espécies inventariadas 
diretamente na UC, bem como o grau de conservação das 
mesmas. No total, foram catalogadas 149 espécies distri-
buídas em 50 famílias.

 ` QUADRO 2.5.2-1  
Relação de espécies amostradas diretamente na REBio Tamboré por meio de levantamento de campo
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Ordem / Família / Espécies Nome popular H EN SMA MMA IUCN

CATHARTIFORMES

Cathartidae

Coragyps atratus urubu-de- cabeça-preta N   LC LC

ACCIPITRIFORMES

Accipitridae

Elanus leucurus gavião peneira N LC LC

Harpagus diodon gavião- bombachinha F   LC LC

Ictina plumbea sovi N LC LC

Buteo albicaudatus gavião-de- cauda-branca N   LC LC

Rupornis magnirostris gavião-carijó N   LC LC

Spizaetus tyrannus gavião pega macaco F Anexo I LC

FALCONIFORMES

Falconidae

Milvago chimachima carrapateiro N   LC LC

Caracara plancus caracará N   LC LC

Falco sparverius quiriquiri N   LC LC

GRUIFORMES

Rallidae

Pardirallus nigricans saracura-sanã N   LC LC

Aramides saracura saracura do mato N Atl  LC LC

CHARADRIIFORMES

Charadiidae

Vanellus chilensis quero-quero N   LC LC

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba picazuro pomba-asa- branca N   LC LC

Columba cayennensis pomba-galega F   LC LC

Columba plumbea pomba- amargosa N   LC LC

Zenaida auriculata avoante, pomba de bando N   LC LC

Columbina talpacoti rolinha-rôxa N   LC LC

Leptotila verreauxi juriti- pupú F   LC LC

Leptotila rufaxilla juriti gemedeira F LC LC
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Ordem / Família / Espécies Nome popular H EN SMA MMA IUCN

CUCULIFORMES

Cuculidae

Piaya cayana alma-de-gato F   LC LC

Crotophaga ani anu preto N LC LC

Guira guira anu branco N LC LC

Tapera naevia saci F LC LC

STRIGIFORMES

Strigidae

Asio clamator coruja-orelhuda N   LC LC

Megascops choliba corujinha-do- mato F   LC LC

Athene cunicularia buraqueira N   LC LC

NYCTIBIFORMES

Nyctibiidae

Nyctibius griseus mãe-da-lua N   LC LC

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

Nyctiphrynus ocellatus bacurau ocelado F LC LC

Hydropsalis albicollis bacurau N   LC LC

APODIFORMES

Apodidae

Chaetura meridionalis andorinhão-do- temporal N   LC LC

Trochilidae

Phaethornis eurynome rabo-branco- de-garganta- rajada F   LC LC

Phaethornis pretrei rabo-branco-acanelado F   LC LC

Eupetomena macroura beija flor tesoura N   LC LC

Chlorostilbon lucidus besourinho-de- bico-vermelho N   LC LC

Trochilidae

Thalurania glaucopis tesoura-de- fronte-violeta F Atl  LC LC

Amazilia lactea beija-flor-de- peito-azul N   LC LC

Amazilia versicolor beija flor de banda branca N LC LC

TROGONIFORMES

Trogonidae
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Ordem / Família / Espécies Nome popular H EN SMA MMA IUCN

Trogon surrucura surucuá-variado F   LC LC

CORACIIFORMES

Alcedinidae

Chloroceryle amazona martim- pescador-verde A   LC LC

GALBULIFORMES

Bucconidae

Malacoptila striata barbudo-rajado F Atl  LC LC

PICIFORMES

Picidae

Picumnus temminckii pica-pau-anão- barrado F Atl  LC LC

Piculus aurulentus pica pau dourado F Atl LC NT

Colaptes campestris pica-pau-do- campo N   LC LC

Colaptes melanochloros pica pau verde barrado N LC LC

Celeus flavescens pica-de cabeça amarela F   LC LC

Dryocopus lineatus pica-pau-de- banda-branca F   LC LC

Veniliornis spilogaster picapauzinho- verde-carijó F Atl  LC LC

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Psittacara leucophthalmus piriquitão maracanã N LC LC

Forpus xanthopterygius tuim N   LC LC

Brotogeris tirica periquito-rico F Atl  LC LC

Pionus maximiliani maitaca-de- Maximiliano N   LC LC

PASSERIFORMES

Thamnophilidae

Thamnophilus caerulescens choca-da-mata F   VU LC

Dysithamnus mentalis choquinha-lisa F   LC LC

Myrmoderus squamosus papa formiga de grota F LC LC

Pyriglena leucoptera papa taoca- do-sul F   LC LC

Conopophagidae

Conopophaga lineata chupa-dente F Atl  VU LC

Grallaridae       

Grallaria varia tovacuçu F   VU LC
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Ordem / Família / Espécies Nome popular H EN SMA MMA IUCN

Rhinocryptidae

Eleoscytalopus indigoticus macuquinho F   LC NT

PASSERIFORMES

Scleruridae

Sclerurus scansor vira folha F LC LC

Dendrocolaptidae

Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde F   LC LC

Xiphorhynchus fuscus arapaçu-rajado F Atl  LC LC

Xenopidae

Xenops rutilans bico virado carijó F LC LC

Furnaridae

Synallaxis spixi joão-teneném N   LC LC

Synallaxis ruficapilla pichoré F Atl  LC LC

Certhiaxis cinnamomeus currutié N LC LC

Cranioleuca pallida arredio-pálido F Atl  LC LC

Philydor atricapillus limpa-folha- coroada F   LC LC

Automolus leucophthalmus barranqueiro- de-olho-branco N   LC LC

Xenops rutilans bico-virado- carijó F   LC LC

Furnarius rufus joão de barro N LC LC

Lochmias nematura joão-porca F   LC LC

Pipridae

Chiroxiphia caudata tangará- dançarino F Atl  LC LC

Manacus manacus rendeira N   LC LC

Tytiridae

Pachyramphus polychopterus caneleiro-preto F   LC LC

Pachyramphus  validus caneleiro-de- chapéu-negro F   LC LC

Schiffornis virescens flautim F Atl  LC LC

Cotingidae

Pyroderus scutatus pavó F Atl Anexo I LC LC

Procnias  nudicollis araponga F Atl Anexo I LC VU

Platyrinchidae
Platyrinchus mystaceus patinho F   LC LC
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Ordem / Família / Espécies Nome popular H EN SMA MMA IUCN

Rhynchocyclidae 

Todirostrum poliocephalum teque-teque N   LC LC

Todirostrum cinereum ferreirinho relógio N LC LC

Myiornis auricularis miudinho N   LC LC

Mionectes rufiventris abre-asa-de- cabeça-cinza F   LC LC

Poecilotriccus plumbeiceps tororó F LC LC

Leptopogon amaurocephalus cabeçudo N   LC LC

Tolmomyias sulphurescens bico-chato- oliváceo N   LC LC

Tyrannidae

Hirundinea ferruginea gibão de couro N LC LC

Camptostoma obsoletum risadinha N   LC LC

Elaenia flavogaster guaracava de barriga amarela F   LC LC

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Phyllomias fasciatus piolhinho N LC LC

Myiophobus fasciatus felipe N   LC LC

Lathrotriccus  euleri enferrujado F   LC LC

Myiarchus swainsoni Irré N   LC LC

Machetornis rixosa suiriri cavaleiro N LC LC

Pitangus  sulphuratus bem-te-vi N   LC LC

Megarynchus pitangua nei-nei N   LC LC

Myiozetetes similis bentevizinho N   LC LC

Myiodynastes maculatus bentevi-rajado N   LC LC

Tyrannus savana tesourinha N LC LC

Empidonomus  varius peitica N   LC LC

Tyrannus melancholicus suiriri N   LC LC

Vireonidae

Cyclarhis gujanensis pitiguari F   LC LC

Vireo olivaceus* juruviara-norte- americano F   LC LC

Vireo chivi juruviara F LC LC

Corvidae

Cyanocorax cristatellus gralha do campo N LC LC
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Ordem / Família / Espécies Nome popular H EN SMA MMA IUCN

Hirundinidae

Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena de casa N   LC LC

Stelgidopteryx  ruficollis andorinha- serrador N   LC LC

Progne chalybea andorinha domestica grande N LC LC

Troglodytidae

Troglodytes musculus corruíra N   LC LC

Turdidae

Turdus flavipes sabiá uma N LC LC

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira N   LC LC

Turdus leucomelas sabiá-barranco N   LC LC

Turdus amaurochalinus sabiá poça N LC LC

Turdus albicollis sabiá-coleira F   LC LC

Mimidae 

Mimus saturninus sabiá-do- campo N   LC LC

Passerellidae 

Zonotrichia  capensis tico-tico N   LC LC

Ammodramus humeralis tico-tico-do- campo N Atl  LC LC

Parulidae

Parula pitiayumi mariquita F   LC LC

Geothlypis aequinoctialis pia-cobra N   LC LC

Basileuterus culicivorus pula-pula F   LC LC

Basileuterus leucoblepharus pula-pula- assobiador F Atl  LC LC

PASSERIFORMES

Icteridae

Molothrus bonariensis chopim N   LC LC

Thraupidae

Coereba flaveola cambacica N   LC LC

Thlypopsis sordida saíra-canário F   LC LC

Tachyphonus coronatus tiê-preto N   LC LC

Trichothraupis melanops tiê-de-topete F   LC LC

Tangara sayaca sanhaço-cinza N   LC LC

Tangara cayana saíra-amarela N   LC LC
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Ordem / Família / Espécies Nome popular H EN SMA MMA IUCN

Dacnis  cayana saí-azul N   LC LC

Conirostrum speciosum figuinha-de- rabo-castanho F   LC LC

Tersina viridis saí-andorinha N   LC LC

Saltator similis trinca-ferro- verdadeiro N   LC LC

Sporophila falcirostris cigarra- verdadeira N Atl Anexo I VU VU

Sporophila caerulescens coleirinho, papa- capim N   LC LC

Volatinia jacarina tiziu N   LC LC

Cardinalidae

Habia  rubica tiê-do-mato- grosso F   LC LC

Fringilidae

Euphonia chlorotica fi-fi-verdadeiro F   LC LC

Carduelis magellanica pintassilgo N   LC LC

Passeridae

Passer domesticus pardal N Exo  LC LC

Estrildidae

Estrilda astrild bico-de-lacre N Exo  LC LC

 ` H: Habitat preferencial (A – ambiente aquático, F – ambiente florestal e N – Fitofisionomias abertas – adaptado de Stotz et al. 1996). 

 ` EN: Espécie endêmica da Mata Atlântica (Atl), Cerrado (Cer) OU Exótica (Exo). 

 ` SMA, 2014: espécie relacionada na lista estadual de fauna ameaçada de extinção – Anexo I (espécies ameaçadas de extinção) e Anexo III 
(espécies quase ameaçadas de extinção); 

 ` MMA, 2014: espécie relacionada na lista nacional de fauna ameaçada de extinção; 

 ` IUCN, 2015: espécie relacionada na lista estadual de fauna ameaçada de extinção – 

 ` CR (espécie criticamente ameaçada),

 `  EN (espécie em perigo), 

 ` VU (espécie vulnerável) e NT (espécie quase ameaçada).
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Entre as espécies levantadas na REBio Tamboré, observa-
se uma predominância daquelas que preferem ambientes 
abertos (55%) em relação às espécies florestais (41%). 
Isso se deve provavelmente ao tempo de monitoramento, 
que aves mais conspícuas e habitantes de campos 
abertos são mais fáceis de serem visualizadas e conse-
quentemente catalogadas. Provavelmente, com maior 
tempo de busca e ampliação dos métodos de amos-
tragem (ex. redes de captura), mais espécies florestais 
serão identificadas na área.

Uma análise da comunidade, por meio da preferência 
alimentar de cada espécie (guilda trófica), pode ser 
feita, relacionando ainda com o grau de conservação 
do ambiente local. De acordo com a predominância de 
determinados hábitos alimentares, pode-se estimar se 
o ambiente tem relativa conservação ambiental, ou se 
está degradado. 

 ` O QUADRO 2.5.2 
Mostra os diferentes hábitos alimentares da avifauna registrada na REBio Tamboré.

Ordem / Família / Espécies Nome popular GUILDA

TINAMIFORMES
Tinamidae
Crypturellus obsoletus inhambu-guaçu OTBA
Crypturellus tataupa inhambu-chintã OTBA
ANSERIFORMES
Anatidae
Amazonetta  brasiliensis pé vermelho CA
GALLIFORMES
Cracidae
Penelope obscura jacuguaçu OF
SULIFORMES
Phalacrocoracidae
Phalacrocorax brasilianus biguá CA
PELECANIFORMES

 ` FIGURA 2.5.2-1 
Distribuição de preferências de habitat (aquático, 
florestal e não-florestal) das espécies de aves 
registradas na REBio Tamboré através de levanta-
mento de campo.
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Ordem / Família / Espécies Nome popular GUILDA

Ardeidae
Nycticorax nycticorax savacu CA
Ardea alba garça branca grande CA
Butorides striata socozinho CA
CATHARTIFORMES
Cathartidae
Coragyps atratus urubu-de-cabeça-preta NECRÓFAGO
ACCIPITRIFORMES
Accipitridae
Elanus leucurus gavião peneira CBA
Harpagus diodon gavião- bombachinha CF
Ictina plumbea sovi CBA
Buteo albicaudatus gavião-de-cauda-branca CBA
Rupornis magnirostris gavião-carijó CBA
Spizaetus tyrannus gavião pega macaco CF
FALCONIFORMES
Falconidae
Milvago chimachima carrapateiro CBA
Caracara plancus caracará CBA
Falco sparverius quiriquiri CBA
GRUIFORMES
Rallidae
Pardirallus nigricans saracura-sanã OP
Aramides saracura Saracura do mato OP
CHARADRIIFORMES
Charadiidae
Vanellus chilensis quero-quero CBA
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba picazuro pomba-asa-branca HBA
Columba cayennensis pomba-galega HF
Columba plumbea pomba- amargosa HF
COLUMBIFORMES
Columbidae
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Ordem / Família / Espécies Nome popular GUILDA

Zenaida auriculata avoante, pomba de bando HBA
Columbina talpacoti rolinha-rôxa HBA
Leptotila verreauxi juriti-pupú HF
Leptotila rufaxilla juriti gemedeira HF
CUCULIFORMES
Cuculidae
Piaya cayana alma-de-gato IBA
Crotophaga ani anu preto IBA
Guira guira anu branco IBA
Tapera naevia saci IBA
STRIGIFORMES
Strigidae
Asio clamator coruja-orelhuda CBA
Megascops choliba corujinha-do-mato CBA
Athene cunicularia buraqueira CBA
NYCTIBIFORMES
Nyctibiidae
Nyctibius griseus mãe-da-lua IBA
CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae
Nyctiphrynus ocellatus bacurau ocelado IF
Hydropsalis albicollis bacurau IBA
APODIFORMES
Apodidae
Chaetura meridionalis andorinhão-do-temporal IVBA
Trochilidae
Phaethornis eurynome rabo-branco-de-garganta-rajada NIF
Phaethornis pretrei rabo-branco-acanelado NIBA
Eupetomena macroura beija flor tesoura NIBA
Chlorostilbon lucidus besourinho-de-bico-vermelho NIBA
Thalurania glaucopis tesoura-de-fronte-violeta NIF
Amazilia lactea beija-flor-de-peito-azul NIBA
Amazilia versicolor beija flor de banda branca NIBA
TROGONIFORMES
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Ordem / Família / Espécies Nome popular GUILDA

Trogonidae
Trogon surrucura surucuá-variado OF
CORACIIFORMES
Alcedinidae
Chloroceryle amazona martim- pescador-verde CA
GALBULIFORMES
Bucconidae
Malacoptila striata barbudo-rajado IF
PICIFORMES
Picidae
Picumnus temminckii pica-pau-anão-barrado IEBA
Piculus aurulentus pica-pau-dourado IEF
PICIFORMES
Picidae
Colaptes campestris pica-pau-do- campo IEBA
Colaptes melanochloros pica pau verde barrado IEBA
Celeus flavescens pica-pau-de-cabeça-amarea IEF
Dryocopus lineatus pica-pau-de-banda-branca IEF
Veniliornis spilogaster picapauzinho-verde-carijó IEBA
PSITTACIFORMES
Psittacidae
Psittacara leucophthalmus piriquitão maracanã HBA
Forpus xanthopterygius tuim HBA
Brotogeris tirica periquito-rico HBA
Pionus maximiliani maitaca-de-maximiliano HBA
PASSERIFORMES
Thamnophilidae
Thamnophilus caerulescens choca-da-mata IF
Dysithamnus mentalis choquinha-lisa IF
Myrmoderus squamosus papa formiga de grota IF
Pyriglena leucoptera papa taoca-do-sul IF
Conopophagidae
Conopophaga lineata chupa-dente IF
Grallaridae
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Ordem / Família / Espécies Nome popular GUILDA

Grallaria varia tovacuçu IF
Rhinocryptidae
Eleoscytalopus indigoticus macuquinho IF
Scleruridae
Sclerurus scansor vira folha IF
Dendrocolaptidae
Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde IEF
Xiphorhynchus fuscus arapaçu-rajado IEF
Xenopidae
Xenops rutilans bico virado carijó IF
Furnaridae
Synallaxis spixi joão-teneném IBA
Synallaxis ruficapilla pichoré IF
Certhiaxis cinnamomeus currutié IPBA
Cranioleuca pallida arredio-pálido IF
Philydor atricapillus limpa-folha-coroada IF
Automolus leucophthalmus barranqueiro-de-olho-branco IBA
Xenops rutilans bico-virado- carijó IF
Furnarius rufus joão de barro IBA
Lochmias nematura joão-porca IF
Pipridae
Chiroxiphia caudata tangará-dançarino OF
Manacus manacus rendeira OBA
Tytiridae
Pachyramphus polychopterus caneleiro-preto OF
Pachyramphus  validus caneleiro-de-chapéu-negro OF
Tytiridae
Schiffornis virescens flautim OF
Cotingidae
Pyroderus scutatus pavó HF
Procnias  nudicollis araponga OF
Platyrinchidae
Platyrinchus mystaceus patinho IF
Rhynchocyclidae
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Ordem / Família / Espécies Nome popular GUILDA

Todirostrum poliocephalum teque-teque OBA
Todirostrum cinereum ferreirinho relogio OBA
Myiornis auricularis miudinho OBA
Mionectes rufiventris abre-asa-de-cabeça-cinza OF
Poecilotriccus plumbeiceps tororó OF
Leptopogon amaurocephalus cabeçudo OBA
Tolmomyias sulphurescens bico-chato-oliváceo OBA
Tyrannidae
Hirundinea ferruginea gibão de couro OBA
Camptostoma obsoletum risadinha OBA
Elaenia  flavogaster guaracava de barriga amarela OBA
Phyllomias fasciatus piolhinho OBA
Myiophobus fasciatus felipe OBA
Lathrotriccus  euleri enferrujado OF
Myiarchus swainsoni irrê OBA
Machetornis rixosa suiriri cavaleiro OBA
Pitangus sulphuratus bem-te-vi OBA
Megarynchus pitangua nei-nei OBA
Myiozetetes similis bentevizinho OBA
Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado OBA
Tyrannus savana tesourinha OBA
Empidonomus  varius peitica OBA
Tyrannus melancholicus suiriri OBA
Vireonidae
Cyclarhis gujanensis pitiguari IBA
Vireo olivaceus* juruviara-norte-americano IBA
Vireo chivi juruviara IF
Corvidae
Cyanocorax cristatellus gralha do campo OBA
Hirundinidae
Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena de casa IVBA
Stelgidopteryx  ruficollis andorinha- serrador IVBA
Progne chalybea andorinha doméstica grande IVBA
Troglodytidae
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Ordem / Família / Espécies Nome popular GUILDA

Troglodytes musculus corruíra IBA
Turdidae
Turdus flavipes sabiá una OBA
Turdus rufiventris sabiá-laranjeira OBA
Turdus leucomelas sabiá-barranco OBA
Turdus amaurochalinus sabiá poca OBA
Turdus albicollis sabiá-coleira OF
Mimidae
Mimus saturninus sabiá-do- campo OBA
Passerellidae
Zonotrichia  capensis tico-tico OBA
Ammodramus humeralis tico-tico-do- campo OBA
Parulidae
Parula pitiayumi mariquita OBA
Geothlypis aequinoctialis pia-cobra IPBA
Basileuterus culicivorus pula-pula IF
Basileuterus leucoblepharus pula-pula- assobiador IF
Icteridae
Molothrus bonariensis chopim OBA
Thraupidae
Coereba flaveola cambacica OBA
Thlypopsis sordida saíra-canário OBA
Tachyphonus coronatus tiê-preto OBA
Trichothraupis melanops tiê-de-topete OBA
Tangara sayaca sanhaço-cinza OBA
Tangara cayana saíra-amarela OBA
Dacnis  cayana saí-azul OBA
Conirostrum speciosum figuinha-de- rabo-castanho OF
Tersina viridis saí-andorinha OBA
Saltator similis trinca-ferro- verdadeiro OBA
Sporophila falcirostris cigarra- verdadeira OF
Sporophila caerulescens coleirinho, papa- capim OBA
Volatinia jacarina tiziu OBA
Cardinalidae
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Ordem / Família / Espécies Nome popular GUILDA

Habia  rubica tiê-do-mato- grosso OF
Fringilidae
Euphonia chlorotica fi-fi-verdadeiro OBA
Carduelis magellanica pintassilgo OBA
Passeridae
Passer domesticus pardal OBA
Estrildidae
Estrilda astrild bico-de-lacre OBA

Convenções:

 ` CA – Carnívoro aquático; 

 ` CF – Carnívoro florestal; 

 ` CBA – carnívoro em bordas e áreas antrópicas; 

 ` HBA – herbívoro em bordas e áreas antrópicas; 

 ` HF – herbívoro florestal; 

 ` IBA – insetívoro em bordas e áreas antrópicas; 

 ` IF – insetívoro florestal; 

 ` IEBA – insetívoros escaladores em bordas e áreas antrópicas; 

 ` IEF – insetívoro escalador florestal; 

 ` IPBA – insetívoro palustre em bordas em áreas antrópicas; 

 ` IVBA – insetívoro em vôo em bordas e áreas antrópicas; 

 ` NIBA – néctar-insetívoro em bordas e áreas antrópicas; 

 ` NIF – néctar insetívoro florestal; 

 ` OBA – onívoro em bordas e áreas antrópicas; 

 ` OTBA – onívoro terrícola em bordas e áreas antrópicas; 

 ` OF – Onívoro florestal, 

segundo ALMEIDA et. al (2003).



188

Plano de Manejo - Reserva Biológica Tamboré

Para uma melhor visualização, o gráfico a seguir traz uma 
melhor dimensão da estrutura trófica da comunidade amos-
trada na REBio Tamboré.

A presença abundante de onívoros e insetívoros na 
comunidade, e a baixa ocorrência de herbívoros florestais, 
em princípio, indica uma baixa qualidade ambiental local 
(ALMEIDA, 1982), influenciada pela antropização da matriz e 
pressão urbana. Porém, deve-se ponderar que ainda existe 
uma grande quantidade de espécies florestais, mesmo que 
sejam insetívoros, sendo que a presença dessas espécies 
ainda é um bom indicador para um remanescente florestal 
tão próximo à cidade de São Paulo.

 ` FIGURA 2.5.2-2 
Guildas tróficas presentes na comunidade ornitofau-
nística da REBio Tamboré

O fato de ambas ocorrerem na REBio Tamboré, dá uma 
perspectiva promissora em relação à conservação da 
fauna e flora locais. É importante que sejam tomadas 
medidas protetivas e, ao mesmo tempo, de enriquecimento 
ambiental, por meio de plantios utilizando espécies frutíferas 
que forneçam recursos a esta avifauna exigente.

 ` FIGURA 2.5.2-3 
Tico-tico (Zonotrichia capensis) no ninho; sanhaçu 
cinzento (Tangara sayaca) no ninho.
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 ` FIGURA 2.5.2-4 
Beija flor de fronte violeta (Thalurania glaucopis); 
tangará dançarino (Chiroxiphia caudata)

 ` FIGURA 2.5.2-5 
Tovacuçu (Grallaria varia).

A avifauna amostrada diretamente na área da REBio 
Tamboré é consideravelmente rica, ainda mais se for consi-
derada sua localização, em meio urbano e próximo à maior 
área urbanizada do País. Espécies como araponga (Proc-
nias nudicollis) e pavó (Pyroderus scutatus), ambas amea-
çadas de extinção, são onívoros florestais exigentes, sendo 
sensíveis à degradação e perda de qualidade ambiental. 

A presença de espécies nucleares, como pula-pula (Basi-
leuterus culicivorus) e tiê-do-mato-grosso (Habia rubica), 
formadoras de bandos mistos, é um ótimo indicador de 
um ambiente resiliente, onde a comunidade ornitofaunística 
ainda exibe este complexo comportamento de forrageio.
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a) Análise de bioindicação

Algumas espécies da ornitofauna 
fornecem informações relevantes 
sobre o meio em que vivem. Análises 
da alimentação (guildas tróficas) e de 
comportamentos específicos (sensibili-
dade; bandos mistos) podem informar 
a característica do meio e grau de 
conservação da vegetação como um 
todo, assim como a complexidade da 
comunidade estudada. Sendo assim, 
espécies exigentes ecologicamente são 
bioindicadoras de qualidade ambiental e 
merecem maior atenção nos monitora-
mentos ambientais.

Por meio da análise de guildas tróficas é possível apontar 
as espécies que se encontram mais vulneráveis no meio, 
comumente os herbívoros e onívoros florestais, que são 
sensíveis à fragmentação do hábitat. O jacuaçu (Penelope 
obscura) é um grande onívoro florestal que está presente na 
REBio Tamboré, sendo sensível à antropização do meio e, 
principalmente, à perda de espécies florestais frutificantes, 
uma vez que boa parte de sua alimentação é de frutos.  
Rapinantes que necessitam de amplas áreas florestadas 
para sobreviverem, como o caso do gavião-pega-macaco 
(Spizaetus tirannus) e do gavião-bombachinha (Harpagus 
diodon), também são grandes bioindicadores de qualidade 
ambiental, uma vez que se não forem mais avistados 
na área de interesse, presume-se que esteja ocorrendo 
diminuição na complexidade da comunidade de aves e 
consequente perda de qualidade do ambiente.

Aves que possuem comportamento complexo, como no 
caso de formação de bandos mistos, são ótimas bioindica-
doras da comunidade ornitofaunística local. Algumas aves 
possuem este comportamento gregário durante o forrageio 
para obter alimento, já que várias espécies vagando juntas 

pela vegetação aumenta a chance de obter alimento, e diminui 
a chance de serem predadas (COELHO & MARINI, 2003).  
Espécies como caneleiro-de-chapéu-preto (Pachyramphus 
vallidus) e papa-formiga-da-grota (Myrmoderus squamosus) 
são espécies gregárias que acompanham bandos mistos, 
sendo importantes na comunidade. Outras espécies, como 
tiê-de-topete (Lanio melanops) e pula-pula (Basileuterus 
culicivorus), são consideradas espécies nucleares, ou seja, 
formadoras dos bandos mistos (COELHO & MARINI, 2003). 

Estas espécies citadas merecem 
destaque na comunidade de aves da 
REBio Tamboré, já que a continuidade na 
ocorrência destas, pode significar que a 
vegetação ainda oferece suporte a estas 
aves e, consequentemente, suportará 
populações destas espécies futuramente, 
garantindo a presença de populações 
viáveis na área. Monitorar aves específicas 
pode fornecer dados robustos e fide-
dignos sobre a condição da comunidade 
local, se mantém suas características 
iniciais observadas ou se estão ocorrendo 
alterações ao longo do tempo.

Herpetofauna
Os anfíbios têm pele úmida, rica em glândulas, e a maioria 
das espécies tem uma fase larval aquática e uma fase 
adulta terrestre. Existem 6.771 espécies no mundo (FROST, 
2013), divididas em três ordens: Anura (sapos, rãs e pere-
recas), Urodela ou Caudata (salamandras) e Gymnophiona 
(cobras-cegas ou cecílias).

De todos os anfíbios do planeta, 946 (pertencentes a 22 
famílias) são conhecidos para o Brasil. Isto coloca o País em 
primeiro lugar no ranking da diversidade de anfíbios, com 
13% das espécies conhecidas no mundo (SBH, 2013).
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O grupo ainda necessita de estudos mais aprofundados, visto 
que ainda há muito que entender sobre a dinâmica, a biologia e 
o status de conservação de várias espécies pouco conhecidas.

Os répteis apresentam o corpo recoberto por escamas e 
com poucas glândulas na pele. Essa condição reptiliana 
foi decisiva para a conquista efetiva do ambiente terrestre 
pelos Amniota. Existem 9.258 espécies de répteis viventes 
no mundo (UETZ, 2011), distribuídas em quatro ordens: 
Crocodylia (jacarés, crocodilos e gaviais), Testudines 
(jabutis, tartarugas e cágados), Squamata (lagartos, anfis-
benas e serpentes) e Sphenodontia (tuataras da Nova 
Zelândia) (ZUG; VITT; CALDWELL, 2001).

O Brasil tem cerca de 744 espécies de 
répteis (BÉRNILS; COSTA, 2012) divididas 
nos seguintes grupos: crocodilianos 
(com seis espécies), quelônios (com 36), 
anfisbenas (67 espécies), lagartos (246) e 
serpentes (com 389 espécies).

Comparando os dados disponíveis de répteis com aves e 
mamíferos, verifica-se que há menos dados sobre répteis. 
Isso certamente está relacionado aos hábitos fossoriais 
desses animais e as dificuldades de estudo em regiões 

florestais, por exemplo, devido à baixa densidade de indiví-
duos, tendência ombrófila ou hábitos discretos de grande 
parte das espécies (DUELLMAN, 1987).

Os répteis desempenham papéis importantes na estrutura 
dos ecossistemas, atuando, por exemplo, no controle 
populacional de uma série de espécies nocivas ao homem, 
tais como insetos, roedores e até as próprias serpentes.

Com base nos dados da herpetofauna do Plano de Gestão 
realizado na REBio Tamboré em 2005, temos o registro de 
26 espécies de anfíbios anuros, distribuídos em 15 gêneros 
das respectivas famílias: Centrolenidae (1ssp.), Craugasto-
ridae (1ssp.), Brachycephalidae (4ssp.), Bufonidae (2ssp.), 
Hylidae (12ssp.), Leptodactylidae (5ssp.) e Ranidae (1ssp.).

Quanto aos répteis, foram identificadas seis espécies de 
lagartos e 10 espécies de serpentes. A de rã-touro (Litho-
bates catesbeianus) e a lagartixa-de-parede (Hemidactylus 
mabuia) são consideradas espécies exóticas no Brasil.

As espécies Vitreorana uranoscopa, Bokermannohyla 
circumdata e Scinax obtriangulatus encontram-se inse-
ridas na lista de animais ameaçados em âmbitol mundial 
(IUCN, 2014), como deficiente de dados, com suas popu-
lações em declínio.

Espécie Nome popular Endemismo Abundância Hábitat Origem

Vitreorana uranoscopa (Müller, 1924) rã-de-vidro x pouco frequente áreas florestadas nativa

Haddadus binotatus (Spix, 1824) rã-do-folhiço x frequente áreas florestadas nativa

Brachycephalus nodoterga (Miranda-Ribeiro, 1920) pingo-de-ouro x pouco frequente áreas florestadas nativa

Ischnocnema juipoca (Sazima & Cardoso, 1978) rãzinha-do-folhiço x frequente áreas florestadas nativa

Ischnocnema parva (Girard, 1853) rãzinha-do-folhiço x frequente áreas florestadas nativa

Ischnocnema sp. (grupo guentheri) rãzinha-do-folhiço x frequente áreas florestadas nativa

Rhinella icterica (Spix, 1824) sapo-cururu x frequente áreas florestadas nativa

Rhinella ornata (Spix, 1824) sapo-cururuzinho x frequente áreas florestadas nativa

 ` QUADRO 2.5.3-1 
Nomes científico e popular, endemismo, abundância, habitat, origem e categoria de ameaça das aves da 
REBio Tamboré.
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Espécie Nome popular Endemismo Abundância Hábitat Origem

Aplastodiscus arildae (Cruz & Peixoto, 1987 “1985”) perereca x pouco frequente áreas florestadas nativa

Aplastodiscus leucopygius (Cruz & Peixoto, 1985) perereca x frequente áreas florestadas nativa

Bokermannohyla circumdata (Cope, 1871) perereca x frequente áreas florestadas nativa

Dendropsophus minutus (Peters, 1872) pererequinha-do-brejo frequente áreas abertas nativa

Hypsiboas albopunctatus (Spix, 1824) perereca-cabrinha frequente áreas abertas nativa

Hypsiboas bischoffi (Boulenger, 1887) perereca x frequente áreas abertas nativa

Hypsiboas faber (Wied-Neuwied, 1821) perereca-ferreiro x frequente áreas florestadas nativa

Hypsiboas prasinus (Burmeister, 1856) perereca x frequente áreas florestadas nativa

Scinax fuscovarius (A. Lutz, 1925) perereca-do-banheiro frequente áreas abertas nativa

Scinax obtriangulatus (B. Lutz, 1973) perereca x pouco frequente áreas florestadas nativa

Scinax perereca (Pombal, Haddad & Kasahara, 1995) perereca x frequente áreas florestadas nativa

Phyllomedusa burmeisteri (Boulenger, 1882) perereca-das-folhagens x frequente áreas florestadas nativa

Adenomera marmorata (Steindachner, 1867) rãzinha-do-folhiço x frequente áreas florestadas nativa

Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799) rã-assobiadora frequente áreas abertas nativa

Leptodactylus latrans (Steffen, 1815) rã-manteiga frequente áreas florestadas nativa

Leptodactylus mystacinus (Burmeister, 1861) rã frequente áreas abertas nativa

Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826 rã-cachorro frequente áreas abertas nativa

Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802) rã-touro frequente áreas florestadas exótica

Enyalius iheringii (Boulenger, 1885) camaleão x pouco frequente áreas florestadas nativa

Enyalius perditus (Jackson, 1978) camaleão pouco frequente áreas florestadas nativa

Colobodactylus taunayi (Amaral, 1933) lagarto pouco frequente áreas florestadas nativa

Salvator merianae (Duméril & Bibron, 1839) Teiu frequente áreas abertas nativa

Tropidurus torquatus (Wied, 1820) calango pouco frequente áreas florestadas nativa

Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818) lagartixa-de-parede frequente áreas abertas nativa

Apostolepis assimilis (Reinhardt, 1861) falsa-coral pouco frequente áreas florestadas nativa

Echinanthera undulata (Wied, 1824) papa-rã x pouco frequente áreas florestadas nativa

Tropidodryas striaticeps (Cope, 1869) cobra-cipó x rara áreas florestadas nativa

Helicops modestus (Günther, 1861) cobra-d'água pouco frequente áreas florestadas nativa

Chironius bicarinatus (Wied, 1820) cobra-cipó x pouco frequente áreas florestadas nativa

Chironius exoletus (Linnaeus, 1758) cobra-cipó x pouco frequente áreas florestadas nativa

Micrurus corallinus (Merrem, 1820) coral-verdadeira pouco frequente áreas florestadas nativa

Bothrops jararaca (Wied, 1824) jararaca x pouco frequente áreas florestadas nativa



193

Análise dA UnidAde de ConservAção

Diversas espécies registradas são consideradas estrita-
mente associadas a ambientes florestais (e.g. Vitreorana 
uranoscopa, Brachycephalus nodoterga, Ischnocnema sp. 
(grupo guenteri), I. juipoca, I. parva, Haddadus binotatus, 
Aplastodiscus arildae, A. leucopygius, Bokermannohyla 
circumdata, Hypsiboas prasinus, H. faber, Scinax obtrian-
gulatus, S.perereca, Phyllomedusa burmeisteri, Adenomera 
marmorata, Leptodactylus latrans e, entre os répteis 
destacam-se os lagartos, Enyalius perditus, Enyalius 
iheringii, Colobodactylus taunayi, e, as serpentes Aposto-
lepis assimilis, Tropidodryas striaticeps, Chironius bicari-
natus, C. exoletus, Echinathera undulata, Bothrops jararaca, 
Micrurus corallinus). 

Essa diferença nos requerimentos ambientais entre as 
espécies encontradas enfatiza a importância dos frag-
mentos florestais remanescentes na região do empreendi-
mento para as espécies da herpetofauna com associação 
florestal, visto que os requerimentos de diversas espécies 
registradas indicam a importância do local para a manu-
tenção da diversidade da herpetofauna na região.

A riqueza encontrada é típica de áreas de formações florestais 
da América do Sul, com um total de 60% (N = 24 espécies) 
de espécies endêmicas, pertencentes ao bioma da Mata 
Atlântica (Heyer et al. 1990; Bertoluci & Rodrigues 2002; 
Pombal Jr. & Gordo 2004). Outros 40% (N = 16 espécies) das 
espécies se distribuem também em outros biomas brasileiros 
como, por exemplo, a pererequinha-do-brejo Dendropsophus 
minutus, a perereca-cabrinha Hypsiboas albopunctatus, a 
perereca-do-banheiro Scinax fuscovarius, a rã-assobiadora 
Leptodactylus fuscus, a rã-manteiga Leptodactylus latrans, 
a rã Leptodactylus mystacinus, a rã-cachorro Physalaemus 
cuvieri, o calango Tropidurus torquatus, o teiu Salvator 
merianae e a cobra-d’água Helicops modestus.

Das 40 espécies de anfíbios e répteis registrados, um 
total de 24 espécies (60%) são consideradas espécies 
“frequentes”, 15 espécies (37%) “pouco frequente” e, 
somente uma espécie (3%) é considerada “rara” nas suas 
áreas de ocorrência.

	  

 ` FIGURA 2.5.3-2 
Abundância das espécies da herpetofauna.

	  

 ` FIGURA 2.5.3-1 
Hábitat preferencial das espécies da herpetofauna.

Por fim, a região amostrada provavelmente apresenta riqueza 
ainda maior de espécies de répteis e anuros do que aquela 
registrada. A herpetofauna ainda pode apresentar um aumento 
no número de espécies, pois certamente não foi totalmente 
caracterizada, principalmente no que se refere ao registro de 
répteis, que é dificultado devido aos hábitos secretivos e pela 
baixa densidade que ocorrem estes animais, requerendo 
estudos de médio e longo prazo, com um maior esforço 
amostral. Com isso, propõe-se o monitoramento destas áreas.
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 ` FIGURA 2.5.3-3 
A) Brachycephalus nodoterga;  
B) Rhinella icterica;  
C) Rhinella ornata; 
D) Vitreorana uranoscopa;  
E) Hypsiboas albopunctatus;  
F) Aplastodiscus arildae; 
G) Hypsiboas bischoffi; 
H) Bokermannohyla circumdata.
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 ` FIGURA 2.5.3-4 
A) Hypsiboas faber; 
B) Aplastodiscus leucopygius;  
C) Dendropsophus minutus; 
D) Hypsiboas prasinus; 
E) Phyllomedusa burmeisteri;  
F) Scinax fuscovarius; 
G) Scinax perereca; 
H) Scinax obtriangulatus.
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 ` FIGURA 2.5.3-5 
A) Colubridae sp.1; 
B) Colubridae sp.2;  
C) Apostolepis assimilis;  
D) Chironius bicarinatus;  
E) Chironius exoletus; 
F) Helicops modestus.  
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 ` FIGURA 2.5.3-6 
A) Micrurus corallinus;  
B) Bothrops jararaca;  
G) Echinantera undulata;  
H) Tropidodryas striaticeps.
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a) Análise de Bioindicação

Em função de suas características ecológicas, anfíbios e 
répteis são organismos particularmente sensíveis a varia-
ções ambientais, podendo ser considerados bons bioin-
dicadores da qualidade do ambiente (Duellman & Trueb, 
1994; Faria et al., 2007).  A baixa capacidade de deslo-
camento, a especificidade de hábitats e a dependência 
da água ou de microhabitats úmidos para a reprodução 
caracterizam os anfíbios como espécies muito sensíveis a 
modificações nos ambientes naturais (Duellman & Trueb, 
1994; Haddad & Prado, 2005; Rossa-Feres et al., 2008). 

Geralmente com baixa capacidade de deslocamento e alta 
especificidade de habitats, os répteis apresentam tama-
nhos reduzidos das ninhadas, o que também contribui para 
sua vulnerabilidade a modificações no ambiente (Pough et 
al., 2001; Pianka & Vitt, 2003; Rossa-Feres et al., 2008).

Em resposta a estas características, declínios populacionais 
de anfíbios e répteis têm sido observados no mundo todo 
(Gibbons et al., 2000; Stuart et al., 2004).  As possíveis 
causas dos declínios de anfíbios anuros podem resultar 
da ação isolada ou sinérgica de uma série de fatores que 
variam desde a perda e modificação dos seus ambientes, 
mudanças climáticas, aumento de radiação ultravioleta, 
poluição industrial e agrotóxicos, introdução de espécies 
exóticas e doenças emergentes, como o fungo Batracho-
chytrium dendrobatidis (Wake, 1991; Alford & Richards, 
1999; Young et al., 2004; Stuart et al., 2004). 

Entre as causas dos declínios observados em répteis, a 
destruição, a degradação e fragmentação de habitats, são 
fatores muito importantes, assim como a exploração direta 
e a biopirataria, introdução de espécies exóticas, poluição e 
doenças (Marques et al., 1998; Gibbons et al., 2000). 

No Brasil, aproximadamente 30 espécies de anfíbios apre-
sentam declínios populacionais, e a maioria dos registros 
ocorre no sudeste, em áreas de Mata Atlântica (Eterovick et 
al., 2005). Por causa da escassez de informações sobre a 
biologia das espécies e monitoramento das populações a 

longo prazo, os declínios no Brasil são pouco compreen-
didos (Eterovick et al., 2005), entretanto, considerando 
a possibilidade de existirem outros fatores envolvidos, a 
principal ameaça a populações de anfíbios e répteis brasi-
leiros consiste na perda e modificação de seus ambientes 
naturais (Rodrigues et al., 2005; Silvano & Segalla, 2005). 

A Mata Atlântica concentra a maior parte 
de anfíbios ameaçados de extinção do 
território nacional (Slvano & Segalla, 
2005). Em relação aos répteis, as regiões 
sul e sudeste do País concentram o 
número de registro de espécies amea-
çadas (Rodrigues, 2005). A lista de espé-
cies ameaçadas de extinção do Estado 
de São Paulo possui 113 espécies de 
anfíbios anuros e répteis, listados como 
ameaçados, quase ameaçados ou dados 
insuficientes (SMA, 2014). 
O status de conservação da diversidade de anfíbios e 
répteis da Mata Atlântica pode ser ainda mais grave, 
considerando a provável ocorrência de espécies não 
conhecidas pela ciência e a carência de dados de distri-
buição geográfica, número e tamanho das populações 
para a maioria das espécies (Rossa-Feres et al., 2008).
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ApREsENTAção

Como apresentado anteriormente, o Ibama em 
seu Roteiro Metodológico, orienta que o Plano 
de Manejo deve ser apresentado por meio de 

seis encartes, de acordo com a estrutura lógica que 
vai da Compreensão da importância da UC, passa 
pelo Diagnóstico Regional e Local para, enfim, chegar 
à Análise Estratégica da UC.

Neste documento, apresenta-se a matriz estratégica de 
planejamento, que apresenta a avaliação diagnóstica 
integrada e propõe ações para o manejo da REBio 
Tamboré. 

Em todo o processo de elaboração do PM, foram 
consultados, por meio de oficinas e reuniões técnicas, 
diversos segmentos presentes no entorno, como mora-
dores e empresas instaladas, além do poder público 
gestor legal da REBio Tamboré.

O zoneamento da UC foi definido, pautado no 
diagnóstico elaborado e de acordo com os critérios 
orientadores no Roteiro Metodológico do Ibama para 
elaboração de PM (2002), bem como nas diretrizes da 
Lei Estadual nº33/2013.

Destaca-se que foram consideradas as 
características especificas da UC, como 
sua localização em região densamente 
urbanizada, o que exigiu esforços para 
equalizar os objetivos de uma UC de 
Proteção Integral, que são a preservação 
e proteção dos ecossistemas naturais, 
e à mesmo tempo integrar a população 
residente na região.

É importante ressaltar que o Roteiro Metodológico é um 
instrumento norteador e não pretende esgotar todas as 

variáveis de planejamento que possam ocorrer nas UCs 
de um país tão extenso e diversificado como o Brasil 
(Ibama, 2002).

O Encarte 04 é resultado do trabalho e da dedicação 
à conservação natural da REBio Tamboré de toda a 
equipe do PM e demonstra toda a sua complexidade, 
ao estabelecer conexões, de maneira integrada e 
geossistêmica, entre todos os dados da situação e as 
demandas levantadas por um amplo grupo envolvido, 
propondo ações pragmáticas e não alienadas para o 
manejo legalmente e tecnicamente adequado.
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Visão Geral

O modelo conceitual do Plano de Manejo da REBio 
Tamboré baseia-se nas diretrizes estabelecidas 
pelo Ibama, para quaisquer processos de planeja-

mento de Unidades de Conservação de Proteção Integral 
no Brasil, ao definir etapas básicas, necessidade de 
revisão, bem como conteúdos mínimos.

O Plano de Manejo de uma Reserva biológica é constituído 
pelo diagnóstico ambiental da área o planejamento das 
ações necessárias à sua gestão, com o objetivo de esta-
belecer um zoneamento e normas relacionadas, visando 
cumprir os objetivos de criação da UC.

O diagnóstico foi realizado do geral para o específico de 
maneira a contextualizar a importância e os objetivos da UC 
e orientar a elaboração do Planejamento de Gestão.

A Matriz Estratégica foi elaborada a partir dos resultados do 
diagnóstico, levantadas tanto pelas observações do corpo 
técnico quanto por meio das oficinas participativas, que envol-
veram a comunidade e permitiram a identificação de situações 
e/ou singularidades da REBio Tamboré, caracterizados como 
pontos fortes e fracos da UC (e da inter-relação), que condi-
cionam o manejo da unidade e dificultam ou impulsionam o 
cumprimento dos objetivos de sua criação.  

É importante destacar que, durante todo 
o processo de elaboração do presente 
documento, foram envolvidos técnicos 
da Prefeitura do Municipio de Santana de 
Parnaíba, co-gestora da REBio Tamboré.

Quanto a participação popular, foram sensibilizados desta-
cadamente à comunidade do entorno direto e empresas 
potencialmente interessadas em colaborar na gestão do 
REBio, o que ocorreu principalmente por meio de reuniões 
específicas e oficinas participativas.

A sistematização e o registro dessas situações foram 
associados a propostas de ações temáticas específicas 
– Projetos Específicos, apresentadas no Encarte 05. Esse 
grupo de ações foi organizado em eixos temáticos como 
programas: Matriz Estratégica.

Quanto ao zoneamento, o PM deve:

Estabelecer a diferenciação do uso, 
mediante zoneamento, implementando 
a efetiva gradação de uso, objetivando a 
proteção de seus recursos.

Nesse sentido, o zoneamento da UC apresenta classes 
de uso (e não tem nada a ver com impactos potenciais), 
visando à proteção natural, conservação e possibilidade de 
integração do entorno.

No entanto, o conceito de Zona de Amortecimento  
(Lei n.º 9.985/2000), refere-se ao:

entorno de uma Unidade de Conser-
vação, em que as atividades humanas 
estão sujeitas a normas e restrições espe-
cíficas, com o propósito de minimizar os 
impactos negativos sobre a Unidade. 

Nesse sentido, de acordo com as carac-
terísticas ambientais e tipos de uso e/
ou impactos associados foi possível 
definir os limites dessa zona, bem como 
os levantamentos realizados permitiram 
concluir que os usos atuais não são 
impactantes desde que sejam tomadas 
medidas adequadas de engenharia e os 
devidos cuidados ambientais, conforme 
legislação de obras e ambiental.
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 ` FIGURA 2-1 
Modelo conceitual básico para elaboração do PM da REBio Tamboré.

Fonte: Ibama, 2002 – Adaptado por PABRASIL, 2016.
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HisTóRiCo dE Planejamento

Toda a estrutura conceitual deste Plano de Manejo 
baseia-se nas diretrizes do Roteiro Metodológico para a 
Elaboração de Plano de Manejo de Parques Estaduais, 

Reservas Biológicas e Estações Ecológicas (Ibama, 2002), 
com adequações inerentes às suas especificidades como 
unidade de Proteção Integral em meio urbano e com histórico 
de dez anos de gestão compartilhada público-privada.

Em agosto de 2015, uma equipe multidisciplinar, sob tutela 
do Intituto Brookfield e composta pelas empresas PABrasil 
Consultoria e Planejamento Ambiental, responsável pela 
elaboração do PM e todos os estudos ambientais que o 
envolvem; Práxis Socioambiental, responsável pela mobi-
lização e facilitação das oficinas de participação popular; 
e a EMAlves, empresa que monitora e realizada ações  
técnicas de conservação da REBio Tamboré, foi formada 
para a produção do Plano de Manejo da Reserva biológica 
do Tamboré.

Além desse grupo, durante todas as etapas de trabalho, 
houve a contribuição dos técnicos do Departamento de 
Meio Ambiente da Secretaria de Planejamento Urbano e 
Meio Ambiente, da Prefeitura do Município de Santana 
de Parnaíba, em especial da bióloga Stephanie Bonome, 
responsável técnica pela REBio Tamboré junto ao Ministério 
do Meio Ambiente, uma vez que se configura em uma 
Unidade de Conservação municipal. 

Um dos objetivos da coordenação do PM foi de elaborar 
um produto diretivo, assertivo, didático e pragmático sobre 
os conteúdos técnicos sistematizados, em seus diferentes 
temas: água, erosão, vegetação, fauna, etc., de forma 
que os projetos específicos realmente atendessem às 
demandas de gestão passadas e futuras.

Vale destacar que a elaboração deste documento priorizou 
o envolvimento na gestão da REBio, da comunidade e de 
instituições públicas e particulares interessadas em contri-
buir com ideias e sugestões, o que ocorreu principalmente, 

por meio de reuniões e oficinas voltadas à divulgação das 
ações e à participação da comunidade.

Durante o processo de elaboração do PM foram realizadas 
cinco oficinas públicas de andamento e esclarecimento 
e três reuniões com públicos específicos: empresários, 
condomínios e Instituições de ensino, sobre resultados, 
demandas e etc.

Foram realizadas várias reuniões com os técnicos da 
Prefeitura de Santana de Parnaíba – Secretaria de Planeja-
mento, Receita e Meio Ambiente – Departamento de Meio 
Ambiente e Departamento de Planejamento Urbano, sobre 
os projetos específicos e o planejamento proposto. 

Além dessas, uma aprovação preliminar foi realizada em 
reunião oficial do CONDEMAS – Oficina 05 e houve outra 
apresentação para o chefe do executivo e convidados, 
como declarado no QUADRO 3.1. 

Todas contaram com o apoio do Centro de Educação 
para a Sustentabilidade (CES) e do Sociedade Alphaville 
e Tamboré (SIA), que disponibilizaram suas sedes e para 
os encontros.

Os públicos foram mobilizados por meio de 
convites eletrônicos postados nas mídias 
sociais do Instituto Brookfield e da asses-
soria Práxis Socioambiental, e de ligações 
de confirmação e posterior envio das atas a 
todos os participantes.

Todos os encontros foram importantes momentos de 
diálogos e de troca de informações entre a equipe técnica 
do Plano de Manejo, a equipe de gestão da REBio 
Tamboré, os representantes de instituições públicas e 
privadas e a comunidade do entorno. Todos os envolvidos 
buscaram maiores entendimentos acerca desta UC e das 
relações e problemáticas existentes.  
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Ident. Data e local Tema abordado e atividades realizadas

Reunião 16/09/2015 PMSP Apresentação do PM ao CONDEMA-PMSP.

Reunião 25/01/2015 PMSP Reunião sobre o PM e as demandas com equipe da PMSP, com a participação de 
técnicos do DMA e DPU da PMSP.

Oficina 01 14/10/2015 Sede da SIA

EQUIPE E PLANEJAMENTO

Apresentação da REBio Tamboré: metodologia, responsabilidades, histórico, cronograma 
de ações e equipe de trabalho.

Oficina 02 25/11/2015 Sede da SIA
DIAGNÓSTICO

Apresentação dos resultados da etapa de diagnóstico regional e local.

Reunião técnica 12/01/2016 CES Discussão técnica sobre os Planos, Programas e Projetos Específicos de Gestão da UC.

Reunião setorial 18/01/2016 SP
Reunião sobre PM da REBio Tamboré com empresários e proprietários de terra da região: 
mobilização e sensibilização, apresentação de resultados parciais e levantamento de 
demandas.

Reunião técnica 19/01/2016 CES Discussão técnica sobre os Planos, Programas e Projetos Específicos de Gestão da UC.

Oficina 03 22/01/2016 SIA
ZONEAMENTO

Discussão sobre a proposta de zoneamento interno e da Zona de Amortecimento da 
REBio Tamboré.

Reunião setorial 24/02/2016 SIA Reunião sobre PM da REBio Tamboré com condomínios de entorno: mobilização e sensi-
bilização, apresentação de resultados parciais e levantamento de demandas.

Reunião setorial 24/02/2016 CES Reunião sobre PM da REBio Tamboré com Instituições de ensino na região: mobilização 
e sensibilização, apresentação de resultados parciais e levantamento de demandas.

Oficina 04 26/02/2016
PLANOS E PROGRAMAS
Apresentação e discussão sobre os Planos, Programas e Projetos Específicos de Gestão 
da UC.

 ` QUADRO 3-1 
Oficinas e reuniões participativas realizadas para o PM da REBio Tamboré.
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Ident. Data e local Tema abordado e atividades realizadas

Reunião 11/03/2016 PMSP
APRESENTAÇÃO DO PM

Reunião sobre o PM e as demandas com equipe da PMSP, com a participação de 
técnicos do DMA e DPU da PMSP.

Oficina 05 22/03/2016
APRESENTAÇÃO DO PM para aprovação prévia.

Pré-aprovado pelos membros do CONDEMA.

Reunião 27/06/2016

APRESENTAÇÃO DO PM

Apresentação do PM para o chefe do poder executivos (prefeito) municipal e convidados

Reunião DMA DPU 02/03/2017 Reunião sobre o PM e as demandas com equipe da PMSP, com a participação de 
técnicos do DMA e DPU da PMSP.

Reunião DMA DPU 09/03/2017 Reunião sobre o PM e as demandas com equipe da PMSP, com a participação de 
técnicos do DMA e DPU da PMSP.

Oficina 06 previsto
APRESENTAÇÃO DO PM previamente aprovado

Aprovação pelos membros do CONDEMA 

Nota: PMSP – Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba.

As ATAS DAS OFICINAS  estão anexadas a este PM

Também foi incentivada a participação de todos os 
presentes na elaboração das propostas dos programas 
de gestão e do zoneamento, ampliando, desta forma, o 
envolvimento e a mobilização do entorno.

Os objetivos das oficinas de planejamento participativo foram:

 ` Mobilizar e sensibilizar sobre a conservação e proteção 
da REBio Tamboré;

 ` Ampliar o debate sobre os temas eleitos como prioridade;

 ` Identificar a visão de futuro dos participantes sobre a UC;

 ` A partir dos temas prioritários, investigar e discutir propostas 
temáticas para colaborar na futura gestão da UC;

 ` Construir de maneira participativa, propostas para os 
programas de gestão;

Analisar e discutir a o zoneamento da REBio Tamboré, além 
de sua Zona de Amortecimento.

Todas as atas estão anexadas ao PM, e nelas estão 
presentes toda a descrição detalhada das oficinas, 
contendo seus participantes, atividades e metodologias 
utilizadas, imagens e os principais resultados obtidos.
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A metodologia utilizada para a construção de uma 
matriz estratégica para o Plano de Manejo da 
REBio Tamboré foi a indicada pelo Ibama (2002), 

descrita como análise da matriz FOFA (derivado da 
análise metodológica SWOT): Força, Oportunidade, 
Fraquezas e Ameaças. 

A matriz FOFA é um cruzamento de cenários para se 
definir os objetivos estratégicos de gestão. Nesse método, 
as demandas ou situações são separadas entre análise 
interna (forças e fraquezas) e externa (oportunidades e 
ameaças), onde se incluem os elementos que ajudam 
(forças e oportunidades) e aqueles que atrapalham 
(ameaças e fraquezas).

Os objetivos dessa avaliação são iden-
tificar os elementos fundamentais para 
a gestão e estabelecer prioridades de 
ações, suprindo a tomada de decisão. 
Segundo Banzato et al. (2012) essa 
metodologia pode ser aplicada na 
criação de Planos de Manejo, pois a 
partir dela é possível identificar o que 
pode ser um entrave e o que pode 
contribuir para atingir os objetivos da UC. 

As oficinas realizadas durante as etapas do PM, no período 
de 14 de outubro de 2015 a 26 de fevereiro de 2016, 
forneceram as informações, técnicas e de senso-comum, 
para a construção da Matriz de Avaliação estratégica. 
A partir dessa matriz foi possível identificar no ambiente 
interno os pontos fortes e fracos, que auxiliarão na 
condução do PM, e no ambiente externo as oportunidades 
e ameaças, que auxiliam na gestão e cumprimento dos 
objetivos da REBio.

Fatores internos:

 ` Pontos fracos: fenômenos ou condições inerentes à UC, 
que comprometem ou dificultam seu manejo.

 ` Pontos fortes: fenômenos ou condições inerentes à UC, 
que contribuem ou favorecem seu manejo.

Fatores externos:

 ` Ameaças: fenômenos ou condições externas à UC, 
que comprometem ou dificultam o alcance de seus 
objetivos.

 ` Oportunidades: fenômenos ou condições externas à 
UC, que contribuem para o alcance de seus objetivos.

O QUADRO 4-1 apresenta a Matriz Estratégia como resul-
tado dos trabalhos do PM da REBio Tamboré:

AVAliAção EsTRATégiCA
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Pontos fortes Pontos fracos

Remanescente de vegetação natural dentro da RMSP intensamente 
urbanizada

Minianel viário público que circunda e atravessa a UC (com perspec-
tiva de ampliação de demanda)

Inserida na RBMA e na RBCV Encravada em zona urbana consolidada (e em implantação)

Inserida em área prioritária para a conservação da biodiversidade do MMA Aumento dos efeitos de borda pela ocupação e uso de entorno

Inserida em área prioritária para incremento da conectividade da 
FAPESP-SMA Ausência de infraestrutura de operação (equipamentos e insumos)

Existência de convênio público-privada, desde 2005 visando  
à proteção e conservação da UC

Ausência de equipe de fiscalização e gestão efetiva e locada 
para a UC

Equipe de gestão comprometida. Recursos financeiros insuficientes

Situação fundiária solucionada e área demarcada Ausência de pesquisas realizadas na UC – Baixo conhecimento científico

Não há residentes instalados em seu interior Fragmentação da UC em cinco unidades (Corpo Principal e 4 anexos)

Túnel de fauna implantado e funcionando Entrada de pessoas não autorizadas: captura e caça de fauna 
silvestre, prática de off-road e de rituais religiosos

Presença registrada por imagem de Leopardos pardalis (Jaguatirica) Trecho de duto da Transpetro – Petrobrás Transporte S.A.

Registro de Holochilus brasiliensis (rato d’água) e Coendou prehen-
silis (ouriço cacheiro), fauna típica endêmica, não registrada nas 
UCs de entorno

Presença de espécie nativa: Chusquea capitata (bambu) com 
comportamento incomum e agressivo, ampliando o efeito de borda

Cabeceiras de drenagem (manancial): 19 nascentes na UC Reflorestamentos de eucaliptos antigos

Existência de estudos primários de fauna em 2005
Existência de trilhas internas e de sistema viário, implantado ou não 
(antigas estradas da Fazenda Tamboré), conforme descrição forne-
cida pela PMSP -DPU. 

Existência de Plano de Gestão da REBio Tamboré elaborado em 2005 Drenagem pluvial de entorno converge ao interior da UC

Programas de Conservação Natural implantados desde 2005: Recu-
peração e Monitoramento Geodinâmico, Monitoramento de Água, 
Manejo Florestal e Comunicação e Educação Ambiental.

Alta Fragilidade ao desenvolvimento de processos erosivos (sulcos, 
ravinas e assoreamento) 

 ` QUADRO 4-1 
Matriz Estratégia da REBio Tamboré

NOTA: PMSP = Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba; RBMA = Reserva Biosfera da Mata Atlântica; RBCV =  

Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de São Paulo; SMA = Secretaria do Estado do Meio Ambiente; MMA= Ministério do Meio Ambiente Brasil. 
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Oportunidades Ameaças

Programas públicos federais e estaduais visando à conservação natural 
de ambientes localizados na RBMA, RBCV, e em áreas prioritárias de 
conservação da biodiversidade (SMA) e conectividade (MMA)

Os acidentes causados pela imprudência de motoristas em alta 
velocidade danificam as cercas da UC, gerando gastos com sua 
manutenção e a fuga da fauna do ambiente protegido da UC

Potencial para o desenvolvimento de pesquisa científica em dife-
rentes frentes Minianel viário público que circunda e atravessa a UC

Equipe de Meio Ambiente da PMSP próativa e colaborativa Atropelamentos de animais silvestres

Potencial de Integração com outras áreas protegidas e remanes-
centes florestais Desconhecimento da REBio Tamboré por potenciais parceiros

Grupo de Trabalho (GT) REBio Tamboré formado e atuando em 
parceria com o CONDEMA da PMSP

Desconhecimento da REBio Tamboré das instituições de ensino  
e pesquisa

Possibilidade de aporte financeiro por meio de compensação 
ambiental em função de implantação de empreendimento residen-
cial na área da ZA (Lei N° 9.985/2000), em caso de aprovação do 
licenciamento ambiental.

Desconhecimento da REBio Tamboré dos moradores sobre a REBio 
(baixo envolvimento)

Reflorestamentos de eucalipto antigos no interior no entorno (matriz 
de sementes)

Existência de grande número de parceiros potenciais Prática de cultos religiosos e oferendas nos limites da UC

Presença de espécies ameaçadas de extinção e aves migratórias Soltura de animais sem autorização no interior da UC

Aumento da conscientização ambiental Isolamento e fragmentação de vegetação nativa na ZA

Prestação de serviços ambientais Encravada em zona urbana consolidada (e em implantação)

Existência de projetos de educação ambiental desenvolvidos 
pelo município

Gestão em parceria público-privada por meio de convênio com prazo 
de validade de 20 anos (2005-2025)

Possibilidade de aporte financeiro por meio de contrapartidas ambien-
tais por meio da PMSP e Ministério Público

Equipe de gestão privada e formada por profissionais autônomos e 
contratos flexíveis

Ausência de espécie símbolo Descarte de resíduos (entulho e etc.) em pontos isolados

UC municipal de Santana de Parnaíba, definida por lei (nº 2689/2005) Entrada de animais silvestre nos condomínios

NOTA: PMSP = Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba; RBMA = Reserva Biosfera da Mata Atlântica; RBCV =  

Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de São Paulo; SMA = Secretaria do Estado do Meio Ambiente; MMA= Ministério do Meio Ambiente Brasil. 
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Análise da avaliação estratégica 

A avaliação estratégica considerou todas as infor-
mações obtidas nas oficinas de participação 
pública, envolvendo moradores, servidores 

públicos, representantes de empresas instaladas na 
região e dos condomínios. Através das oficinas, os parti-
cipantes expuseram seus pontos de vista, sinalizando 
aos temas mais relevantes, os quais foram debatidos 
pelo grupo presente. Alguns desses temas estão breve-
mente descritos na sequência:

Entre os assuntos debatidos, foi salientada 
a inexistência de pesquisas científicas 
sobre (e na) REBio Tamboré, o que pode 
ser ocasionado pelo desconhecimento de 
sua existência, a ausência de uma estru-
tura mínima (sede, sanitários, laboratórios, 
estufa, etc.) ou por não existir nenhum tipo 
de acordo ou parceria com faculdades/
universidades. Nesse sentido, o fomento 
de parcerias institucionais, e a apresen-
tação da REBio Tamboré a pesquisadores 
e professores universitários parceiros 
potenciais, ou seja, que desenvolvam ativi-
dades nas áreas de biologia, ecologia e de 
estudos da paisagem, entre outros ligados 
ao meio ambiente, são fundamentais ao 
incremento do conhecimento.

Uma sugestão é a escolha de uma espécie símbolo, além 
do coelho, como mascote da REBio Tamboré, sendo mais 
um motor de divulgação. 

Outro fato apontado foi que a REBio possui trilhas (antigas 
estradas da Fazenda Tamboré) que podem ser utilizadas 
para programas de Educação Ambiental, para atendimento 
a escolas públicas e privadas, faculdades, empresas e 
moradores do entorno. Para tanto, identifica-se a necessi-

dade de adequações pontuais de acesso a essas trilhas, 
além da construção de infraestrutura mínima necessária 
para receber esses alunos e visitantes, como sanitários, por 
exemplo. Um modelo similar ao proposto tem sido adotado 
na Reserva biológica do Japi, no município de Jundiaí.

Alguns moradores do entorno afirmam desconhecer a exis-
tência de uma reserva biológica ao lado de suas residências, 
outros dizem associar todo aquele “verde” a um terreno de 
propriedade privada, não a considerando como patrimônio 
público. Portanto, não se observa um sentimento de corres-
ponsabilidade por sua conservação. Entretanto, chama a 
atenção que a sugestão em “dividir os custos de manutenção 
da REBio Tamboré” entre os condomínios/moradores do 
entorno foi por várias vezes apresentada por um morador.

Dos fatores externos, uma singularidade da REBio Tamboré 
importantíssima, é ser uma Unidade de Conservação de 
Proteção Integral encravada em meio urbano consolidado, 
situação similar ao ‘Parque Estadual das Fontes do Ipiranga’, 
em São Paulo; mas diferente porque uma reserva biológica 
se configura em uma categoria extremamente restritiva 
quanto a seus objetivos e usos. Essa característica torna 
seu manejo um desafio a todos, tanto para os gestores, 
quanto para a comunidade de entorno e ao desenvolvi-
mento dessa relação cotidiana e de atividades tipicamente 
urbanas e imersas na dinâmica de vida metropolitana.

Essa urbanização no entorno, em contrapartida, oferece 
oportunidades para a REBio Tamboré, pois no arranjo atual 
de condomínios residenciais, a comunicação é facilitada já 
que sempre há um representante, síndico ou administrador, 
que pode ser interlocutor e contribuir intensamente na 
comunicação. Da mesma forma, também facilita o estabe-
lecimento de parcerias: programas de educação ambiental, 
fiscalização e até mesmo a gestão participativa da REBio. 

As empresas instaladas nas proximidades são poten-
ciais parceiras no financiamento de projetos inseridos 
em programas de responsabilidade socioambiental de 
suas companhias. 
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A fiscalização da REBio é incipiente. A Guarda Municipal 
(GCM) atua como fiscalização preventiva e averiguação de 
denúncias, mas não de forma exclusiva à REBio, mas por 
todo o município, com 148 Km2 e apenas seis homens 
dedicados à proteção ambiental.

O gestor da REBio atua por meio de monitoramento 
sistemático, essencialmente no interior, agindo preven-
tivamente em situações de potencial impacto negativo. 
Entretanto, como foge dos seus atributos, nos casos mais 
críticos tem acionado o departamento de meio ambiente, 
com poder de autuação. 

Essas fragilidades da REBio foram muito mencionadas: 
a ausência de uma fiscalização exclusiva e efetiva. Os 
moradores, principalmente aqueles de terrenos limítrofes, 
devem ser parceiros na fiscalização (“guardas da reserva”), 
informando possíveis atividades irregulares observadas na 
REBio Tamboré. Um dos pontos discutidos, foi a estrutu-
ração de um posto da Guarda Municipal Ambiental desti-
nado exclusivamente à fiscalização da REBio e também ao 
atendimento aos casos de animais silvestres nas casas e 
condomínios de entorno. Essa solução é fundamental, pois 
como a REBio Tamboré é uma UC municipal, agentes de 
segurança pública, servidores da municipalidade, poderiam 
atuar em todos os tipos de fiscalização e até apreensão, 
quando for o caso. Esse modelo de fiscalização é adotado 
em Jundiaí para a conservação da Reserva biológica do 
Japi com sucesso.

Com relação à fauna, em todas as oficinas ocorreram 
relatos sobre o crescente número de atropelamentos de 
animais, principalmente nas avenidas Honório Álvares 
Penteado e Cid Vieira de Souza, inclusive foi relatado que a 
prefeitura tem sido procurada sobre o tema. Esse problema 
também foi indicado no diagnóstico de fauna, que enca-
minha a possibilidade de implantação de passagens de 
fauna nos pontos de maior deslocamento de animais.  
Outros relatos foram feitos sobre a entrada de animais 
silvestres em condomínios e residências, e a dificuldade de 
se contatar as autoridades responsáveis por esse assunto.

Um dos pontos positivos sobre a fauna, 
é a presença na REBio Tamboré das 
espécies rato-d’água (Holochilus brasi-
liensis) e do ouriço-cacheiro (Coendou 
prehensilis), presentes em listas oficiais 
de espécies ameaçadas e que não foram 
registrados em levantamentos em outras 
UCs da região. Esse fato é um indicativo 
de qualidade da fauna presente.
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Eixo temático Análise diagnóstica/Indicações/pontuações/demandas Programa

Infraestrutura 
básica e de 
operação

 ` Ausência de infraestrutura de operação (equipamentos e 
insumos)

 ` Ausência de equipe de fiscalização e gestão efetiva e locada 
para a REBio Tamboré

 ` Recursos financeiros insuficientes 
 ` Entrada de pessoas não autorizadas: captura e caça de 

animais silvestres, prática de off-road e de rituais religiosos
 ` Descarte irregular de resíduos
 ` Entrada de animais silvestres nos condomínios
 ` Desconhecimento da UC por moradores, parceiros e institui-

ções de pesquisa
 ` Dificuldades de destinação dos animais resgatados

Implantação de Sede,  
Equipamentos e Recursos 
Humanos Básicos de Gestão  
e fiscalização, e, Delimitação  
Perimétrica, Cercamento e  
Manutenção,

Proteção e  
recuperação 
ambiental 

 ` Minianel viário público que circunda e atravessa a UC 
 ` Encravada em zona urbana consolidada (e em implantação)
 ` Trecho de passagem de dutos da Transpetro – Transporte 

Petrobras S.A.

Gerenciamento de  
Risco e Emergências

Proteção e  
recuperação 
ambiental

 ` Alta fragilidade ao desenvolvimento de processos erosivos, 
como sulcos ravinas e assoreamentos.

 ` Encravada em zona urbana consolidada (e em implantação) 
 ` Drenagem pluvial de entorno converge ao interior da UC 
 ` Existência de trilhas internas (antigas estradas municipais da 

Fazenda Tamboré)
 ` Entrada de pessoas não autorizadas: prática de off-road

Conservação do Solo

Áreas estratégicas de atuação
Este item aborda as principais demandas identificadas na 
REBio Tamboré associadas aos eixos temáticos, o que 
permitirá a organização das ações e medidas necessárias 
em formatos de programas específicos.
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Eixo temático Análise diagnóstica/Indicações/pontuações/demandas Programa

Proteção e  
recuperação 
ambiental

 ` Presença da espécie nativa Chusquea capitata Nees 
(Bambu), com comportamento incomum e agressivo, 
ampliando o efeito de borda 

 ` Existência de áreas com antigos reflorestamentos de Eucaliptos 
 ` Encravada em zona urbana consolidada (e em implantação) 
 ` Fragmentação da UC em cinco unidades (corpo Principal e 

04 anexos)

Manejo Florestal

Proteção e  
recuperação 
ambiental

 ` Entrada de pessoas não autorizadas para captura e caça de 
animais silvestres

 ` Atropelamentos de animais silvestres
 ` Os acidentes causados pela imprudência de motoristas em alta 

velocidade danificam as cercas da UC, gerando gastos com sua 
manutenção e a fuga da fauna do ambiente protegido da UC

 ` Soltura de animais sem autorização 
 ` Encravada em zona urbana consolidada (e em implantação) 
 ` Fragmentação da UC em cinco unidades (Corpo Principal e 

04 anexos) 

Manejo de Fauna

Proteção e  
recuperação 
ambiental

 ` Drenagem pluvial de entorno converge ao interior da UC 
 ` Cabeceiras de drenagem (mananciais): 19 nascentes no 

interior da UC
Conservação das Águas

Comuni-
cação social 
e educação 
ambiental

 ` Desconhecimento da UC por moradores, parceiros e institui-
ções de pesquisa

 ` Aumento da conscientização ambiental
 ` Ausência de pesquisas científicas realizadas na UC 
 ` Descarte irregular de Resíduos (entulho e etc.) em pontos isolados
 ` Práticas de cultos religiosos e oferendas nos limites da UC
 ` Os acidentes causados pela imprudência de motoristas em alta 

velocidade danificam as cercas da UC, gerando gastos com sua 
manutenção e a fuga da fauna do ambiente protegido da UC

 ` Recursos financeiros insuficientes
 ` Potencial para obtenção de recursos através de programas 

públicos e parcerias privadas
 ` UC do município de Santana de Parnaíba, definida por lei 

municipal (nº 2689/2005)

Integração e relacionamento 
com entorno, Papo de Vizinho, 
Mitigação de Oferendas Reli-
giosas, Incentivo à Pesquisa 
Científica, Articulação de Parce-
rias de Fomentos e Educação 
Ambiental
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Recomendações gerais
A partir da Avaliação estratégica segue algumas reco-
mendações gerais sobre a REBio Tamboré:

O planejamento para o resgate, atendimento e trata-
mento de animais silvestres e possíveis solturas dentro 
da REBio deverá ser considerado;

 ` Registra-se a necessidade de implantação de passa-
gens de fauna entre o corpo principal e os anexos 2 e 3;

 ` O Ibama (2002) orienta a necessidade do desen-
volvimento de projetos para a implantação de 
infraestrutura mínima de operação para o manejo 
da UC, visando sua administração, fiscalização, 
desenvolvimento de pesquisas científicas e projetos 
de educação ambiental. A REBio Tamboré atualmente 
não possui uma sede (espaço físico) que ofereça a 
infraestrutura mínima para o desenvolvimento dessas 
atividades. Além de equipe mínima locada a este fim;

A estruturação administrativa é fundamental para o 
adequado manejo da REBio Tamboré, de tal modo que, 
a Prefeitura do município de Santana de Parnaíba – 
PMSP, por meio de seu departamento de meio ambiente, 
deverá constituir equipe e orçamento específico para 
gestão e fiscalização da UC;

 ` A ausência de pesquisas científicas desenvolvidas na 
REBio Tamboré deve ser superada. A presença de 
várias instituições de ensino regular e superior são 
fatores potenciais para sua utilização como objeto de 
estudos, destacadamente nas áreas de botânica e 
fauna. A relação institucional entre a unidade gestora 
da REBio Tamboré e as instituições de ensino deve 
ser consolidada;

 ` Necessidade de levantamento perimétrico e insta-
lação de marcos e/ou cercamento de trechos 
faltantes, destacadamente em terrenos limítrofes 
vazios, com perspectiva de implantação de 
empreendimentos;

O manejo florestal deverá considerar a restauração 
ecológica nas áreas anteriormente utilizadas para o reflo-
restamento de eucaliptos e o controle do bambu (Chus-
quea capitata Nees) que está descaracterizando alguns 
trechos da vegetação e ampliando o efeito de borda;

 ` Os condomínios e as empresas instaladas no entorno 
da REBio mostram-se grandes parceiros na gestão e 
fiscalização, assim como nos programas propostos;

 ` Todas as atividades de gestão e manejo deverão ter 
como princípio a garantia da proteção e conservação da 
biodiversidade e dos processos de regeneração natural.
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Zoneamento 
O Zoneamento de uma UC consiste no ordenamento terri-
torial para estabelecer as atividades e o manejo adequados 
de acordo com as especificações e características de cada 
área. Essa organização espacial pode ser considerada uma 
das mais importantes ferramentas pertencentes ao Plano 
de Manejo. 

A Lei 9.985/2000 define zoneamento como:

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 objetivos da 
unidade possam ser alcançados de forma 
harmônica e eficaz.

O zoneamento é um dos instrumentos mais importantes 
na gestão da REBio, pois com a definição das zonas o 
gestor terá o mapeamento dos potenciais e das fragilidades 
especificas de cada área, favorecendo o planejamento e a 
execução de ações.

O processo de construção
Como o zoneamento se trata de um organização espacial, 
foram utilizados como base de informações o Mapa da 
REBio Tamboré, fornecido pela Secretaria Municipal de 
Planejamento Urbano e Meio Ambiente, a Carta Oficial da 
Emplasa e imagens áreas (Google Earth e Aerofotos IGC), 
além de reconhecimento de campo.

Além disso, como a gestão da REBio é efetivamente 
realizada desde 2005 (e mesmo antes disso, com a 
conservação da Reserva Legal da Fazenda Tamboré), todo 
o histórico e os antecedentes das fragilidades de cada área 

ZoNEAmENTo dA REBio TAmBoRé

são conhecidos, como pontos que apresentam potenciais 
processos erosivos, áreas indicadas para a recuperação, 
trilhas existente etc.

Com essas informações em mãos e seguindo as orienta-
ções técnicas e legais, foram propostas as delimitações 
e categorias de cada zona de acordo com os critérios de 
zoneamento estabelecidos pela Resolução SMA nº33/2013 
e definidos pelo Roteiro Metodológico de Planejamento do 
Ibama (2002).

Critérios para o zoneamento
A análise inicial para estabelecer critérios de zoneamento 
é feita sobre os objetivos da UC, no caso, uma reserva 
biológica. 

Art. 10° A Reserva Biológica tem como 
objetivo a preservação integral da biota e 
demais atributos naturais existentes em 
seus limites, sem interferência humana 
direta ou modificações ambientais, 
excetuando-se as medidas de recupe-
ração de seus ecossistemas alterados 
e as ações de manejo necessárias para 
recuperar e preservar o equilíbrio natural, 
a diversidade biológica e os processos 
ecológicos naturais.

O Ibama (2002) e a Resolução SMA nº33/2013 indica os 
seguintes critérios para o zoneamento:

Critérios fsicos mensuráveis ou especializáveis

1. Grau de conservação da vegetação: O menor grau de 
degradação da vegetação geralmente condiciona o menor 
grau da degradação da fauna e dos solos. Ao contrário, 
quanto mais degradada estiver a vegetação de uma área, 
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maiores interferências já teriam sofrido a fauna local e 
provavelmente também os solos. As áreas mais conser-
vadas deverão conter zonas de maior grau de proteção. 

Este critério refere-se também aos cuidados que se 
precisa ter na identificação de ambientes fragmentados. 
A fragmentação resulta geralmente em uma paisagem 
constituída por terrenos com remanescentes de vege-
tação nativa entremeados por terrenos com a vegetação 
degradada ou mesmo eliminada. 

As áreas mais degradadas devem ser direcionadas para 
as zonas de recuperação ou para as zonas de maior 
intensidade de uso. 

2. Variabilidade ambiental: Este critério está condi-
cionado principalmente pela compartimentação que 
o relevo apresentar, em relação a altitudes e declivi-
dades. A identificação da compartimentação do relevo 
constitui-se em processo fundamental para a análise 
e a explicação dos elementos da paisagem natural. A 
compreensão da organização das formas do relevo e 
da drenagem, fatores intrinsecamente ligados em suas 
relações de causa e efeito, levam à compreensão dos 
fatores que atuam na distribuição dos solos e das dife-
rentes fitofisionomias.

Áreas que contenham vários ambientes, como aquelas 
que são oferecidas pelo relevo muito recortado, devem 
merecer maior proteção. As diferenças acentuadas de 
altitude também ocasionam visíveis modificações na 
vegetação, o que, por sua vez, ocasionarão também 
mudanças na fauna.

Critérios indicativos das singularidades da UC

Estes critérios são variáveis e dizem respeito às áreas 
temáticas diretamente ligadas ao perfil e ao grau de conhe-
cimento que se tem de cada unidade.

Critérios indicativos de valores para a conservação

3. Representatividade: zonas de maior grau de proteção 
devem proteger amostras de recursos naturais mais 
representativos da unidade. É importante que estas 
amostras representativas estejam presentes não só nas 
áreas mais protegidas, mas também naquelas onde 
possam ser apreciadas pelos visitantes.

4. Riqueza e/ou diversidade de espécies: deve ser 
considerada a riqueza e/ou diversidade de espécies 
vegetais e animais que ocorrem na unidade a ser 
zoneada. Áreas com maior número de espécies 
encontradas deverão integrar zonas de maior grau de 
proteção, como a zona intangível e a zona primitiva.

5. Suscetibilidade ambiental: as áreas que apresentem 
características que as indiquem como ambientalmente 
suscetíveis devem estar contidas em zonas mais 
restritivas: Áreas frágeis suscetíveis a erosão e encostas 
íngremes; nascentes, principalmente aquelas forma-
doras de drenagens significativas; habitats de espécies 
ameaçadas; biótopos únicos, como ninhais e áreas 
inclusas em rotas de migração de espécies da fauna 
(aves, peixes, borboletas etc), bem como áreas de 
reprodução e alimentação de avifauna.

Critérios indicativos para vocação de uso

6. Potencial de visitação: este critério diz respeito ao 
uso possível para atividades de educação ambiental 
em todas as categorias de manejo. Os atrativos que 
cada Unidade de Conservação apresenta devem ser 
condicionados aos usos permitidos por sua categoria 
de manejo.  

Na escolha das áreas para uso público é necessário 
levar-se em consideração as restrições relativas ao 
meio ambiente. A primeira preocupação deve ser com 
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os possíveis danos que as diferentes atividades podem 
causar. Desta forma, os critérios que determinam 
cuidados ambientais devem prevalecer sobre o poten-
cial da área para o uso público.

Reservas biológicas não comportam visitação recreativa, 
mas apenas visitação com finalidades de pesquisa e 
educação ambiental, devendo, neste caso, situarem-se 
em zonas de uso extensivo.

7. Potencial para conscientização ambiental: carac-
terísticas relevantes de áreas na UC que apresentem 
indicativos para o desenvolvimento de processos de 
educação ambiental, trilhas interpretativas e estudos 
específicos. 

É necessário pensar na utilização que será dada às 
estradas ou aos caminhos já abertos, pois os mesmos 
podem dar uma indicação das zonas que os irão conter. 
Todavia seu uso deve ser racionalizado, pois, às vezes, 
mesmo algumas estradas poderão ser desativadas.

8. Uso conflitante: algumas UC incluem empreendi-
mentos de utilidade pública, cujos objetivos conflitam 
com os objetivos da UC, tais como: linhas de trans-
missão, estações repetidoras de TV, oleodutos, gaso-
dutos, barragens, vias fluviais, vias férreas e estradas 
de rodagem que ficarão em zona de uso conflitante. 
A presença desses empreendimentos dentro de uma 
Unidade de Conservação indica a sua localização na 
zona correspondente.

Zoneamento Proposto para  
REBio Tamboré

Zona de uso conflitante (ZUC)
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PRINCIPAL

DEfinição: 

Constitui-se de espaços localizados dentro da Unidade de 
Conservação, cujos usos e finalidades conflitam com os 
objetivos de conservação. São áreas ocupadas por obras e 
empreendimentos de utilidade pública.

ÁrEAS
As Zonas de Uso Conflitante são consideradas as áreas 
complexas, uma vez que desenvolvem atividades incompa-
tíveis com os objetivos de uma reserva biológica. 

No caso da REBio Tamboré, foram identificadas e assim 
classificadas: 
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 ` Duto Transpetro – área localizado no extremo norte do 
Anexo 2 onde consiste a faixa de passagens de dutos 
subterrâneos da Transpetro S/A considerando sua faixa 
de servidão;

 ` Avenida Honório Alvares Penteado – área que corta o 
Corpo Principal

objEtivoS DE mAnEjo:

Contemporizar a situação existente com a preservação da 
UC, estabelecendo procedimentos que minimizem poten-
ciais impactos sobre a Unidade de Conservação. São áreas 
que exigem maior atenção dos gestores para cumprimento 
dos objetivos da REBio, para preservação da natureza.

AtiviDADES A SErEm DESEnvoLviDAS:

No caso dos Dutos da Transpetro-Transporte Petrobrás, a 
manutenção de equipamentos e outros serviços devem ser 
avisados previamente ao gestor da REBio e acompanhadas 
por técnico responsável da empresa.

normAS ESpECífiCAS:

 ` As atividades de monitoramento e fiscalização devem 
ser intensivas nessa zona;

 ` A permanência da faixa de dutos só é permitida a 
funcionários da empresa responsável;

 ` Ações de manutenção nessas áreas devem ser comuni-
cadas previamente à unidade gestora;

 ` Intervenções nessas áreas devem ser licenciadas pelo 
órgão responsável e autorizadas pela unidade gestora, 
conforme legislação ambiental estadual – Deliberação 
CONSEMA nº 01/2014:

Conforme Ibama (2002) e a Resolução SMA nº 33/2013, 
descritos anteriormente, a presença do gasoduto Trans-
petro (parte do Trecho Paulínia- RMSP-Santos) e da 
Avenida Alvares Penteado no interior da  REBio Tamboré, 

cujo objetivo de uso conflita com os objetivos de preser-
vação natural da Unidade de Conservação, classifica tais 
áreas como de uso conflitante.

A FIGURA 5.4.1-1 apresenta as duas áreas sobre imagem 
de satélite de uso livre (Google Eath) uma vez que não não 
foram realizados levantamentos topográficos perimétrico da 
REBio Tamboré.

N

0 50 100 m

ZONA DE USO CONFLITANTE

N

0 50 100 m

ZONA DE USO CONFLITANTE

 ` FIGURA 5.4.1-1 
Detalhe da  Zona de Uso conflitante representada pelo 
gasoduto da Transpetro, onde inclusive há uma faixa de 
servidão não florestada e pela Avenida Honório Alvares 
Penteado, importante eixo viário local. Para incluir 
escala, a ZUC foi lançada sobre imagem de satélite (de 
uso livre), uma vez que o Mapa da REBio Tamboré não 
apresenta precisão perimétrica, pois não foi elaborado a 
partir de levantamento topográfico de campo. 
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Zona de recuperação (ZR)

objEtivoS Do mAnEjo:

 ` Recuperar as áreas degradadas ou alteradas ao estado 
mais próximo possível do ecossistema natural;

 ` Integrar pesquisas científicas e possíveis metodologias 
para a recuperação de áreas degradadas;

 ` Utilizar como ferramenta didática em projetos de 
educação ambiental;

 ` Reintegrar a outras categorias de zoneamento essas 
áreas após recuperadas.

AtiviDADES A SErEm DESEnvoLviDAS:

 ` Monitoramento e controle de espécies exóticas;

 ` Supressão dos eucaliptos quando não existir a 
formação de subosque;

 ` Restauração ecológica. 

normAS ESpECífiCAS:

 ` A recuperação deverá se realizar conforme projeto 
específico aprovado pelo gestor da REBio Tamboré, 
possuindo um responsável técnico com recolhimento 
de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no 
respectivo conselho.

 ` O responsável técnico pelo Projeto de Recupe-
ração, deverá apresentar relatórios trimestrais ao 
gestor da REBio;

 ` Será permitida a interdição das Zonas de Recuperação 
se necessário para execução das atividades de recupe-
ração e monitoramento;

 ` Será permitida somente em casos necessários, a manu-
tenção de acessos ou abertura de novas trilhas, com 
mínimo impacto ao meio natural, com o objetivo de fiscali-
zação e/ou execução dos trabalhos de recuperação;

 ` As áreas de mata ciliar ou de drenagem devem ser prio-
rizadas nos projetos de recuperação;

 ` Quaisquer tipos de resíduos gerados durante a 
execução ou manutenção dos projetos de recuperação, 
devem ser removidos imediatamente;

 ` Não é permitido o uso de herbicida, inseticidas ou outros 
químicos que possam interferir na fauna e flora da REBio;

 ` A instalação de estruturas nesta zona restringe-se às 
necessárias ao trabalho de recuperação e deverão ser 
removidas após a conclusão do mesmo;

 ` Somente será autorizado o uso de espécies nativas no 
trabalho de recuperação, salvo caso de pesquisa científica 
apresentando justificativas e com uso de espécies científicas 
não agressivas ou que descaracterize as outras zonas;

 ` Uma vez recuperadas, as áreas desta zona deverão ser 
incorporadas a uma das zonas permanentes instituídas 
para a UC, na revisão do Plano de Manejo.
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Zona de uso especial (ZE) AtiviDADES A SErEm DESEnvoLviDAS:

 ` Implantação de Infraestrutura de operação como 
sede administrativa, banheiros, sala para pesquisas e 
educação ambiental;

 ` Disponibilizar o acesso a informações aos visitantes em 
todos os meios de difusão;

 ` Desenvolver os programas de educação ambiental.

normAS ESpECífiCAS:

 ` Só é permitida a visitação pública com caráter educa-
cional e com acompanhamento de monitor de acordo 
com Projeto de Educação Ambiental.

 ` É proibido o consumo de bebida alcoólica pelos visitantes;

 ` É proibido acampar no interior da REBio;

 ` É proibida a alimentação de animais silvestres;

 ` Os trajetos permitidos serão aqueles exclusivos das 
trilhas educativas, devendo ser instalados sistema de 
sinalização
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PRINCIPAL

DEfinição:

É aquela que contém as áreas necessárias à adminis-
tração, manutenção e serviços, de forma a não conflitar 
com seu caráter natural e deve localizar-se, sempre que 
possível, na periferia da Unidade de Conservação. 

O objetivo é minimizar o impacto da implantação das 
estruturas ou os efeitos das obras no ambiente natural ou 
cultural da Unidade.

ÁrEA:
Esta zona está localizada no limite sudoeste do Corpo 
Principal da REBio, foi selecionada por sua acessibilidade, já 
que é próxima à Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodri-
gues, e por se tratar de uma área de eucaliptos, onde serão 
necessárias intervenções para a restauração ecológica.

objEtivo:
Oferecer a infraestrutura necessária para a gestão, 
fiscalização e desenvolvimento de seus programas de 
Educação Ambiental.
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Zona de uso extensivo (ZE)

DEfinição:

A Zona de Uso Extensivo é destinada à visitação pública 
de caráter educacional, com o mínimo e controlado 
impacto ambiental. 

ÁrEA:

Trata-se da área considerada potencial para a execução 
de atividades de interpretação ambiental e educação, com 
relevo suave e relativamente de fácil acesso. Nessa área 
já existem as trilhas que são usadas para o monitoramento 
da REBio, sendo necessárias algumas adaptações como 
pontes, sinalização e etc. 
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objEtivoS DE mAnEjo:
 ` Propiciar atividades de uso público (sensibilização, inter-

pretação e educação ambiental) de baixíssimo impacto;

 ` Oferecer recursos didáticos para o ensino em 
ambiente natural;

 ` Possibilitar o contato com a REBio;

 ` Oferecer estrutura adequada para recepção de visi-
tantes do programa de educação ambiental da REBio.

AtiviDADES A SErEm DESEnvoLviDAS:

 ` Desenvolvimento de pesquisas científicas e monitora-
mento ambiental;

 ` Desenvolvimento de projetos e programas de 
educação ambiental por meio das trilhas selecionadas 
e monitoradas.

normAS ESpECífiCAS:

 ` Somente é permitida a visitação pública com caráter 
educacional e com acompanhamento;

 ` Os grupos de visitantes ficam restritos a 35 pessoas, 
incluindo professores e responsáveis;

 ` Todo resíduo gerado pelos visitantes deve ser por eles 
retirado da unidade;

 ` As obras na ZUE devem ser controladas e estar em 
harmonia com a paisagem, e restringem-se à benfeito-
rias da trilha educativa.
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Zona de uso primitiva (ZP)

DEfinição:

A Zona Primitiva abriga as áreas de cobertura vegetal 
com maior nível de conservação da UC, onde se permite 
apenas o desenvolvimento de pesquisa científica e monito-
ramento ambiental.

ÁrEA:

Áreas de maior relevância ecológica (preservadas na 
REBio). São aquelas que apresentam vegetação em 
estágio médio de regeneração.

objEtivoS DE mAnEjo:

 ` Preservar e conservar os ecossistemas naturais;

 ` Permitir o desenvolvimento de pesquisas científicas e 
monitoramento ambiental;

Proteger os recursos hídricos localizados no interior da 
REBio;

 ` Assegurar a conservação da diversidade biológica;

 ` Proteger áreas de alta fragilidade do meio físico, com 
cobertura vegetal pouco alterada

AtiviDADES A SErEm DESEnvoLviDAS:

 ` Área prioritária para desenvolvimento de pesquisas e 
estudos científicos; 

 ` Monitoramento da fauna e flora;

 ` Desenvolvimento de estudos para a indicação de possí-
veis áreas “núcleo” ou matrizes.

normAS ESpECífiCAS:

 ` São proibidos qualquer tipo de supressão arbórea, 
movimentação de terra, quebra ou retirada de rochas;

 ` As atividades permitidas estão restritas a pesquisa cien-
tífica e monitoramento ambiental;

 ` Estão proibidos quaisquer tipos de manifestação religiosa;

 ` É proibida a circulação de pessoas que não estejam 
relacionadas diretamente com a gestão ou pesquisa 
científica;

 ` São proibidos o depósito e a manutenção de 
resíduos nesta zona;

 ` Os deslocamentos nesta zona serão realizados exclusi-
vamente a pé; outros meios de transporte ficam restritos 
a situações de emergência como combate a incêndios;

 ` As atividades permitidas não poderão comprometer os 
ecossistemas.
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Normas gerais da unidade de conservação

 ` O monitoramento ambiental deverá ser permanente 
e realizado por equipe da unidade gestora e/ou sob 
sua supervisão; 

 ` Qualquer infraestrutura a ser implantada na UC deve ser 
restrita às necessidades de manejo; gestão e visitação, 
tendo como critério a intervenção mínima;

 ` É proibido o uso de fogo ou qualquer atividade que resulte 
na degradação do meio ambiente nas áreas da REBio;

 ` As ações de fiscalização na REBio da Tamboré deverão 
ser de caráter permanente e toda autuação deverá ser 
informada formalmente ao gestor;

 ` É proibida a entrada de animais domésticos ou 
exóticos na REBio;

 ` Não é permitida a soltura de fauna silvestre, sem o 
devido processo de soltura elaborado e autorizado pela 
SMA, de acordo com Programa de Soltura de Fauna;

 ` É proibida a extração de materiais de origem animal, 
vegetal ou mineral.  Exceto em casos de vegetação 
exótica nas zonas de recuperação; pesquisa científica 
autorizada pelo gestor da REBio e demais órgãos 
competentes; ou outro caso excepcional autorizado pela 
unidade gestora após avaliação;

 ` Conforme preconiza a lei da criação da REBio Tamboré em 
seu Artigo 2º: não poderá haver interferências humanas 
ou modificações ambientais, além daquelas necessárias a 
recuperação de seus ecossistemas alterados;

 ` Não é permitido o lançamento de efluentes nos cursos 
d’água no interior da UC;

 ` São proibidas a entrada, porte ou consumo de qualquer 
tipo de entorpecente e/ou bebida alcoólica na REBio;

É proibida a entrada de qualquer tipo de veículo motorizado, 
salvo os casos de emergência como resgates de pessoas 

ou animais e combate a incêndios. Exceto nas Zonas de 
Recuperação e Uso Especial, em que a entrada de veículos 
é permitida exclusivamente no período de manejo destas 
áreas e; Na zona de Uso Conflitante onde se encontram 
instalados os dutos, a entrada de veículos é autorizada 
exclusivamente para a manutenção dos equipamentos.

Zona de Amortecimento da REBio 
Tamboré
O artigo 27, parágrafo primeiro da Lei 9.985/2000 SNUC 
define que:

O Plano de Manejo deve abranger a 
área da Unidade de Conservação, sua 
Zona de Amortecimento e os corredores 
ecológicos, incluindo medidas com o fim 
de promover sua integração à vida econô-
mica e social das comunidades vizinhas.

 Ainda na lei no SNUC, em seu art. 2º, parágrafo XVIII 
conceitua Zona de Amortecimento: 

também denominada zona-tampão, como 
“o entorno de uma Unidade de Conser-
vação, onde as atividades humanas estão 
sujeitas a normas e restrições específicas, 
com o propósito de minimizar os impactos 
negativos sobre a unidade.

A Zona de Amortecimento (ZA) corresponde a uma 
área delimitada no entorno das UC, com o propósito de 
minimizar os impactos negativos externos sobre elas. Os 
diversos usos das áreas de entorno de uma UC, geral-
mente causam impactos em diferente magnitude, como 
poluição do solo e de corpos hídricos, introdução de espé-
cies exóticas, isolamento e extinção local de espécies.

O uso e a ocupação na ZA devem seguir um planejamento 
com base em princípios de Ecologia de Paisagens, que 
promovam a perspectiva de corredores e trampolins ecoló-
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gicos e uma matriz permeável, de forma a garantir o deslo-
camento e a dispersão das espécies da fauna e da flora. 
Para Assis (2014), conceitos da Ecologia da Paisagem, 
como permeabilidade, conectividade, tamanho, forma, e 
efeito de borda, entre outros, demonstram a importância 
dessas variáveis a serem consideradas para conservação 
de ambientes protegidos. 

Estudos sobre o efeito da fragmen-
tação são de grande importância para 
a conservação, pois a conservação 
da biodiversidade na Mata Atlântica 
depende da compreensão da influência 
da configuração espacial dos rema-
nescentes de matas e das chances de 
persistência em longo prazo das espé-
cies presentes no local. Nesse sentido, 
as singularidades da REBio Tamboré 
tornam-a um valioso objeto de estudo 
para o desenvolvimento de pesquisas.

A fragmentação amplia as áreas sob efeito de borda, 
reduzindo a quantidade de habitat adequado às espécies 
mais sensíveis a variações ambientais. Intervenções 
como a implantação de corredores ou mesmo trampolins 
ecológicos, podem colaborar para se reverter os efeitos da 
fragmentação, ou seja, podem aumentar a diversidade de 
insetos e outras espécies, tanto local como regionalmente.

Metzger (1997) dimensiona que, para assumir a função de 
um trampolim ecológico na conexão dos remanescentes, os 
fragmentos precisam ser maiores que 7.000 m2 (0,72 ha).

Para que as ZAs cumpram seus objetivos, os diversos 
atores sociais devem ter participação nesse processo. 
Como, por exemplo, na adoção de medidas para a 
recomposição da vegetação, principalmente nas Áreas de 
Preservação Permanente (APPs), com vistas ao aumento da 
conectividade entre os fragmentos.

É importante ressaltar que a definição das Zonas de 
Amortecimento deve possuir um caráter fundamentalmente 
dinâmico, pois o objetivo não é restringir ou congelar o 
desenvolvimento econômico da região, mas, sim, ordenar, 
orientar e promover todas as atividades compatíveis com o 
propósito e objetivos da Zona de Amortecimento, criando 
condições para que os municípios envolvidos interajam 
com a Unidade de Conservação e criem uma base sólida 
para o seu próprio desenvolvimento social e econômico, 
respeitando e utilizando as características e potencialidade 
da região (VIO, 2001).

No caso de ZA de UC localizadas em áreas urbanas, a 
investigação deve ser feita com maior acuidade, devido à 
multiplicidade de uso e à complexidade da gestão dessas 
áreas, principalmente por parte do poder público (RIBEIRO, 
2010). Entretanto, sua definição deve considerar dois 
conceitos principais: 

objEtivo ou finALiDADE DA uC:
No caso da REBio Tamboré é a proteção da natureza.

minimizAr impACtoS nEgAtivoS ExtErnoS A uC:

Para a definição da ZA da REBio Tamboré, partindo-se 
da região da REBio Tamboré, definida no Encarte 02, 
foram ajustados os limites geográficos de acordo com as 
características ambientais. Para pequenos ajustes foram 
utilizados elementos da paisagem facilmente identificáveis 
em campo, o sistema viário.

De acordo com o estabelecido pela Ibama, 2002 e pela 
Resolução CONAMA n° 33/2013, foram utilizados os 
seguintes critérios para inclusão:

 ` Remanescentes florestais nativos que conferem conecti-
vidade e fluxo gênico à flora e fauna local e regional;

 ` Remanescentes florestais nativos que apresentam vege-
tação em estágio médio/superior e que fazem ligação 
direta com a UC;
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 ` Áreas de Proteção Permanente;

 ` Bacias hidrográficas;

 ` Área sujeitas a processos erosivos;

 ` Áreas legalmente protegidas: áreas verdes; reservas 
legais; Unidades de Conservação estabelecidas;

 ` Terrenos adjacentes à UC;

 ` Elementos permanentes da paisagem facilmente identifi-
cáveis em campo.

Assim, temos a seguinte composição da ZA da REBio 
Tamboré, apresentadas nas figuras a seguir:

Matas de entorno

 ` FIGURA 5.5-1 
Remanescentes florestais nativos, em estágio 
médio, diretamente conectados à REBio Tamboré 
e que, portanto, conferem fluxo gênico à flora e 
fauna. Foram incluídas também áreas de vege-
tação protegidas, como a RPPN Alphasítio e o 
Morro do Voturussu, destacadas em sólido verde.

Recursos hídricos e erosão

 ` FIGURA 5.5-2 
Bacias hidrográficas destacadas em azul, incluídos 
na ZA da REBio Tamboré, por serem áreas de risco 
potencial (contaminação das águas e áreas sujeitas 
a processos erosivos monitoradas desde 2005) uma 
vez que as águas da Bacia do Córrego do Paiol 
Velho escoam para o interior do Anexo 1 da UC, e 
parte da Bacia do Córrego do Barreiro para o Anexo 
3. Também estão incluídas áreas protegidas legal-
mente, como APPs de curso d’água e áreas verdes 
averbadas em matrícula.
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Vizinhança

 ` FIGURA 5.5-3 
Terrenos adjacentes à UC, destacados em laranja, 
incluídos na ZA da REBio Tamboré, em função do 
contato direto: fauna, resíduos, segurança, conser-
vação, etc. Delimitada pelo viário, elemento de fácil 
identificação.
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DEfinição: 

Região de entorno de uma Unidade de Conservação, onde 
as atividades humanas estão sujeitas a normas específicas 
definidas por meio da análise técnica, com objetivo de 
reduzir possíveis impactos negativos sobre a unidade.

CArACtErizAção:

A Zona de Amortecimento possui área de cerca de 1.790 
ha (desconsiderando a área da UC), e engloba fragmentos 
representativos de floresta nativa adjuntos aos Anexos 2 e 
3, considerados possíveis corredores ecológicos e condi-
ções potenciais de conectividade com as APAs  Cabreúva, 
Cajamar e Jundiaí e com a REBio da Serra do Japi no 
município de Jundiaí.  



236

Plano de Manejo - Reserva Biológica Tamboré

Na porção sul, a urbanização encontra-se consolidada 
sobre as bacias de drenagem de importantes corpos 
hídricos, que transportam água e eventuais sedimentos 
para o interior da unidade. 

Os moradores de entorno estabelecem 
relações de vizinhança com a REBio 
Tamboré, como, na disposição de resíduos 
ou redução de ruídos para preservação 
da fauna, entre outros. Em contrapartida, 
os mesmos são potenciais parceiros para 
conservação da REBio, apoiando na fisca-
lização e como sensibilizadores quanto à 
consciência ambiental. 

objEtivoS DE mAnEjo:

Minimizar impactos ambientais negativos que porven-
tura sejam gerados sobre a REBio Tamboré, visando 
sua proteção.

ConSiDErAnDo quE:

 ` A Zona de Amortecimento aos impactos negativos de 
uma UC não tem por objetivo restringir ou congelar o 
desenvolvimento econômico da região, mas sim orientar 
e promover todas as atividades compatíveis com a 
manutenção e conservação natural;

 ` A Zona de Amortecimento é uma ferramenta legal de 
apoio ao gestor para conservação da UC;

 ` O entorno da REBio Tamboré apresenta histórico de 
ocupação organizada, de fundamental importância 
como elemento decisivo para a integridade da 
REBio Tamboré;

 ` A sinergia no plano socioambiental urbano entre as rela-
ções moradia/atividades de baixo impacto;

 ` São permitidoa a implantação e o desenvolvimento 
de quaisquer atividades, permitidas pela legislação 

de zoneamento municipal vigente, desde que não se 
contraponha aos objetivos da REBio Tamboré e atenda 
às orientações constantes nesse PM.

normAS ESpECífiCAS:

 ` É proibida a introdução de espécies exóticas ou alóc-
tones com potencial invasor;

 ` Não é permitido o lançamento sem tratamento de 
efluentes domésticos ou industriais nos cursos d’água;

 ` Fica proibida a instalação de aterros sanitários ou 
industriais, incineradores ou outro tipo de disposição de 
resíduos sólidos.

 ` A soltura de espécimes ou a reintrodução de espécies 
da flora e fauna silvestres nativas, bem como a criação 
de animais silvestres nativos, ficam condicionadas à 
autorização do órgão gestor da Unidade, após análise de 
projeto específico e respeitando a legislação específica.

 ` Os projetos de arborização e paisagismo deverão utilizar 
espécies nativas da região;

 ` As Áreas de Preservação Permanente (APPs) deverão 
ser preservadas e, quando necessário, recuperadas 
conforme legislação vigente;

Os empreendimentos confrontantes, deverão instituir sua 
áreas verdes nos limites a REBio, visando a conectividade 
entre da vegetação;

 ` Fica proibida a prática de queimadas;

 ` O sistema viário deverá ser adequado e mantido de 
forma a diminuir o carreamento de material para os 
cursos d'água;

 ` Qualquer tipo de obra no sistema viário deverá 
utilizar técnicas para o escoamento de águas pluviais 
eficientes, sem provocar processos erosivos;

 ` O limite máximo de velocidade de tráfego é de 50 Km/h, 
no trecho em da Zona de Amortecimento, onde devem 
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ser instaladas placas indicativas de risco de atropela-
mentos de animais (velocidade segura) e redutores nos 
pontos de passagem de fauna identificados;

 ` Não deverá ser suprimida vegetação nativa em estágio 
médio de regeneração, salvo com autorização dos 
órgãos competentes (Ibama e Cetesb), conforme preco-
niza a Lei da Mata Atlântica nº Lei nº 11.428, em seu 
Artigo 11º.

 ` São permitidos a implantação e o desenvolvimento 
de quaisquer atividades, permitidas pela legislação 
municipal de zoneamento em vigor, desde que não se 
contraponha aos objetivos da REBio Tamboré e atenda 
às orientações constantes nesse PM.

 ` Todas as atividades implantadas e desenvolvidas 
nessa ZA devem atender a todas as autorizações, 
licenciamentos e medidas de controle ambiental 
preconizadas pela legislação, nas esferas federal, 
estadual e municipal; 

 ` Todas as atividades implantadas e desenvolvidas nessa 
ZA devem ser devidamente aprovadas (licenciadas) pelo 
órgão ambiental responsável;

 ` Nos processos de licenciamento em todos os níveis 
(Federal, Estadual e Municipal) deverá ser considerado o 
nível de comprometimento dos corredores ecológicos e 
da conectividade dos remanescentes florestais;

 ` A implantação de novos empreendimentos deverá, no 
período de implantação, desenvolver um Programa de 
Gerenciamento Ambiental de Obras, devendo apre-
sentar relatórios periódicos ao secretário municipal de 
Planejamento Urbano e Meio Ambiente e ao gestor da 
REBio;

 ` A implantação de novos empreendimentos exigirá Mani-
festação do Gestor da REBio, de acordo com Reso-
lução n° 428/2010, o qual deverá anuir a respeito do 
cumprimento de todas as recomendações constantes 
do corpo deste PM.

Potenciais corredores ecológicos
Segundo o Ibama (2002), um dos objetivos do Plano de 
Manejo é estabelecer normas específicas regulamentando 
a ocupação e o uso dos recursos da Zona de Amorteci-
mento e dos Corredores Ecológicos, visando a proteção da 
Unidade de Conservação.

Ainda a Lei Federal n.º 9.985/2000, sobre o SNUC, 
estabelece que: que as Unidades de Conservação devem 
dispor de um Plano de Manejo que abranja a área da 
Unidade de Conservação, sua Zona de Amortecimento e 
os Corredores Ecológicos, definidos como:

porções de ecossistemas naturais ou 
seminaturais, ligando Unidades de 
Conservação, que possibilitam entre elas 
o fluxo de genes e o movimento da biota, 
facilitando a dispersão de espécies e a 
recolonização de áreas degradadas, bem 
como a manutenção de populações que 
demandam para sua sobrevivência áreas 
com extensão maior do que aquela das 
unidades individuais.

Os Corredores Ecológicos têm por objetivo promover a 
ligação entre áreas naturais e/ou Unidades de Conser-
vação exercendo a conectividade de ambas, o que 
segundo Metzger (2001) é definida como a capacidade 
da paisagem (ou das unidades da paisagem) de faci-
litar os fluxos biológicos. A conectividade depende da 
proximidade dos elementos de habitat, da densidade de 
corredores, da permeabilidade da matriz e as stepping 
stones ou ‘trampolins ecológicos’ constituem em 
pequenas áreas de habitat dispersas pela matriz que 
podem, para algumas espécies, facilitar os fluxos entre 
manchas (Metzger, 2001).

A conectividade é definida entre conectividade estrutural 
(estrutura da paisagem) e conectividade funcional (tratando 
de um organismo especifico e seu comportamento e habili-
dade de dispersão – fluxo). 
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 ` MAPA 15  
Mapa de zoneamento da REBio Tamboré sobre 
imagem de satélite
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Essa diferenciação é esclarecida por (Tischendorf & Fahrig, 
2000 apud Guimarães, 2009) com o exemplo hipotético 
de duas manchas de habitat na paisagem (manchas de 
floresta) que são conectadas por um corredor (longo ou 
muito estreito) existindo uma conectividade estrutural. 
Entretanto, esta conectividade estrutural pode ser inapro-
priada para o deslocamento de uma determinada espécie 
de mamífero, por exemplo, não existindo conectividade 
funcional para ele, mas pode ser apropriada para uma 
espécie de ave, neste caso havendo conectividade estru-
tural e também funcional. 

Dentre as UCs e remanescentes flores-
tais analisados por toda RMSP, os mais 
próximos da REBio Tamboré são os 
Parques Estaduais do Jaraguá, Canta-
reira e Juquery que ficam a leste, sendo 
a conectividade entre elas considerada 
de menor potencial, devido ao alto grau 
de urbanização que as separa.

Na região oeste da REBio Tamboré, a densidade urbana é 
menor, com ocupação do solo rural e de fragmentos maior 
de vegetação nativa, o que caracterizaria o maior potencial 
para o estabelecimento de corredor(es) ecológico(s), entre 
a REBio Tamboré e a REBio da Serra do Japi, no município 
de Jundiaí, como apontada no Encarte 02, na Análise da 
Paisagem Regional e de acordo com o “Projeto de Conser-
vação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica 
Brasileira”, do Ministério do Meio Ambiente.

A Resolução CONAMA nº 09/1996 coloca que os corre-
dores constituem-se em: áreas protegidas de matas ciliares 
ou faixas de cobertura vegetal (áreas verdes e/ou reservas 
legais, por exemplo), sendo que a largura mínima deverá 
ser de 100 metros. 

 ` FIGURA 5.6-1 
As setas maiores em rosa sinalizam a principal 
direção para incremento da conectividade. As 
menores, indicam uma possibilidade a partir de 
stepping stones ou trampolins ecológicos. 

Nessas áreas recomendam-se que a unidade gestora da 
REBio Tamboré incentive o estabelecimento de políticas 
públicas que visem a composição desse corredor por 
meio de programas oficiais de governamentais ou de 
organizações não governamentais, e no caso de recom-
posição florística, esta deverá ser feita com espécies 
nativas regionais.
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ApREsENTAção

Como descrito nos encartes anteriores, o Plano 
de Manejo foi elaborado e está apresentado por 
meio de seis encartes, de acordo com a estrutura 

lógica a seguir:

...a Unidade de Conservação é enfocada 
a partir da Contextualização da UC no 
cenário internacional, quando couber, 
seguindo-se os cenários federal e estadual. 

Parte-se então para uma análise da região 
ou entorno da UC e mais detalhadamente 
procede-se à análise da unidade de 
conservação propriamente dita. 

Uma vez dispondo-se de todos estes 
diagnósticos tem-se o conhecimento 
necessário para a definição e a tomada 
de decisão para o planejamento da UC e 
seu entorno. 

Os dois últimos encartes, Projetos 
Específicos e Monitoria/Avaliação estão 
vinculados à implementação do Plano de 
Manejo.

Portanto, neste Encarte 05 são descritos os Projetos Espe-
cíficos desenvolvidos, com o objetivo de oferecer diretrizes 
de ações, respaldadas por especialistas, para nortear o 
manejo da REBio Tamboré. 

Visando facilitar a comunicação entre a unidade gestora, 
colaboradores, assessorias, funcionários da prefeitura, 
entre outros, essas ações foram organizadas em três eixos 
temáticos, que representam a identidade geossistêmica do 
PM da REBio Tamboré.

As ações e programas propostos neste PM constituem 
em diretrizes de desenvolvimento e conservação da REBio 
Tamboré, sendo definidos com base na análise da situação 

 ` FIGURA 1-1 
Eixos temáticos de planejamento de ações para a 
REBio Tamboré.

Proteção e  
Recuperação  

Ambiental

Infraestrutura e 
Recuperação 

Ambiental

Comunicação 
Social e Educação 

Ambiental

atual da paisagem e seu zoneamento, bem como, nas 
demandas e observações realizadas ao longo do processo 
de elaboração deste. Experiências de manejo de outras 
UCs também foram consideradas. 

Visando a adequada implantação dos programas propostos 
no Plano de Manejo da REBio Tamboré é essencial a 
formação de um Conselho Consultivo que acompanhe 
e participe de todas as ações de gestão. Toda UC deve 
possuir uma gestão de caráter participativo, sendo uma das 
exigências da Lei n° 9.985/2000 – Lei do SNUC, a criação 
e implantação de um Conselho. 
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 ` FIGURA 1-2 
Planejamento da REBio Tamboré. 
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Esse Conselho Consultivo a ser presidido pelo gestor da 
Unidade de Conservação, e que deverá conjugar esforços 
para a representatividade de todos os setores, deve ser 
formado por conselheiros de organizações governamentais de 
meio ambiente e demais interessadas (obras e planejamento), 
organizações não governamentais ambientalistas, comunidade 
técnico-científica e organizações da sociedade civil. 

De acordo com o Decreto nº 4.340/2002, em seu Artigo 
17, que regulamenta a Lei n° 9.985/2000 do SNUC, 
na ausência de um Conselho Consultivo próprio, o 
CONDEMAS pode desempenhar essa tarefa:

 § 6°  No caso de unidade de conser-
vação municipal, o Conselho Municipal 
de Defesa do Meio Ambiente, ou órgão 
equivalente, cuja composição obedeça ao 
disposto neste artigo, e com competên-
cias que incluam aquelas especificadas 
no art. 20 deste Decreto, pode ser 
designado como conselho da unidade de 
conservação. 

No município de Santana de Parnaíba, o Conselho 
de Defesa do Meio Ambiente Municipal Sustentável 
(CONDEMAS), implantado pela Prefeitura como órgão 
colegiado para discutir e propor ações na área de meio 
ambiente, tem acompanhado junto ao Grupo de Trabalho 
todas as ações ligadas à REBio Tamboré, bem como a 
elaboração deste Plano de Manejo.

Os programas ou projetos específicos estão apresentados 
na sequência e estão organizados em três eixos temáticos:
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Programa de Implantação  
de Infraestrutura da REBio Tamboré

Objetivos e/ou justificativas

O Programa para Implantação de Infraestrutura tem por 
objeto estabelecer as bases físicas para o adequado e 
eficiente funcionamento da Unidade de Conservação, 
visando o cumprimento de suas funções ecológicas e 
socioambientais durante toda sua operação. Deste modo, 
é importante que sua implantação considere um adequado 
planejamento, para que o seu projeto executivo contemple 
o atendimento de todas as ações previstas neste Plano de 
Manejo, quais sejam: 

 ` Gestão integral da Unidade de Conservação, visando 
garantir sua integridade, bem como a manutenção e 
melhoria de suas condições ambientais atuais; 

 ` Abrigar o desenvolvimento de estudos e pesquisas 
científicas que possibilitem ampliar o conhecimento, 
entre outros temas, sobre modelos de preservação e 
conservação de espaços florestais em áreas urbanas;

 ` Estabelecer um modelo de reconhecimento da REBio 
Tamboré pela população do município e moradores 
do entorno, por meio de ações de comunicação e 
educação ambiental. 

Assim, a implantação e manutenção da infraestrutura 
básica a partir dessas diretrizes devem ter em conta, que 
cada edificação e seus ambientes, equipamentos e mobi-
liários, atenderão a um projeto sistêmico de longo prazo. 
Nesse contexto, seu projeto não deve ser desenvolvido de 
forma fragmentada, embora considerar a sua implantação 
em formato modular pode ser uma eficiente maneira para 
avançar, priorizando a gestão integral da REBio Tamboré.

A infraestrutura de uma Unidade de Conservação visa 

oferecer as condições básicas para sua operação integral, 
incluindo recursos materiais e humanos, sendo então a 
sede, o núcleo de todas as ações para garantia de sua 
conservação. É a partir da funcionalidade permitida por este 
espaço de convergência, que a Unidade de Conservação 
tem sua identidade definida e respeitada.  

Potenciais parcerias de fomento sugeridas

 ` Parceria Público-Privada (investimentos conjuntos entre 
empresas privadas e o município);

 ` Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba;

 ` Convênios (a celebração de convênios pode ser firmada 
entre entidades públicas de qualquer espécie, ou entre 
elas e organizações particulares);

 ` Apoio (contrapartida) de empresa interessadas;

 ` Apoio (patrocínio) de empresas interessadas.

Equipe recomendada:

Coordenação da unidade gestora, com a contratação de 
profissionais especializados de acordo com cada necessi-
dade. 

Aspectos básicos para implantação da Área de 
Gestão Integrada (AGI)

A Zona de Uso Especial (ZUE), localizada no corpo principal 
da REBio Tamboré, junto ao calçamento alargado da pista 
Tamboré-Alphaville da Avenida Marcos Penteado de Ulhôa 
Rodrigues, destina-se à implantação da infraestrutura 
operacional, que abrigará o edifício sede desta Unidade de 
Conservação. 

EiXo TEMÁTiCo 1 - iNfRAEsTRuTuRA BÁsiCA E opERAção
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A seleção desta área envolveu principalmente os seguintes 
critérios:

 ` Topografia relativamente suave, cujo desnível em relação 
ao viário, reduz as obras de regularização do terreno;

 ` Logística de acesso facilitada pela localização junto à Av. 
Marcos Penteado de U. Rodrigues via arterial do setor 
sul do Bairro Tamboré com urbanização consolidada; 

 ` Localização junto à borda da Unidade de Conser-
vação, evitando a perturbação diária de habitats da 
fauna local, com as rotinas administrativas da gestão e 
eventos da sede;

 ` Vegetação composta por elementos exóticos (predo-
mínio de eucaliptos);

 ` Próxima à Zona de Uso Extensivo (ZUE), onde serão 
desenvolvidas as atividades de educação ambiental;

 ` Local de fácil integração com o viário de entorno, em 
caso de necessidades emergenciais de acesso.

O Programa de Implantação de Infraestrutura tem como 
referência o início da construção do edifício sede, de 
modo a oferecer as condições adequadas para a gestão 
da Unidade de Conservação; com este suporte material o 
desenvolvimento dos programas preconizados neste Plano 
de Manejo poderá ocorrer em forma mais efetiva, notada-
mente aqueles associados à comunicação e educação 
ambiental. Além disso, cabe ressaltar que somente após a 
implantação desta infraestrutura será possível a Unidade de 
Conservação cumprir uma de suas funções de integração 
com o entorno com segurança.

Um aspecto fundamental do Programa é que sua elabo-
ração deve ter como meta-base os preceitos de susten-
tabilidade, economia e praticidade; esses elementos são 
fundamentais para que não haja um contraste entre os 

objetivos da REBio Tamboré e o Projeto Executivo da Área 
de Gestão Integrada (AGI).

	  

 ` FIGURA 1-1 
Imagem da Zona de Uso Especial (ZUE); local está 
prevista a implantação da Área de Gestão Integrada 
(AGI). 

A Área de Gestão Integrada (AGI) inclui os seguintes os 
setores denominados: edifício sede; área de vivência, 
viveiro/estufa e estacionamento.

O edifício sede deverá abrigar os seguintes ambientes:

 ` 1 ambiente de gestão administrativa e técnica, incluindo 
acervo técnico;

 ` 2 ambientes multiúso para eventos técnicos, uso de 
pesquisadores, de comunicação social e educação de 
ambiental;

 ` 1 ambiente para suporte à pesquisa;

 `  5 ambientes de suporte pessoal incluindo copa, sanitá-
rios (2) e vestiários (2).



250

Plano de Manejo - Reserva Biológica Tamboré

A área de vivência, assim conceituada para ambientação 
dos visitantes ou eventos dos projetos de comunicação e 
educação ambiental, deve ser implantada em área externa 
ao edifício sede, em ambiente preferencialmente aberto, 
com visibilidade para o interior da Unidade de Conser-
vação. Sugere-se conformação em meio anfiteatro (cerca 
de quatro degraus), que possibilite a acomodação dos 
visitantes de forma informal e agradável.

A casa da vegetação (viveiro de mudas/estufa) será 
utilizada como unidade para produção e/ou armazenamento 
de mudas dos projetos de restauração ecológica, como 
elemento de relacionamento em projetos de comunicação 
social e como recurso didático nos projetos de educação 
ambiental.

O estacionamento deve ser implantado na interface entre 
o calçamento alargado da Av. Marcos Penteado de Ulhôa 
Rodrigues e a Unidade de Conservação, devendo consi-
derar no Projeto Executivo disponibilidade de vagas para 
ônibus, veículos médios e pequenos, motos e bicicletário.

Além destes setores da infraestrutura física, é importante 

 ` FIGURA 1-2 
Modelo da casa da vegetação (estufa). 

	   Fonte: Zanatta Estufas Agrícolas, 2016.

incluir uma área de apoio logístico, para atendimento da 
demanda de deslocamento de funcionários pelas trilhas e 
viário de entorno da REBio Tamboré, esta área de suporte 
deve contar com os seguintes equipamentos: veículo auto-
motor, quadriciclo e equipamentos de comunicação.

 ` FIGURA 1-3 
Modelo de referência para Área de Gestão Integrada 
(AGI), com a sede, a área de vivência e a casa da 
vegetação (estufa).

	  

	  

Elaborado por Monique Hernandez, 2016.
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 ` FIGURA 1-4 
Conceito do projeto sugerido para Área de Gestão 
Integrada (AGI).

	  

	   Fonte: Parque Burle Marx, 2015.

Assim, a equipe de funcionários, deve estar preparada 
para desenvolver as diversas atividades do dia a dia, que 
envolvem aspectos associados à gestão administrativa 
e técnica, atendimento de visitantes e participantes de 
eventos, segurança e fiscalização.

As especificidades e diversidade destas ações exigem 
uma gestão integrada da equipe, bem como a capaci-
tação individual do colaborador, sendo importante uma 
melhoria permanente das capacidades instaladas por 
meio de cursos e troca de experiência com elementos 
de equipes de outras unidades de conservação. Este 
processo de capacitação é fundamental para o cumpri-
mento dos objetivos preconizados para a REBio Tamboré, 
quais sejam a proteção de sua integridade.   

O QUADRO 1-1 mostra uma proposta básica de 
funções necessárias ao atendimento das atividades na 
REBio Tamboré.  Estas funções incluem os setores de 
gestão gerencial e técnica (gestor, monitor e estagiário); 
administração e atendimento (administrativo); segurança 
institucional de conservação/ambiental (fiscalização/vigia) e 
serviços gerais (manutenção/limpeza). 

Estas funções deverão ser inseridas no projeto, de forma paula-
tina de acordo com o seu desenvolvimento, sendo prioritária a 
definição do Conselho Gestor; com a evolução da gestão será 
definida a equipe básica da REBio Tamboré.  

Cabe ressaltar que a dimensão do quadro de colabo-
radores, principalmente aqueles associados à gestão 
gerencial e técnica, está associada diretamente ao nível de 
ações de gestão em execução.

É importante que além de suas funções específicas, os 
colaboradores deverão ser capacitados sobre o Plano de 
Manejo da REBio Tamboré e atendimento ao público.

A segurança institucional também deve ser considerada, 
principalmente no caso da REBio Tamboré, situada junto a 
um ambiente urbano consolidado, com conflitos gerados 
pelos diferentes usos e pela ocupação irregular (invasões) 
em terrenos do entorno.

Recursos Humanos

A Gestão dos Recursos Humanos que atuam em uma 
unidade de conservação, constitui um dos aspectos mais 
importantes para sua integridade, principalmente no que se 
refere a capacitação de seus colaboradores.
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 ` QUADRO 1.2-1 
Quadro básico de colaboradores

Função Nº de funcionários

Gestor 01

Técnico/Monitor 02

Estagiário 01-02

Administrativo 01

Fiscalização 02

Vigia 02

Manutenção/Limpeza 01

Fiscalização

A REBio Tamboré possui em seu entorno um sistema viário 
importante (minianel viário), constituído pelas Avenidas 
Cid Vieira (Oeste/Sudoeste), Marcos Penteado de Ulhôa 
Rodrigues (sul) e Honório Alvares Penteado (norte), as quais 
conectam importantes bairros situados em seu entorno, 
todas ligando o Bairro Colinas da Anhanguera à região da 
Rodovia Castelo Branco. 

Diante deste contexto, as ações de fiscalização devem 
envolver tanto o interior da REBio Tamboré como em sua 
zona de amortecimento.

Considerando o exposto, as atividades de fiscalização devem:

 ` Coibir atividades do uso inadequado da REBio Tamboré;

 ` Coibir o acesso não autorizados para off-road, caça de 
fauna e lançamento irregular de resíduos;

 ` Apoiar a gestão da unidade em caso de denúncias, 
proteção das atividades técnica e também no 
suporte aos projetos de educação e conservação 
ambiental.

Os agentes responsáveis pela fiscalização, devem ser 
capacitados, destacadamente aos seguintes itens:

 ` Plano de Manejo da REBio Tamboré 2016;

 ` Código Ambiental do Município de Santana de Parnaíba 
(Lei 2823/2007);

 ` Código Florestal (Lei nº 12.651/2012);

 ` Lei de Crimes Ambientais (Decreto nº 6.514/2008).

É fundamental identificar oportunidades de treinamento 
e promover a capacitação constante em instituições 
públicas como Corpo de Bombeiros, ICMbio, Ibama, Insti-
tuto Florestal, entre outros.

Equipamentos e insumos

A disponibilização de equipamentos e insumos para desen-
volvimento das atividades administrativas e de educação e 
conservação ambiental são fundamentais para a gestão da 
REBio Tamboré, devendo ser considerados no detalhamento 
do projeto associados a gestão administrativa, técnica (moni-
toramentos e pesquisa) e de educação ambiental. 

Para atender estes setores e suas necessidades básicas 
elenca-se:

 ` Mobiliário básico para atender todas as funções preconi-
zadas para a sede;

 ` 2 estações de trabalho (vídeo, central de processa-
mento, scanner, impressora);

 ` Equipamento de audiovisual (Smart TV ou projetor portátil);

 ` 1 refrigerador;

 ` 1 forno micro-ondas;

 ` Entre outros.

Cercamento 

O cercamento da REBio Tamboré, foi implantado inicial-
mente em todo o corpo principal, bem como nas áreas dos 



253

Análise de projetos específicos

Anexos, prioritariamente nos setores com maior risco de 
impactos negativos, como nas proximidades com o viário 
e nos limites de terrenos de entorno, em implantação de 
empreendimentos. 

Em decorrência de acidentes com veículos, as cercas de 
arame são frequentemente danificadas, facilitando a saída da 
fauna silvestre do ambiente protegido da REBio Tamboré, o 
que tem gerado desperdício de recursos significativo. 

Para mitigar essa situação sugere-se:

 ` 1. Instalação de redutores de velocidade e sinali-
zação apropriada;

 ` 2.  Inclusão de guard-rail nos locais onde estes eventos 
são mais intensos (na ordem de maior frequência):

 ` Trecho 01 na Av. Honório Álvares no trecho que vai 
da portaria do Tamboré 11 até o portão de acesso 
da trilha do Viveiro;

 ` Trecho 02 na av. Marcos Penteado na altura do 
nº 4.500 até o portão de acesso em frente ao Trix 
Tamboré;

 ` Trecho 03 na Av. Cid Vieira no trecho que margeia o 
Anexo 03.

Recomenda-se também para a área dos Anexos:

 ` 1. A delimitação e identificação perimétrica, utilizando 
marcos de concreto, nos limites em que não for possível 
a implantação de cercas de arame;

 ` 2. Cercamento dos trechos faltantes dos Anexos, 
prioritariamente nos limites dos terrenos em que estão 
implantados novos empreendimentos.

Sinalização

A sinalização da área de entorno da REBio Tamboré, foi 
implantada em meados da década passada, tendo como 

objetivo a identificação da Unidade de Conservação; bem 
como alertar os motoristas da eventual presença de fauna 
na pista, evitando o atropelamento de animais e também 
reduzindo o risco inerente ao condutor.

Em unidades de conservação, o plano de sinalização deve 
estar relacionado com os demais programas, destacada-
mente de comunicação e educação ambiental e, geral-
mente, cumprir os seguintes propósitos:

 ` Placas reguladoras: divulgam as normas, regras e as 
precauções;

 ` Placas informativas: informam as distâncias e nomes 
dos lugares e da infraestrutura;

 ` Placas indicativas: indicam as direções e também as 
distâncias;

 ` Placas interpretativas: explicam as características natu-
rais ou culturais e seus significados; 

 ` Pequenas placas informando o nome das espécies. 

 ` FIGURA 1-5 
Marco de concreto sugerido para delimitação 
perimétrica.

	   Fonte: PABRASIL – ACERVO.
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de animais e plantas, em que se deve incluir alguma 
característica associada à espécie, pois isso aumenta o 
interesse do público e facilita a memorização.

Com relação ao material a ser utilizado 
na montagem das placas e painéis, não 
há um material “padrão”. Os materiais 
comumente utilizados na confecção das 
placas são madeira, ferro galvanizado 
e alumínio, mas também fibra de vidro, 
aço inox, concreto armado, cerâmica, 
aço com pintura anticorrosiva, lona e 
acrílico. As letras podem ser feitas com 
tinta esmalte, pintura em silkscreen, 
película vinílica adesivada (com ou sem 
proteção), filme de impressão eletrônica, 
gravação com pirógrafo, etc. 

Sugere-se o uso de madeira e pirógrafo ou película vinílica 
pelos efeitos paisagísticos. Deve-se buscar a melhor 
relação entre estética, custo e durabilidade. 

O tamanho dos painéis (incluindo seu suporte) e a sua 
localização, também precisam formar um conjunto 
harmônico, evitando impactos na paisagem.

As seguintes recomendações abaixo podem ajudar a dimi-
nuir os esforços com a manutenção das placas:

1. Selecionar materiais que sejam fáceis de limpar;

2. Usar letreiros que possam ser facilmente substituídos, 
em áreas de muito uso e/ou informativos de eventos;

3. Manter os locais bem limpos e organizados, o que 
tende a diminuir o vandalismo; 

4. Reforçar a ideia de que a REBio Tamboré pertence ao 
público que a usa, pois as pessoas são menos propí-
cias a estragar o que lhes pertence;

5. Quando um local for danificado pelo sobre uso ou por 
vandalismo, convertê-lo em uma demonstração. Mostre 
o que aconteceu, porque aconteceu, buscando a cola-
boração do visitante para evitar que o fato se repita.
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Gerenciamento de Risco e Emergência

Objetivos e/ou justificativa

Orientar o gestor e funcionários da REBio Tamboré, quais os 
procedimentos a serem realizados em casos de emergência.

Potenciais parcerias de fomento sugeridas

 ` Parceria Público-Privada Privada (investimentos 
conjuntos entre empresas privadas e o município);

 ` Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba;

 ` 18º Grupamento de Bombeiros – Posto Santana de 
Parnaíba. 

Equipe recomendada: 

Equipe Gestora da REBio Tamboré, além de colaboradores, 
pesquisadores, etc.

Atividades a serem desenvolvidas:

Em casos de emergência, a equipe gestora da REBio 
Tamboré deverá identificar o problema e o local, e acionar 
os órgãos de emergência responsáveis pelo socorro.

O quadro abaixo apresenta o contato telefônico dos órgãos 
de emergência, que deverá ficar fixado em locais de fácil 
visualização na futura sede da REBio Tamboré:

EiXo TEMÁTiCo 2 - pRoTEção E RECupERAção AMBiENTAl

 ` FIGURA 1-1 
Esquema de acionamento em caso de emergência. 

	  

Fonte: PABRASIL, 2015.

EM CASO DE EMERGÊNCIA
DMA – Santana ou Parnaíba  

4622 7535 (ramal 7626)

Tipo de emergência Comunicação com:

ACIDENTES COM  
PRODUTOS PERIGOSOS
Vazamento de líquido inflamável 
causado por tombamento de carreta

CETESB:
(11) 3133-4000 
 0800 11 3560

ACIDENTES NA FAIXA DE  
DUTOS DA TRANSPETRO
Vazamento de líquido inflamável e/
ou GLP causado por ruptura de uma 
das tubulações da faixa de dutos da 
TRANSPETRO – Transporte Petrobrás

CETESB:
(11) 3133-4000 
0800 11 3560

TRANSPETRO:
Terminal de Barueri  
(11) 4191-9564

INCÊNDIO FLORESTAL BOMBEIROS:  193

CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL  
provocada por efluentes industriais

CETESB:
(11) 3133-4000
0800 11 3560
Polícia Militar Ambiental:
0800 113560 e 190

ACIDENTES CAUSADOS 
POR ANIMAIS PEÇONHENTOS

BOMBEIROS: 193

PRONTO SOCORRO 
SAMU: 192 

 ` QUADRO 1-1 
Órgãos responsáveis em caso de emergência. 

Fonte: PABRASIL, 2015.
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Recomendações técnicas:

 ` Atuar em emergências com planejamento, cons-
cientização e treinamento, para evitar ou restringir 
ocorrências desastrosas de qualquer natureza, de 
forma permanente;

 ` Estabelecer e manter constante relacionamento com 
a Defesa Civil do município e também com as demais 
entidades que possam atuar como apoio nas emergên-
cias, ou seja, Corpo de Bombeiro, concessionárias de 
água, luz, telecomunicações, hospitais locais, polícias 
civil, florestal, militar e rodoviária, convocando-os para 
reuniões, quando necessário;

 ` Conjugar esforços com hospitais da região, de acordo 
com o dimensionamento e a disponibilidade de recursos 
humanos e materiais da região do Tamboré, prestando 
auxílio na remoção e atendimento de vítimas nos even-
tuais acidentes.

Manejo florestal     

Objetivos e/ou justificativa

A REBio Tamboré está inserida na Região Metropolitana 
de São Paulo. De tal modo, sofreu muitas alterações 
em seus ecossistemas ao longo do histórico de uso do 
solo na região, desde os ciclos da agricultura e atual-
mente a expansão urbana.

A vegetação possui algumas áreas que 
antes de sua criação como Unidade 
de Conservação eram utilizadas para o 
reflorestamento de eucaliptos. Por serem 
áreas alteradas e descaracterizadas por 
atividades antrópicas, apresentam baixo 
grau de conservação da vegetação, 
sendo definidas no zoneamento da 
REBio Tamboré como ZONAS DE RECU-
PERAÇÃO (ZRs) 

Ao todo existem 16 Zonas de Recuperação (ZR) na 
REBio Tamboré e as ações que devem ser adotadas 
nelas, visam à restauração ecológica da área, ou seja, 
retornar a sua condição inicial – ecossistema original. O 
processo de Restauração pode ser natural ou induzido, 
o que estará condicionada a um projeto específico.

Além das ZRs, o manejo florestal da REBio Tamboré 
também deve considerar a presença de uma espécie 
de bambu (Chusquea  capitata), que, embora nativo da 
Mata Atlântica, está apresentando um comportamento 
prejudicial sobre a vegetação, desenvolvendo-se principal-
mente nas regiões de borda ou clareira, com hábito arbus-
tivo e volúvel (liana), sufocando as árvores e os arbustos.

As ZRs são condições temporárias e após sua recupe-
ração/restauração ser constatada com embasamentos 
técnicos e científicos, serão incorporadas a uma das 
zonas permanentes.
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Potenciais parcerias de fomento sugeridas

 ` Parceria Público-Privada (investimentos conjuntos entre 
empresas privadas e o município);

 ` Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba;

 ` Apoio (contrapartida) de empresa interessadas;

 ` Apoio (patrocínio) de empresas interessadas.

Equipe recomendada:

 ` Os trabalhos de restauração, quando envolverem plan-
tios e manutenções, possivelmente serão executados 
por empresas contratadas.

 ` O controle do bambu (Chusquea capitata) poderá 
inicialmente ser executado junto às ações de manu-
tenção de drenagens (caixas de drenagem), etc. e/ou 
por funcionário como medida emergencial (roçada).

Metodologia de restauração ecológica:

As 16 ZRs existentes na REBio Tamboré não podem ser 
consideradas integralmente similares, pois diversos fatores 
interferem diretamente nelas. Existem algumas em que já 
foi realizada a supressão dos eucaliptos e outras não;y em 
algumas foi realizado o plantio de espécies nativas com 
sucesso e outros com resultados insatisfatórios. De tal 
modo, a decisão de qual metodologia aplicar na restau-
ração da zona de recuperação em questão, deverá ser 
definida no momento das ações, avaliando o estado atual 
de conservação e do estágio sucessional.

Com o histórico de reflorestamento de eucalipto, todas as 
consequências de uma monocultura, como perda de resi-
liência, alelopatia, compactação do solo pela circulação de 
máquinas e etc. também deveram ser consideradas. 

A avaliação da ZR deverá analisar os seguintes fatores: 
 ` Solo (fertilidade e compactação);
 ` Presença/ausência de cobertura vegetal;
 ` Presença/ausência de processos erosivos;
 ` Indivíduos regenerantes (porte, diversidades, distribuição);
 ` Banco de sementes e plântulas;
 ` Presença de eucaliptos (porte, estado fitossanitário, 

viabilidade de supressão); e
 ` Presença/ausências de subosque e serrapilheira.

Após a análise técnica, deverá ser definido o melhor método 
de restauração ecológica para cada ZR em questão.

 ` QUADRO: 1-2 
Avaliação para metodologia de restauração.

Avaliação da zona de  
recuperação no momento 

das ações de manejo

Recuperação  
induzida

Condução da  
regeneração natural

Supressão de  
eucaliptos

Plantio de espécies 
nativas em área total

Enriquecimento

Recuperação  
natural
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Ações em caso de recuperação induzida – plantio

Demarcação das áreas a serem plantadas

A área deverá ser demarcada, considerando os limites 
da zona de recuperação, a situação dos acessos/aceiros 
internos e a preservação dos exemplares arbóreos nativos 
existentes no subosque.

Aquisição e manutenção das mudas

Deverão ser adquiridas mudas em bom estado fitossanitário 
e em bom desenvolvimento. Além disso, a muda deverá 
estar acondicionada em sacos plásticos com grandes 
torrões visando ao seu pegamento adequado no campo, 
reduzindo assim a percentagem de replantio.

A compra de mudas constitui um fator importante para o 
sucesso do projeto, já que podem ocorrer dificuldades na 
obtenção de determinadas espécies, ou mesmo que essas 
se encontrem com porte e estado fitossanitário adequados. 
A manutenção das mudas, anteriormente ao plantio, deverá 
ser realizada por meio da execução das operações, a saber:

 ` Irrigação complementar às chuvas, realizada sempre em 
horários de pouca insolação, caso necessário;

 ` Verificação da presença e combate a insetos, principal-
mente formigas;

 ` Verificação do estado fitossanitário das mudas.

Combate a formigas e cupins

Para o combate às formigas deverão ser utilizadas iscas 
e micro‐iscas, que devem ser acondicionadas em porta‐
iscas disponíveis no mercado, confeccionadas em material 
resistente à chuva e umidade, preferencialmente plástico, 
devendo todo o material ser recolhido ao final dos trabalhos.

Alinhamento e marcação dos berços

O plantio deverá ser realizado preferencialmente em 
linha, de modo a facilitar os tratos culturais e atividades 

de manejo, além de facilitar a distribuição das mudas de 
acordo com as espécies. As linhas de plantio deverão 
ser locadas em curvas de nível do terreno e dispostas 
em linhas alternadas, sob um espaçamento de 2 m (entre 
mudas) por 3 m (entre linhas). O esquema de plantio é 
demonstrado na figura abaixo.

Abertura de berços 

Os berços devem ter dimensões mínimas de 40 x 40 x 40 
cm. A deposição do material retirado para a abertura deve 
ser feita sempre ao lado da cota mais alta,permitindo que 
na ocorrência de chuvas, o material depositado ao lado da 
cova volte para esta.

 ` FIGURA 1-2 
Esquema de plantio.

	  

Fonte: PA Brasil, 2016.

Nos locais onde há camada superficial de solo ou qualquer 
acúmulo de matéria orgânica, este material deverá ser 
separado do substrato retirado das partes mais profundas e 
proceder à inversão na ocasião do plantio.

Ao redor de cada berço deve ser executado um coroa-
mento, com cerca de 1,0 m de diâmetro, a fim de reduzir a 
competição com espécies invasoras.
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Calagem e adubação
A acidez do solo é um problema comum a quase todas 
as regiões brasileiras. Para os projetos de plantio na REBio 
Tamboré, uma das primeiras ações a serem realizadas, deverá 
ser a análise do solo para quantificar, se necessário, a correção 
do pH, mantendo seu valor por volta de 6,0 a 6,5, por ser a 
faixa ideal para o desenvolvimento da maioria das plantas.

Não há formulações de fertilizantes indicadas para a maioria 
das espécies florestais nativas. Além disso, por se tratar 
de projetos de restauração em Unidade de Conservação, 
deverá ser dada preferência a manejos ecológicos e uso 
de insumos orgânicos. 

Desta maneira, recomenda-se a seguinte adubação para 
cada berço:
 ` Esterco de curral (bem curtido) – 6 litros;
 ` Torta de mamona – 300 g;
 ` Farinha de osso – 300 g.

Distribuição de espécies

Para que se alcance o aspecto de abundância de espé-
cies, deverá ser utilizada a “Lista de Espécies Indicadas 
para Restauração Ecológica para Diversas Regiões do 
Estado de São Paulo”, produzida pela Coordenação Espe-
cial para Restauração de Áreas Degradadas (CERAD) do 
Instituto de Botânica de São Paulo (ANEXO I). As mudas 
utilizadas deveram possuir no mínimo 1,5 m de altura.

Plantio

Os plantios devem ser realizados preferencialmente na 
época das chuvas, entre os meses de outubro e março 
ou, no caso dessa condição não poder ser obedecida, o 
manejo com irrigação deverá ser efetuado. 

As mudas devem ser retiradas do recipiente com o máximo 
de cuidado para não desmanchar o torrão. Deve ser colocada 
sobre uma porção de solo preparado e o espaço vazio preen-
chido com camadas de solo moderadamente compactadas.

O colo das plantas deve ficar no nível da superfície do 
terreno, ficando o substrato original recoberto por uma leve 
camada de terra. As embalagens das mudas devem ser 
retiradas e recolhidas.

Formação de bacias de captação

Por ocasião do plantio, devem ser formadas, ao redor das 
mudas, pequenas bacias de captação com aproxima-
damente 1,0 m de diâmetro e 3,0 cm de profundidade. 
As bacias deverão ser formadas com o próprio solo do 
entorno, tendo por objetivo propiciar o armazenamento de 
água das chuvas e/ou irrigação.

Irrigação

As mudas devem ser irrigadas abundantemente após o 
plantio e posteriormente, caso apresentem sintomas de 
déficit hídrico.

Tutoramento

As mudas deverão ser amarradas a tutores (bambu como 
exemplo), com altura livre de 2,0 m, presos ao fuste por 
meio de um amarrilho formando um “8”, conforme mostra a 
figura a seguir. Esses amarrilhos deverão ser repostos e/ou 
substituídos sempre que necessário.

 ` FIGURA 1-3 
Modelo de tutoramento proposto.

Fonte: Prefeitura de São Paulo, 2005.
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Tratos culturais após o plantio

Após o plantio devem ser regularmente realizados coroa-
mentos em volta da muda plantada, retirando‐se a vege-
tação competidora. O coroamento poderá ser realizado 
com enxada, tomando‐se cuidado para não prejudicar as 
raízes das mudas.

Na ocorrência de seca prolongada, ainda na época de pega-
mento das mudas, deve‐se proceder à irrigação destas no 
mínimo a cada 2 dias, sempre em horários de baixa insolação.

No caso da morte de mudas em um curto período após o 
plantio, deverá ser realizada a sua reposição, utilizando‐se 
a mesma espécie (a menos que seja verificada a incom-
patibilidade da espécie ao local) ou outra pertencente ao 
mesmo grupo ecológico.

Replantio

O replantio deverá ser feito preferencialmente no período de 
chuvas seguinte à constatação da morte da muda. Além de 
reproduzir todas as operações previstas para o plantio, com 
exceção da correção do pH do solo.

Ações em caso de recuperação induzida  
ENRIQUECIMENTO
Definição das áreas adequadas ao enriquecimento e 
marcação.
Considerando o processo de regeneração natural, pode 
ocorrer a formação de subosque e indivíduos regenerantes. 
Se na ZR em questão já existir uma formação florestal, e a 
avaliação técnica considerar a Restauração da área com um 
projeto de enriquecimento, deverão ser realizado os mesmos 
procedimentos para o plantio (ITEM 4), considerando: 

Alinhamento e marcação dos berços
Os berços de enriquecimento, se possível, deverão ser 
locados em linhas paralelas às curvas de nível do terreno e 
dispostos em linhas alternadas, sob um espaçamento de 3 x 
3 m considerando os indivíduos arbóreos presentes na área.

As mudas utilizadas no enriquecimento deverão possuir 
altura superior a 1,5 m, considerando que nessa área 
ocorre a presença de subosque. 

Distribuição de espécies

Deverá ser utilizada a “Lista de Espécies Indicadas para 
Restauração Ecológica para Diversas Regiões do Estado 
de São Paulo”, produzida pelo pela Coordenação Especia 
para Restauração de Áreas Degradadas (CERAD) do Insti-
tuto de Botânica de São Paulo (ANEXO I), considerando um 
uso maior de espécies não pioneira. 

Ações em caso de recuperação natural 
CONDUÇÃO DA REGENERAÇÃO NATURAL

Definição das áreas adequadas à regeneração natural.

Para que a ZR possua características de regeneração 
natural, sem a necessidade de condução induzida, deverão 
ser considerados os seguintes indicadores:

 ` Ausência de gramíneas exóticas;

 ` Densidade de indivíduos regenerantes – acima de 1.000 
indivíduos/ha; e

 ` Número de espécies nativas regenerantes – acima de 
10 espécies.

As ZRs que atenderem a esses critérios, não necessitaram 
de ações de manejo a não ser do isolamento da área para 
a condução da regeneração natural.

Manejo do bambu (Chusquea capitata)

O bambu, conhecido entre nós principalmente nos 
setores rurais, é uma super gramínea e, ao contrário de 
outras espécies vegetais, geralmente sua classificação 
não tem por base suas características florais, pois é 
planta que muito raramente floresce. Sua característica 
mais marcante é que o seu crescimento se dá por meio 
do entouceiramento (cespitoso), isto é, pela formação de 
touceiras mais ou menos densas. 
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No entanto, podem ter também seu desenvolvimento alas-
trante e rasteiro, de forma mais aberta e com propagação 
lateral mais rápida, devido ao crescimento de seus rizomas 
compridos e delgados (Graça, 1988). Entre as caracterís-
ticas do bambu, uma das mais importantes, é a velocidade 
de crescimento e o grande comprimento das ramas.

Na REBio Tamboré, foi constatada a presença de um 
bambu, identificado  como sendo das espécies Chusquea  
capitata Nees e confirmada por laudo do Instituto de Botâ-
nica de São Paulo, em Anexo. Segundo os pesquisadores, 
essa espécie é nativa do Brasil, com hábito arbustivo e 
ou volúvel (liana), ocorrendo na região Sudeste e Sul, no 
domínio florístico da Mata Atlântica. 

Embora nativa da mata atlântica, a C. 
capitata está exercendo comportamento 
agressivo sobre a vegetação natural 
da REBio Tamboré, desenvolvendo-se 
principalmente nas regiões de borda 
ou clareira, com hábito arbustivo ou 
de trepadeira, sufocando as árvores 
e arbustos, tendo causado inclusive a 
morte de alguns indivíduos.

Diagnóstico 

Com a ocorrência da C. capitata sufocando a vegetação, 
inclusive arbórea, tornam-se necessárias ações de manejo 
urgentes, as quais são complexas por se tratar de uma 
espécie nativa dentro de uma Unidade de Conservação, 
com poucos casos similares estudados e registrados. Ao 
todo foram identificados oito pontos com essa espécie, 
todos indicados no MAPA DE MANEJO FLORESTAL.

Solução em curto prazo  
Medidas de controle emergencial 
Como medida de controle emergencial, deverá ser 
realizada a roçada manual nos núcleos de expansão da 

 ` FIGURA 1-4 
C.capitata se desenvolvendo sobre o dossel da 
floresta, causando sufocamento das árvores.

	  

	  

Fonte: Parque Burle Marx, 2015.

C. capitata, principalmente nos pontos com vegetação 
mais representativa. Essa roçada não poderá prejudicar 
outras espécies vegetais, e todo material roçado deverá 
ser retirado da REBio Tamboré, evitando possíveis propá-
gulos e também matéria seca que se constituem em 
possíveis focos de incêndio. 
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Solução em longo prazo

 ` Por se tratar de uma Unidade de Conservação, 
deverá ser instituída parceria com alguma instituição 
de pesquisa técnico-científica, a fim de solucionar/
identificar as atividades que estão causando esse 
desequilíbrio na vegetação da REBio Tamboré;

 ` No Estado de São Paulo, a instituição de maior 
representatividade é o Instituto de Botânica (Secre-
taria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo);

 ` É importante alertar que, o uso de produtos 
químicos (herbicidas ou outro) para o manejo em 
Unidades de Conservação, somente poderá ser 
realizado com prévia autorização do Ibama. 

Recomendações:

 ` Não deverá ser realizados plantio de recuperação nas 
trilhas, salvo em caso de eventual e pontual degradação 
e após avaliação de especialista;

 ` A proposta de plantio presente no Programa de 
Educação Ambiental deve prever muda de espécies não 
pioneiras, com DAP maior que 1,5 m; 

 ` Nos projetos de plantio, as mudas deverão possuir 
altura mínima de 1,5 m;

 ` Seria de grande relevância que todos os projetos de 
restauração ecológica fossem desenvolvidos sob acom-
panhamento de instituições de pesquisa científica;

 ` Todas as atividade de restauração ecológica devem 
privilegiar práticas e insumos orgânicos.

	  

 ` FIGURA 1-5 
Ações possíveis de manejo para a C. capitata

Fonte: Horowitzet al., 2013, adaptado por PA Brasil, 2015.
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Manejo de fauna

Implantação de passagens de fauna

Objetivos e/ou justificativa
 ` Facilitar o deslocamento de indivíduos de espécies de 

baixa vagilidade;
 ` Reduzir o efeito barreira;
 ` Promover o fluxo gênico;
 ` Aumentar a conectividade e a permeabilidade da matriz 

da REBio Tamboré e entorno;
 ` Reduzir atropelamentos da fauna;
 ` Reduzir a possibilidade de acidentes automobilísticos.

Potenciais parcerias de fomento sugeridas:

 ` Apoio (contrapartida) de empresa de entorno;

 ` Fundo Especial de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento (FUNESP) (Lei nº 2822/2007)

 ` Possibilidade de aporte financeiro por meio de 
compensação ambiental em função de implantação 
de empreendimento residencial na área da ZA (Lei N° 
9.985/2000), em caso de aprovação do licenciamento 
ambiental, por meio de solicitação de recursos para a 
SMA. Com base no parágrafo terceiro do artigo n° 36 
da Lei do SNUC – N° 9.985/2000;

Equipe recomendada:

Empresa de construção civil, sob coordenação de espe-
cialista em fauna e/ou gestor da REBio Tamboré, de acordo 
com orientações presentes neste programa. 

Atividades a serem desenvolvidas:
 ` Seleção dos pontos de travessia

A avaliação da paisagem do Plano de Manejo REBio 
Tamboré identificou seis pontos potenciais para 

a implantação de passagens subterrâneas de 
fauna (figura abaixo). A descrição dos pontos de 
implantação e as especificações técnicas para a 
escolha desses pontos estão no Encarte 02, sobre a 
Avaliação Regional.

 ` FIGURA 1-6 
Imagem do corpo principal da REBio Tamboré (deli-
mitada em amarelo), com a indicação, da passagem 
de fauna existente (Pfe) e das indicadas como 
potenciais (Pfp), visando sua conexão aos Anexos 
02 e 03, atualmente isoladas pela Avenida Honório 
Álvares Penteado.

	  
Fonte: Parque Burle Marx, 2015.
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 ` Especificações técnicas da passagem de fauna

Dois tipos de passagens de fauna são propostos: 
inferiores (túnel) e/ou superiores (ponte e/ou viaduto), 
sob e/ou sobre as Avenidas Honório Alvares Penteado 
e Cid Vieira de Souza, que apresentam movimentação 
de veículos e registram-se atropelamentos de fauna em 
número crescente.

A implantação de uma passagem de fauna é uma obra 
de engenharia e deve-se considerar a melhor viabilidade 
técnica e econômica, a partir da identificação das limi-
tações efetivas de seu projeto e das recomendações 
presentes nesse programa. Caso não haja viabilidade 
técnica em um determinado local é necessário selecionar 
um outro no mesmo setor, visando cumprir sua função.

Passagens inferiores

As passagens de fauna do tipo túnel devem ser projetadas 
de modo a propiciar um vão livre de passagem de 2,0 m 
de altura x 2,5 m de largura.

Os túneis devem ser cercados por telas de arame galvani-
zado, localizadas na parte lateral de cada uma das entradas 
dos túneis, com o intuito de direcionar o deslocamento da 
fauna para a entrada dos túneis, maximizando a transpo-
sição efetiva das barreiras físicas por parte da fauna.

As condições construtivas de cada ponto podem impor 
a necessidade da adoção de outras dimensões, mas, 
se necessário, deve-se manter o formato triangular ou 
quadrado, adotando seguintes dimensões.

Altura (m) Largura (m)

1,5 2,0

2,0 2,5

2,5 3,0

3,0 3,0

Na REBio Tamboré, foi implantada uma passagem de fauna 
inferior (túnel), atualmente em efetivo funcionamento.

 ` FIGURA 1-7 
Passagem subterrânea de fauna, que conecta as 
porções do corpo principal da REBio Tamboré, 
isoladas pela Avenida Honório Álvares Penteado.

	  

	  

Fonte: PABRASIL – ACERVO
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 ` FIGURA 1-8 
Ilustração de passagem superior de fauna do tipo 
viaduto.

	  

	  

Fonte: PABRASIL – ACERVO

Passagens superiores

Não há muitos registros de implantação de passagens supe-
riores no Brasil. A passagem superior proposta aqui é do tipo 
viaduto, sobre as vias que separam os fragmentos da REBio 
Tamboré, conforme a ilustração esquemática a seguir.

A passagem deverá ter em torno de 4 a 5 metros de 
largura e composta de vegetação herbáceo arbustiva, do 
tipo telhado verde. As laterais deverão ser protegidas por 
uma mureta de contenção, revestida por vegetação, com 
a finalidade de proteger os animais contra quedas, evitar o 
afugentamento dos animais da passagem pela visualização 
de automóveis, evitar o deslizamento da vegetação e dar 
uma aparência natural à passagem de fauna, de modo a 
incentivar e facilitar seu uso.

Outro aspecto importante a ser considerado para facilitar e 
incentivar o uso da passagem de fauna é a manutenção de 
uma trilha central para uso dos animais.

Recomendações técnicas:

Por se tratar de uma obra de engenharia que deverá seguir 
as normas técnica para a implantação, no que tange à 
fauna, a obra de engenharia deverá levam em conta o 
escoamento da água, de modo a que seu acúmulo não 
comprometa a travessia dos animais.

A manutenção estrutural da passagem de fauna é de 
responsabilidade do empreendedor, que deverá contratar 
pessoas habilitadas para monitorar a integridade da estru-
tura física da obra e da manutenção adequada para que 
a fauna utilize efetivamente a passagem como forma de 
transposição das barreiras físicas entre os fragmentos de 
floresta da REBio Tamboré.

A manutenção das passagens de fauna resume-se a 
impedir que a vegetação cresça na abertura do túnel e nas 
cercas de orientação, impedindo a travessia da fauna. A 
manutenção adequada maximiza a possibilidade de uso da 
passagem de fauna.

A efetividade das passagens de fauna deverá ser monito-
rada, por meio da colocação de caixas de areia (armadilha 
de pegada) e câmeras trap (armadilha fotográfica) na 
entrada de cada túnel.
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Monitoramento de fauna 

Objetivos e/ou justificativas:

 ` Estimar tamanho de populações de vertebrados terres-
tres, a fim de obter séries temporais para comparação 
dos dados obtidos, com a finalidade de subsidiar planos 
de ação que visem a melhoria ambiental da REBio 
Tamboré e entorno;

 ` Complementar a lista de espécies de fauna silvestre 
da REBio Tamboré a fim de aumentar o conhecimento 
biológico da área e verificar a ocorrência de outras 
espécies bioindicadoras e/ou ameaçadas de extinção 
na área que porventura possam requerer metodologias 
específicas de monitoramento;

 ` Monitorar a frequência de atropelamento da fauna 
silvestre nas principais avenidas relacionadas à REBio 
Tamboré;

 ` Monitorar se as passagens de fauna implantadas para 
avaliar sua efetivamente; 

Potenciais parcerias de fomento sugeridas:

 ` Instituições de ensino e pesquisa;

 ` Possibilidade de aporte financeiro por meio de 
compensação ambiental em função de implantação 
de empreendimento residencial na área da ZA (Lei N° 
9.985/2000), em caso de aprovação do licenciamento 
ambiental, por meio de solicitação de recursos para a 
SMA. Com base no parágrafo terceiro do artigo n° 36 
da Lei do SNUC – N° 9.985/2000;

Equipe recomendada:

Um coordenador geral deverá supervisionar três equipes de 
monitoramento, destinadas aos três grupos Mastofauna, 
Herpetofauna e Avifauna, nas quais constem um espe-
cialista responsável e um ajudante para cada, ou seja, no 
mínimo seis técnicos habilitados.

Atividades a serem desenvolvidas:

 ` Seleção dos pontos de amostragem

O monitoramento de populações/comunidades será 
centrado nos ambientes florestais mais preservados da 
REBio Tamboré e suas interfaces com outros ambientes 
devido ao fato de que ambientes florestais abrigam 
o maior número de espécies sensíveis a alterações 
ambientais e de interesse conservacionista. Em cada 
ponto amostral será estabelecida uma transecção, 
sempre que possível no interior de ambientes florestais 
e próxima a cursos d’água. Estas transecções servirão 
como base para as amostragens dos distintos grupos 
faunísticos, porém adaptações serão realizadas de 
acordo com as características do ponto de amostragem 
e da necessidade específica de cada grupo.

 ` Grupos zoológicos envolvidos: 

Mastofauna (mamíferos de pequeno porte, de médio e 
grande porte e voadores), Herpetofauna e Avifauna.

 ` Métodos de amostragem:

Mastofauna - mamíferos de pequeno porte

O monitoramento de mamíferos de pequeno porte será 
efetuado por meio de captura-recaptura, pois a metodo-
logia permite estimar o tamanho populacional em médio 
e longo prazo. Os animais são capturados por meio de 
equipamentos específicos, identificados em campo, 
marcados e soltos do local de captura. 

Espécies de pequeno porte que deixam vestígios cons-
pícuos, passíveis de identificação segura em campo, 
serão monitoradas também pelas metodologias especí-
ficas para animais de médio e grande porte.

Pequenos mamíferos terrestres ou terrestre-arbo-
rícolas (maioria dos roedores e alguns marsupiais, 
Ordens Rodentia e Didelphimorphia) serão captu-
rados por armadilha de interceptação e queda 
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(pitfall), pois o método tem considerável sucesso 
de captura por esforço amostral (Jones et al. 1996). 
O método deverá ser utilizado em conjunto com o 
estudo populacional da herpetofauna, que consiste 
de quatro baldes de plástico (mínimo 60 l), enter-
rados no solo dispostos em “Y” e unidos por tela-
guia plástica de 0,5 m de altura. A distância entre 
os baldes será de 10 m e o ângulo entre os vértices 
de cada “ala” do “Y” será de 120°. Os animais se 
locomovendo no solo, ao encontrarem a tela-guia, 
serão direcionados aos baldes, e após a queda, 
permanecerão presos até a vistoria das armadilhas. 
No interior dos baldes serão feitos pequenos furos 
para a saída da água da chuva, e um pedaço de 
isopor permanecerá no interior de cada balde de 
forma a evitar o afogamento dos animais capturados 
em dias com alta pluviosidade.

Para os pequenos mamíferos terrestre-arborícolas e 
arborícolas (marsupiais, Ordem Didelphimorphia), a 
captura por pitfall será complementada por captura 
com armadilha galvanizada (modelo Sherman C/A/L 
23 x 8 x 9 cm) em sub-bosque (amostragem vertical 
da mastofauna). A critério dos técnicos, armadi-
lhas Tomahawk (C/A/L 45 x 21 x 21 cm) também 
poderão ser utilizadas. Deverão ser instaladas pares 
de armadilhas (estações de captura) em altitude 
variada entre 1 e 6 metros na vegetação, propi-
ciando a captura de indivíduos e/ou espécies que 
não descem ao solo ou para aqueles que descem 
eventualmente, e que por isso são raramente captu-
rados nas armadilhas de interceptação e queda. A 
isca utilizada nas armadilhas galvanizadas deve ser 
variada de modo a cobrir de forma mais efetiva a 
diversidade de dietas dos grupos taxonômicos, para 
tanto, combinações de pasta de amendoim, banana, 
sardinha, abacaxi, e milho verde serão utilizadas. 
Como mecanismo de marcação de indivíduos captu-
rados será adotado o brinco de metal com diferentes 
sequências alfanuméricas, por ser um método de 
longa durabilidade e que permite a individualização.

 ` FIGURA 1-9 
Modelo de armadilhas utilizadas para captura dos 
animais. (a) Sherman. (b) Tomahawk.  (c) armadilha 
de queda (pitfall).

Fonte: AndresCalonge, 2016.

O delineamento amostral prevê transecções com distân-
cias padronizadas, a fim de igualar o esforço amostral e 
possibilitar comparações da estrutura populacional entre 
pontos amostrais ao longo do tempo. Vale ressaltar que 
o número de pontos amostrais e estações de coleta 
deverá ser definido pela equipe executora do monitora-
mento devido a limitações logísticas e/ou avaliação das 
condições em campo.

Estimativas de abundância total e abundância de cada 
espécie serão obtidas por meio do número de capturas 
dividido pelo esforço amostral (número de baldes ou de 
armadilhas/número de noites de amostragem).
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Mamíferos voadores

A amostragem de mamíferos voadores será feita com 
“redes-neblina” armadas no nível do sub-bosque, de 0 a 
6 metros de altura, sobre cursos d’água (rios e córregos), 
em rotas de voo (estradas, aceiros e trilhas), próximo a 
abrigos (grutas e fendas) e/ou recursos alimentares. 

A metodologia de busca em abrigos naturais ou artificiais 
(de origem antrópica) complementará dados de riqueza. 
A técnica de marcação dos morcegos será a anilha 
galvanizada de antebraço com diferentes sequências 
alfanuméricas, de modo a marcar individualmente os 
espécimes. De dois a três indivíduos de cada espécie 
deverão ser coletados como material-testemunho e 
depositados no Museu de Zoologia da USP (MZUSP). 

Cada ponto amostral deverá ser amostrado no mínimo 
durante duas noites, com no mínimo 10 redes (12 x 2,5 
m, malha 25 mm), abertas no mínimo durante 6 horas/
noite. Estimativas de abundância total e por espécie serão 
obtidas por meio da taxa de captura, isto é, do índice 
obtido dividindo-se o número de capturas pelo esforço 
amostral (horas/metro2 x rede) multiplicado por 100.

Mamíferos de médio e grande porte

Quatro métodos serão utilizados para o monitoramento 
de mamíferos de médio e grande porte: 
 ` Parcelas de areia; 
 ` Censo por transecção linear adaptado;
 ` Busca ativa e;
 ` Armadilha fotográfica. 

Pretende-se que esses métodos forneçam estimativas 
de abundância e densidade desse grupo zoológico.

As parcelas de areia terão medida aproximada de 100 
cm x 100 cm e serão constituídas por uma camada de 
aproximadamente 3 cm de areia fina e úmida. Durante 
os trabalhos de campo do monitoramento da fauna, 

as parcelas de areia serão vistoriadas diariamente, as 
pegadas fotografadas, identificadas e quantificadas, 
realizando em seguida a limpeza, o alisamento e o 
umedecimento da areia. Em cada ponto amostral as 
parcelas de areia serão dispostas em uma transecção, 
com distância de 10 m entre parcelas, totalizando 
no mínimo 12 parcelas/transecto, ressaltando que o 
número final deverá ser definido pela equipe executora 
do monitoramento.

A abundância total ou por espécie será estimada por 
meio do índice obtido dividindo-se o número de rastros 
pelo número de parcelas, multiplicado pelo número de 
noites de amostragem. As parcelas de areia deverão 
funcionar pelo menos quatro noites em cada ponto 
amostral por campanha. 

Armadilhas fotográficas serão utilizadas para a obtenção 
de dados quantitativos espaço-temporais de espécies 
de difícil visualização ou registro por meio das outras 
metodologias utilizadas para o estudo populacional da 
mastofauna. Trata-se de um método não interventivo. As 
câmeras fotográficas noturno-diurnas ficarão expostas 
em carreiros (caminhos utilizados com frequência por 
animais silvestres), pontos de alimentação, locais de 
acesso a cursos d’água e/ou abrigos. Serão utilizadas 
de quatro a seis câmeras por ponto de amostragem, 
instaladas nas transecções, distantes cerca de 50 
metros umas das outras. As armadilhas fotográficas 
serão vistoriadas diariamente para verificar possíveis 
avarias e necessidade de reposição de filme fotográfico 
e/ou pilhas/baterias. O esforço amostral das armadilhas 
fotográficas deverá ser de no mínimo de quatro noites 
por ponto amostral. Nas metodologias de parcela 
de areia e câmera fotográfica serão utilizadas iscas 
apropriadas para atrair os animais, visando aumentar 
o sucesso de captura do registro direto e/ou indireto. 
Iscas para animais carnívoros serão utilizadas sistema-
ticamente a fim de facilitar o monitoramento de popu-
lações de espécies ameaçadas como a onça-parda 
(Puma  concolor) e jaguatirica (Leopardus  pardalis).
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A busca ativa será aplicada como metodologia qualita-
tiva, contribuindo com dados de riqueza de espécies, 
e será realizada nos intervalos dos outros métodos, 
sempre que houver tempo disponível. Estas buscas se 
darão por meio de caminhadas não sistematizadas ao 
longo das áreas de monitoramento, priorizando locais 
de maior probabilidade de encontro de registros diretos 
e/ou indiretos de mamíferos, como bancos de areia, 
poças de lama, tocas e margens de cursos d’água, 
entre outros.

Herpetofauna

Para monitoramento das populações de répteis e 
anfíbios serão utilizados os métodos de captura em 
armadilha de interceptação e queda (pitfall) e busca 
ativa. As armadilhas de interceptação e queda serão 
as mesmas utilizadas para o monitoramento de popu-
lações de pequenos mamíferos e sua amostragem 
ocorrerá concomitantemente com a amostragem de 
mamíferos de pequeno porte. Estimativas de abun-
dância total e para cada espécie serão obtidas por 
meio do número de capturas dividido pelo esforço 
amostral (baldes/noite). Cada ponto amostral deverá 
operar por cerca de quatro noites.

Na busca ativa serão percorridas as transecções 
estabelecidas em cada ponto amostral, onde ocor-
rerá i) o reviramento de troncos, galhos, cascas 
de árvores e pedras que possam servir de abrigo, 
ii) inspeção visual de solo, folhas e galhos para 
detecção de répteis e anfíbios e iii) escutas para 
detecção de vocalizações de anfíbios. As transec-
ções serão percorridas no período noturno e diurno 
para detectar espécies com diferentes hábitos. 
Caso haja áreas disponíveis, transecções adicionais 
poderão ser estabelecidas em cada ponto amostral 
– o número e extensão das transecções por ponto 
amostral dependerão das características de cada 
localidade do monitoramento (i.e., disponibilidade 

de áreas florestadas) e deverão ser definidas pela 
equipe responsável pelo monitoramento.

Índices de abundância total e por espécie serão 
obtidos dividindo-se o número de capturas/detec-
ções pelo esforço amostral (distância percorrida nas 
transecções). Deverão ser realizadas pelo menos seis 
repetições de cada transecção (três diurnas e três 
noturnas) em cada ponto amostral por campanha. 
Dois a três indivíduos por espécie devem ser cole-
tados como espécimes testemunho.

Avifauna

A avifauna poderá ser amostrada por meio de três 
métodos, que visam fornecer uma lista de riqueza de 
espécies e estimativas de abundância total e específica:

 ` Capturas em redes ornitológicas;

 ` Registros em transecções lineares e;

 ` Observações não-sistemáticas. 

Uma metodologia adequada para realizar as esti-
mativas populacionais de aves da REBio Tamboré 
consiste na elaboração de Listas de Mackinon. Este 
método é recomendado para áreas e monitoramentos 
como o da REBio Tamboré, pois se mostra eficiente 
para análises de riqueza e abundância. 

O método consiste no registro visual/auditivo ao 
longo de percursos, nos quais conta-se o número de 
espécies observadas até a n* espécie, para então 
iniciar uma nova contagem (lista), em que espécies já 
observadas podem ser novamente incluídas. A abun-
dância de determinada espécie é o número de listas 
nas quais a espécie n* aparece, permitindo traçar 
perfis de abundância de fácil análise e interpretação.

As capturas em redes ornitológicas (figura 2) 
serão realizadas em áreas florestais nos pontos de 
 amostragem.  Em cada ponto amostral serão utilizadas 
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de cinco a dez redes de neblina (12 x 2,5 m, malha 
36 mm) montadas em linha. As aves capturadas 
serão identificadas, marcadas com anilhas de alumínio 
padrão Cemave/ICMBio e submetidas a procedi-
mentos biométricos. Espécimes de difícil identificação 
poderão ser coletados, com retirada de material para 
análise genética (e.g., amostra de músculo peitoral). 
Licenças para captura, anilhamento e coleta deverão 
ser solicitadas aos órgãos ambientais competentes.

As redes deverão operar do nascer ao pôr do sol, 
com intervalo para almoço, visto que neste horário 
a taxa de captura é bem reduzida. Dois dias e uma 
manhã de amostragem com redes ornitológicas 
serão realizados em cada ponto amostral por 
campanha, totalizando aproximadamente 21 horas 
de amostragem com redes por ponto por campanha. 
Estimativas de abundância de espécies capturadas 
serão obtidas por meio de taxas de captura que 
correspondem ao número de capturas da espécie 
a dividido pelo número de horas x metro2 de redes 
x 100 (adaptado de STOUFFER e BIERREGAARD, 
1995). Para fins de avaliação de tendências popu-
lacionais ao longo do tempo, cada espécie deverá 
ter uma taxa de captura por ponto amostral por 
campanha. O uso de redes ornitológicas é indicado 
para monitorar a guilda dos insetívoros de subosque, 
considerada sensível a alterações ambientais 
(STOUFFER e BIERREGAARD, 1995), e, portanto, 
adequada como grupo bioindicador.

Dados biométricos, sexagem (quando possível) e 
fase reprodutiva serão coletados segundo orien-
tação do CEMAVE – Ibama. Indivíduos que entrarem 
em óbito acidentalmente serão devidamente preser-
vados e depositados no Museu de Zoologia da 
USP (MZUSP).

Contagens por pontos serão feitas ao longo de tran-
secções estabelecidas em cada ponto amostral – uma 
transecção por ponto amostral. Cinco pontos de escuta 

 ` FIGURA 1-10 
Exemplo de ave capturada em rede ornitológica.

	   Fonte: Andres Calonge, 2016.

(adaptado de VIELLIARD, 2000) espaçados por uma 
distância mínima de 150 m serão alocados em cada 
transecção. Em um dado ponto, durante um período 
de 10 minutos toda ave ouvida ou visualizada em um 
raio de 360° ao redor do observador será contabilizada, 
com o cuidado de não se contar o mesmo indivíduo 
mais de uma vez. Binóculos e gravadores acoplados a 
microfones direcionais serão usados respectivamente 
para visualizar as aves e para gravar suas manifestações 
sonoras, auxiliando no processo de identificação e, no 
caso das gravações, fornecendo evidência material de 
registro. A execução das contagens se dará apenas no 
período matutino, em um período de três horas a partir 
do nascer do sol, e cada ponto de escuta será utilizado 
uma única vez por dia. Três manhãs de contagens por 
ponto amostral serão executadas em cada campanha, 
totalizando 15 pontos de contagem por ponto amostral 
por campanha. Para estimar a abundância total e abun-
dância por espécie será utilizado o Índice Pontual de 
Abundância (IPA – VIELLIARD, 2000) que corresponde 
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ao número de contatos da espécie a dividido pelo 
número de pontos de escuta realizados. Para fins de 
avaliação de tendências populacionais ao longo do 
tempo, cada espécie terá um valor de IPA por ponto 
amostral por campanha.

A fim de complementar a lista de espécies da REBio 
Tamboré, observações não sistemáticas serão 
conduzidas após a realização das contagens por 
pontos, transecções lineares e nos intervalos de 
checagem das redes de neblina. Trilhas e estradas 
disponíveis nas áreas de estudo serão percorridas 
e as espécies identificadas anotadas. As observa-
ções serão realizadas com auxílio de binóculos e 
gravadores acoplados a microfones direcionais para 
registro de vocalizações.

Recomendações técnicas:

A inclusão de métodos de amostragem que considerem 
captura e/ou coleta de indivíduos é mais importante para 
os grupos mastofauna e herpetofauna, pois estes incluem 
indivíduos de baixa detectabilidade. Assim, sugere-se que 
estes grupos incluam métodos de captura em armadilhas, 
principalmente para a amostragem de pequenos roedores, 
mamíferos voadores, lagartos e serpentes.

Por outro lado, a avifauna pode ser eficientemente amos-
trada e analisada por meio dos dados de abundância forne-
cidos pelas “Listas de Mackinon”. Assim, sugere-se que em  
um primeiro momento o monitoramento da avifauna seja 
feito por meio das “Listas de Mackinon” e posteriormente a 
equipe responsável pelo monitoramento verifique a necessi-
dade do uso de redes de neblina.

Ressalta-se que, o número de pontos amostrais e estações 
de coleta deverá ser definido pela equipe executora do 
monitoramento devido às limitações financeiras, logísticas 
e/ou avaliação das condições em campo.

Da mesma forma, a equipe deve avaliar a inclusão de 
métodos de amostragem que envolva captura e/ou coleta 
de indivíduos, o que também influenciará os grupos que 
serão amostrados, como por exemplo, pequenos mamí-
feros e/ou mamíferos voadores. 

Lembrar que, métodos que envolvem coleta e/ou captura 
de indivíduos devem receber licença específica do órgão 
ambiental competente, no caso por meio de autorização 
obtida por meio da CETESB.

Possíveis dificuldades na identificação das espécies torna 
necessária a coleta de dois a três indivíduos como espé-
cimes testemunho. Esses deverão ser encaminhados ao 
Museu de Zoologia da USP (MZUSP).

Resultados esperados e/ou indicadores:

 ` Mensurar ao longo do tempo as flutuações popula-
cionais, subsídio prévio a um Projeto Específico de 
Soltura de Fauna;

 ` Monitorar e avaliar o Programa de Implantação de 
Passagens de Fauna;

 ` Monitorar e avaliar o Programa de Sinalização, que 
inclui sinalização de trânsito para redução de veloci-
dade, visando diminuir casos de atropelamento de 
fauna silvestre;

 ` Identificar espécies bioindicadoras, fornecendo subsí-
dios para ações específicas de conservação;

 ` Contribuir para o conhecimento biológico da região, o 
que permitirá o aperfeiçoamento das atividades desen-
volvidas, seja a pesquisa, na educação ambiental ou 
gestão e manejo da área.

 ` O monitoramento de fauna, por meio de captura, exige 
uma autorização do órgão estadual – CETESB, por meio 
do portal GFAU: www.ambiente.sp.gov.br/gefau, conforme 
detalhado no Programa de Soltura, na sequência.
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Soltura de fauna

Objetivos e/ou justificativas:
A soltura de fauna consiste em ações planejadas para a 
reintrodução, o revigoramento populacional e a experimen-
tação. Atualmente a REBio Tamboré não se enquadra como 
uma Área de Soltura de Fauna (ASF).

Equipe recomendada:

Gestor da unidade, veterinário, biólogo e guarda municipal.

Atividades ou Ações:
Para a soltura de animais silvestres deverá ser solicitada 
autorização prévia junto à Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente. As informações a seguir, foram obtidas por meio 
do Sistema Integrado de Gestão Ambiental da Fauna de 
São Paulo (GEFAU).

 ` Os requisitos para a constituição de uma área 
como área de soltura, são:

• Área cujas características de flora e fauna são 
conhecidas.

• Uma estrutura mínima composta por cozinha para 
preparo/armazenamento de alimentos, uma sala 
de recepção e avaliação de animais e recintos 
para ambientação e soltura. Os recintos devem 
ser adequados às espécies que abrigarão até o 
momento da soltura. Sua complexidade pode variar 
de grandes gaiolas móveis até edificações em alve-
naria cercadas por alambrado.

• Um técnico ou equipe técnica responsável por 
cuidar dos animais no processo de ambientação, 
prepará-los para soltura e monitorá-los após soltos, 
assim como monitorar os outros animais que já 
ocorriam naturalmente na área. 

Os animais recebidos e soltos deverão ser provenientes 
de um Centro de Triagem (CETAS) ou de Reabilitação de 

Animais Silvestres (CRAS). São eles que avaliam quais 
animais têm condições de retornar à vida em liberdade e 
somente aqueles cuja espécie ocorre ou ocorria natural-
mente na área onde serão soltos.

 ` Etapas de um processo de soltura de animais 
silvestres

• Recebimento e ambientação dos animais: diz 
respeito a receber os animais e acondicioná-los 
em recintos para ambientação na área onde serão 
soltos. Isso é possível mantendo-os em algum 
recinto naquele local, recebendo alimentos comuns 
da região (frutos, sementes, presas)

• Soltura: na maior parte dos casos, ela é feita por 
um processo chamado soft-release ou soltura 
branda. Nesse caso, o recinto é aberto e o animal 
tem a opção de abandoná-lo somente quando 
se sentir seguro. Depois que o animal é solto, o 
recinto é mantido aberto por um período ainda, 
para que ele retorne caso preciso. Comedouros 
no recinto e próximos a ele garantem uma alimen-
tação suplementar até que o animal consiga 
encontrar outros alimentos.

• Monitoramento: significa monitorar as atividades de 
soltura na área, que incluem os animais reabilitados 
e soltos e também os que já habitavam a região. 
Somente com o monitoramento é possível avaliar os 
resultados da soltura – se foi bem ou mal sucedida, 
se outras solturas devem ocorrer.

 ` Procedimentos para obtenção de Autorizações para 
Áreas de Soltura (e Monitoramento de Fauna Silvestre) 

• As devidas autorizações devem ser solicitadas por 
meio do sistema informatizado da Secretaria de Meio 
Ambiente do Estado de São Paulo, o GEFAU, no 
seguinte endereço eletrônico: www.ambiente.sp.gov.br/
gefau. Somente após a obtenção dessas autorizações a 
Área de Soltura estará apta a exercer suas atividades.
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Antes de iniciar o processo de obtenção das autorizações, 
o interessado deverá realizar seu registro no GEFAU, cadas-
trando posteriormente a categoria do empreendimento para 
o qual pretende obter as autorizações (nesse caso, Áreas de 
Soltura e Monitoramento de Fauna Silvestre). Segue o passo
-a-passo de como se registrar e solicitar as autorizações:

 ` Acessar o GEFAU;

 ` Criar um novo usuário com o CPF ou CNPJ (quando for 
o caso);

 ` Fazer login no sistema e cadastrar um novo empreen-
dimento na categoria desejada, com o CPF ou CNPJ 
informado.

Na aba “Equipe Técnica” do empreendimento, cadastrar 
o responsável legal pelo empreendimento, que também 
deverá se cadastrar como pessoa física no GEFAU, para 
obtenção de senha e acesso ao sistema.

A AP deverá ser solicitada por meio de preenchi-
mento de formulário eletrônico disponível no GEFAU, 
com inserção das seguintes informações, nos locais 
correspondentes: 

I. Informações básicas do interessado (CPF e cópia 
de documento de identificação para pessoas físicas, 
CNPJ, procuração para o representante legal perante 
o órgão, juntamente com os documentos de pessoa 
física do representante legal);

II. Número do Cadastro Ambiental Rural da proprie-
dade (CAR);

III. Descrição geral da área indicando o histórico de 
uso e ocupação do solo e as atividades desenvol-
vidas na área e no entorno;

IV. Croqui de acesso com roteiro para localização 
do imóvel;

V. Grupos faunísticos de interesse para soltura.

A AP será emitida pelo GEFAU, após análise e apro-
vação das informações.

Após a obtenção da AP, o interessado deverá soli-
citar a AI, inserindo no GEFAU projeto técnico com as 
seguintes informações:

I. Fatores antrópicos que acometem ou acometeram 
a fauna silvestre no imóvel ou região, possíveis 
responsáveis por seu declínio ou extinção, com 
proposta de redução da pressão por ela sofrida;

II. Lista de espécies da fauna descritas para a locali-
dade ou região, com base em levantamento secun-
dário, baseado em literatura científica, com indicação 
da referência e o ano de sua publicação;

III. Fitofisionomia da localidade ou região, estágio 
sucessional da vegetação na área do imóvel;

IV. Proposta para levantamento primário de fauna, 
com indicação dos métodos invasivos e não inva-
sivos a serem utilizados para cada grupo faunístico, 
número de campanhas, esforço amostral, locais e 
período de amostragem;

V. Proposta de monitoramento de fauna, com indicação 
dos métodos invasivos e não invasivos a serem utili-
zadas para cada grupo faunístico, número de campa-
nhas, esforço amostral e período de amostragem;

VI. Proposta de marcação a ser utilizada com foco no 
monitoramento dos animais soltos;

VII. Metodologia a ser aplicada na ambientação e 
soltura dos animais na ASM, indicando e justificando 
se será abrupta ou branda;

VIII. Cadastro de responsável técnico, com 
Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao 
Conselho de Classe;
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IX. Quadro funcional pretendido;

X. Croqui dos recintos e instalações a serem utili-
zados para quarentena, abrigo ou ambientação dos 
animais, com corte horizontal e vertical, indicando 
medidas e materiais;

XI. Croqui de comedouros e bebedouros auxiliares 
a serem utilizados para alimentação suplementar de 
animais recém-libertados.

O projeto técnico deve ser elaborado por profissional 
habilitado no respectivo conselho de classe, com a ART.

A  AI será emitida pelo GEFAU, após análise e apro-
vação das informações.

Após a conclusão da instalação dos recintos, 
instalações, comedouros e bebedouros auxiliares 
e realização dos levantamentos de fauna e flora o 
interessado deverá solicitar a AM no GEFAU, apre-
sentando também as seguintes informações:

I. Lista de fauna obtida com o levantamento primário;

II. Levantamento florístico, com lista das espécies de 
ocorrência na área do imóvel ou região, indicando 
espécies que poderão prover recursos para os 
grupos pretendidos para soltura;

III. A AM terá validade indeterminada e será emitida em 
até 30 dias após vistoria técnica ao local para verificação 
de conformidade de recintos e instalações da ASM.

OBS. Após aprovação da documentação entregue, o 
CDFS/DeFau realizará vistoria no local; constatando 
in loco a aptidão da área, a solicitação de cadastro 
de ASM será deferida e oficialmente reconhecida 
pela SMA como ASM, podendo, a partir de então, 
receber para soltura espécies da fauna silvestre de 
ocorrência regional. Ressalta-se que as solturas 
ocorrerão mediante emissão de autorizações 
emitidas pelo DeFau para o transporte de animais do 
empreendimento de origem para a ASM em questão.

Recomendações:

 ` Nenhum animal deverá retornar à natureza sem que um 
programa de acompanhamento seja realizado. Sempre 
que possível o animal deverá ser monitorado e acom-
panhado até que aconteça sua total reintegração ao 
habitat natural;

 ` A soltura só poderá ser realizada nas áreas de distri-
buição original das espécies, respeitando a capacidade 
de suporte das mesmas.

Resultados esperados:

Avaliação das flutuações no número de indivíduos ao 
longo do tempo, e se houve uma tendência positiva ou 
negativa frente aos impactos gerados pela soltura de 
fauna na REBio Tamboré.
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Objetivos e/ou justificativas:

A área da REBio Tamboré apresenta ocorrência de filitos 
que associados a maiores declividades geram solos pouco 
espessos e de fácil desagregação (cambissolos) e carac-
terizam terrenos mais suscetíveis à erosão. Dessa forma, 
a avaliação local concluiu que a REBio Tamboré apresenta 
fragilidade alta e muito alta à geração de processos erosivos. 

O atual processo de urbanização do entorno, ao realizar 
intervenções como o corte de vegetação e a movimentação 
de terra (cortes e aterros), promovem modificações nas formas 
de relevo e nos materiais superficiais, gerando mudanças nos 
parâmetros de estabilidade dos sistemas naturais e conse-
quentemente provocando situações de desequilíbrio.

Quando há concentração do escoamento pluvial, as 
gotas de chuva juntam-se em um grande volume de água 
formando fluxos concentrados − enxurradas, que por apre-
sentarem alta energia de transporte, carregam partículas de 
solo (sedimentos) – energia cinética, gerando sulcos, que 
evoluem em ravinas, além de assoreamentos a jusante. 

 Durante a evolução de processos erosivos, se não tomadas 
medidas adequadas, as ravinas podem aprofundar-se em 
dimensões gigantescas, e no caso de encontrar o nível do 
lençol freático, torna-se uma voçoroca, estágio mais avançado 
e complexo de erosão, como o identificado na antiga R04 
e recuperada pela empresa Transpetro. Esse estágio exige 
para contenção medidas de engenharia, de maior impacto à 
Unidade de Conservação e que são extremamente onerosas.

O monitoramento de setores de maior fragilidade e o 
controle do processo erosivo em suas fases iniciais é são 
princípios básicos evitar impactos negativos à UC. 

 Potenciais parcerias de fomento sugeridas:

 ` Parceria Público-Privada;

 ` Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba;

 ` Apoio (contrapartida) de empresa de entorno;

 ` Apoio (patrocínio) de empresa interessadas; 

 ` Fundo Especial de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento (FUNESP) (Lei nº 2822/2007).

Equipe recomendada:

Equipe gestora, com apoio e treinamento de profissional com 
experiência na análise de processos da dinâmica superficial 
(geomorfólogo, ecólogo, geólogo e áreas correlatas).

Atividades ou ações:

 ` Monitoramento sistemático e frequente das áreas identi-
ficadas no MAPA 12;

 ` Esse monitoramento deve ser mensal, privilegiando 
setores em que se verificam processos ativos e acom-
panhando sua evolução, de acordo com as ações e 
medidas de recuperação;

 ` Novos processos devem ser identificados e mapeados;

 ` Na ocasião de implantação de novos empreendimentos 
a montante, deve-se atentar ao desenvolvimento de 
novos processos, ou mesmo reativação daqueles atual-
mente estáveis, no interior da REBio Tamboré;

Recomenda-se, quando necessário, a adoção de técnicas 
simples de monitoramento de evolução de processos.
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 ` FIGURA 1-11 
Referencias de técnicas simples, e de baixo custo, 
para monitoramento de processos.

Fonte: PABRASIL - ACERVO.
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Recomendações técnicas:

De modo geral, por ocasião da identificação de processo 
erosivo ativo, devem ser tomadas as medidas utilizando os 
princípios de bioengenharia de solos. 

A bioengenharia é principalmente indicada para o tratamento 
de problemas erosivos advindos do escoamento superficial 
pluvial concentrado, e utiliza materiais inertes temporários que 
estimulam (e aceleram) a restauração natural. 

As técnicas de bioengenharia de solos exigem o uso 
mínimo de equipamentos e de movimentação de terra, o 
que ocasiona a menor perturbação durante a execução 
de obra. Por se tratar de uma unidade de conservação, 
recomenda-se a adoção de mão de obra 100% manual.

As medidas de recuperação têm por conceito a redução de 
velocidade do escoamento, o controle dos sedimentos e a 
proteção do solo.

Em linhas gerais, recomendam-se as seguintes ações:

 ` Melhorias no sistema de drenagem interna e no entorno: 
caixas de contenção de águas das chuvas, escada 
hidráulica e bocas de lobo;

 ` Reorganização da drenagem de águas pluviais, com 
a implantação de mecanismos para redução da 
energia potencial.

 ` Reconfiguração topográfica:

• Raspagem e nivelamento da porção atingida por 
sulcos ou ravinas; 

• Recomposição das porções de “cabeceira” com 
solo local;

• Retaludamento das paredes originadas pela erosão.

 ` Plantio de espécies vegetais forrageiras (gramíneas) 
nativas de acelerado crescimento;

 ` Desassoreamento das áreas afetadas com o uso de 
ferramentas manuais, devido à pequena dimensão do 
leito e baixa vazão.

 ` FIGURA 1-12  
Exemplo de sulco existente no interior da REBio 
Tamboré, com medidas de contenção de erosão e 
resultados satisfatórios.
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Resultados esperados:

O controle por meio da estabilização dos processos ativos 
reconhecidos e o equilíbrio geodinâmico da Unidade de 
Conservação.

 ` FIGURA 1-13 
Exemplo de ravina recuperada, no interior da REBio 
Tamboré, com a adoção das medidas recomendadas.

	  

	  

	  

Programa de Monitoramento da Quali-
dade de Águas Superficiais 
O Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Super-
ficiais tem caráter preventivo e permitirá monitorar os principais 
itens diagnosticados na REBio Tamboré. O monitoramento das 
águas vem sendo realizado desde 2009 – 2013 e 2015.

Os corpos hídricos em Unidades de Conservação de 
Proteção Integral, como no caso de Reserva Biológica, são 
definidos como de Classe Especial segundo a Resolução 
CONAMA nº 357/2005, das Águas Doces:

Art. 4° - As águas doces são classificadas em:
I − classe especial: águas destinadas:
a) ao abastecimento para consumo 
humano, com desinfecção;
b) à preservação do equilíbrio natural das 
comunidades aquáticas; e,
c) à preservação dos ambientes aquá-
ticos em Unidades de Conservação de 
Proteção Integral.

Essa mesma Resolução em seu Art. 13°, estabelece que 
em águas de classe especial devem ser mantidas as condi-
ções naturais do corpo de água. Outro ponto relevante é a 
Resolução CONAMA nº 430/2011, que estabelece:

Art. 11. Nas águas de classe especial é 
vedado o lançamento de efluentes ou dispo-
sição de resíduos domésticos, agropecuários, 
de aquicultura, industriais e de quaisquer 
outras fontes poluentes, mesmo que tratados.

Art. 12. O lançamento de efluentes em 
corpos de água, com exceção daqueles 
enquadrados na classe especial, não poderá 
exceder as condições e os padrões de 
qualidade de água estabelecidos para as 
respectivas classes, nas condições da vazão 
de referência ou volume disponível, além de 
atender outras exigências aplicáveis.
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Objetivos e/ou justificativas:

Monitorar os índices de qualidade das águas da REBio 
Tamboré, a fim de assegurar a integridade dos recursos 
hídricos, e de identificar possíveis contaminações causadas 
por fatores externos ou mesmo internos.

Equipe recomendada:

 ` Equipe gestora da REBio Tamboré e um auxiliar;

 ` Laboratório credenciado.

Atividades ou ações:

 ` O monitoramento da qualidade das águas deverá ser 
permanente e sistêmico, avaliando as características 
físico-químicas e biológicas dos corpos hídricos e 
nascentes da REBio Tamboré.

 ` As atividades de monitoramento poderão ser realizadas 
pelo próprio gestor e um auxiliar, coletando água nos 11 
pontos de amostragem.

 ` Dentre os parâmetros analisado, o Oxigênio Disponível 
(OD) e a Demanda Biológica de Oxigênio (DBO), são 
os mais relevantes relacionados à vida aquática; Os 
metais e óleos podem ser relacionados a possíveis 
lançamentos ilegais de algum produto químico ou 
industrial, ressaltando que os solos da REBio Tamboré 
são ricos em Ferro; 

 ` Destaca-se a importância de avaliação do parâ-
metro Escherichia colIi utilizado para o monitora-
mento em casos de possíveis lançamentos ilegais 
de efluentes domésticos. 

 ` O monitoramento deverá atender uma periodicidade 
semestral ou anual, de modo que, se em algum 
momento for verificado pelo gestor ou por denúncia, 
possíveis anormalidades relacionadas aos corpos 

hídricos, como coloração ou odores, ou ainda materiais 
flutuantes ou turbidez, análises adicionais deverão ser 
realizadas nos pontos de monitoramento em questão.

 ` Essas análises poderão ser realizadas por laboratório 
contratado, que oferece mão de obra especializada e 
analisa os parâmetros que forem solicitados, porém 
refletem em custos financeiros. 

 ` Outro método de análise seria a utilização de kits de 
análise, com custo menor que a contratação de labora-
tório, e que pode ser executado pelo próprio gestor no 
momento que for conveniente, respeitando a periodici-
dade mínima. 

 ` As análises deverão contemplar no mínimo os seguintes 
parâmetros: Oxigênio Dissolvido (OD); Escherichia coli 
(Coliformes termotolerantes); Potencial Hidrogeniônico 
(pH); Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO); Tempe-
ratura; Nitrogênio total; Fósforo total; Turbidez; Resíduos; 
Coloração e Odor.  

 ` Os valores e parâmetros deverão ser comparados com 
resultados das análises realizadas anteriormente na 
REBio Tamboré;

 ` No caso de identificação de qualquer tipo de anormali-
dade, devem-se verificar possíveis causas a montante, 
como lançamentos irregulares ou quaisquer atividades, 
e tomadas medidas corretivas adequadas.

Recomendações:

 ` Com os resultados obtidos no diagnóstico da quali-
dade das águas, o parâmetro que apresentou maior 
preocupação foi o de Coliformes Termotolerantes, um 
dos principais indicadores de possíveis lançamentos de 
efluentes domésticos;

 ` A gestão da REBio Tamboré deverá verificar junto à 
CETESB a possibilidade da inclusão de pontos de moni-
toramento, principalmente onde os recursos hídricos 
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provêm da zona de amortecimento como no caso da 
bacia do córrego do Paiol Velho;

 ` Ressalva a importância na continuidade da Avaliação 
da Qualidade das Águas Superficiais, como parte do 
Monitoramento Ambiental da REBio Tamboré;

 ` Na ausência de recursos é fundamental o monitora-
mento do parâmetro Escherichia coli.

Resultados esperados:

 ` Com o sistema de monitoramento da qualidade de água 
implementado, será possível a identificação de ações 
que podem estar prejudicando os recursos hídricos da 
REBio Tamboré, devendo ser adotadas ações de fisca-
lização, e, se for cabível, autuações por parte do poder 
público, assegurando a integridade dos ecossistemas 
presentes na Unidade de Conservação.
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EiXo TEMÁTiCo 3 - CoMuNiCAção soCiAl E EduCAção AMBiENTAl

O Eixo Temático 3 – Comunicação Social e Educação 
Ambiental prevê uma sequência de ações estratégicas à 
captação de recursos financeiros e/ou apoio acadêmico 
para a implantação dos programas descritos, bem como 
sequência de ações visando melhorar o relacionamento 
de entorno.

Programa de integração e relacionamento 
com entorno

Objetivos e/ou justificativas:

A educação ambiental tem como objetivo ensinar as 
pessoas a importância de preservar o ambiente em que 
vivem, sendo que o principal alvo das ações deve ser à 
população residente do entorno, pois são os primeiros que 
devem ser orientados sobre os propósitos da preservação 
e conservação.

As ações de comunicação e de educação ambiental 
promovem a consciência coletiva de apropriação e 
proteção da biodiversidade e dos recursos naturais da 
REBio Tamboré.

Entre os objetivos destacam-se:

 ` Desenvolver atividades de divulgação da REBio 
Tamboré;

 ` Realizar campanhas de sensibilização sobre cuidados 
ambientais com a UC com os usuários do entorno;

 ` Realizar campanhas de conscientização ambiental junto 
aos funcionários das empresas e indústrias do entorno;

 ` Divulgar os projetos e as atividades do Programa de 
Preservação da REBio Tamboré nas mídias sociais;

 ` Mobilizar para a formação do Conselho da REBio 
Tamboré (em implantação).

Potenciais parcerias de fomento sugeridas:

 ` Parceria Público-Privada (investimentos conjuntos entre 
empresas privadas e o município);

 ` Convênios (a celebração de convênios pode ser firmada 
entre entidades públicas de qualquer espécie, ou entre 
elas e organizações particulares);

 ` Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba;

 ` Apoio (contrapartida) de empresas interessadas;

 ` Apoio (patrocínio) de empresas interessadas;

 ` Fundo Especial de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento (FUNESP) (Lei nº 2822/2007).

Equipe recomendada: 

Equipe gestora da REBio Tamboré e/ou profissional(is) 
capacitado(s).

Atividades a serem desenvolvidas:

 ` Elaborar agenda de ações de divulgação junto à 
comunidade do entorno sobre a REBio Tamboré, 
entre as quais:

• Exposição com painéis sobre a REBio Tamboré 
em locais de grande circulação, como shoppings, 
supermercado, etc;

• Elaboração de site da REBio Tamboré e página 
de serviço em rede social para divulgação e 
comunicação. Como abas informativas anexas 
sugere-se Trilhas da REBio Tamboré, com infor-
mações de espécies identificadas, local e uma 
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breve caracterização, da mesma forma com 
Bichos da REBio Tamboré.

• Dia da reserva (evento anual);

• Concurso para o projeto da sede;

• Eleição pública de espécie(s) símbolo da REBio 
Tamboré, como coelho da forma, ouriço cacheiro 
e jaguatirica, entre outros.

• Construção de maquete em 3D da REBio 
Tamboré e entorno itinerante como apoio às 
ações de divulgação;

• Divulgação e inserção da REBio Tamboré na 
rede colaborativa via Aplicativo Urubu Mobile, 
para monitoramento de fauna atropelada 
(https://issuu.com/portal.cbee/docs/manual_
urubu_mobile);

• Elaboração de materiais de divulgação sobre a 
REBio Tamboré.

 ` Criar rotina de envolvimento dos moradores/proprie-
tários vizinhos seja por meio de um café da manhã 
ou outro evento periódico fixo;

 ` Inserir a REBio Tamboré no calendário de eventos da 
região: escolas, empresas, municípios, etc.

 ` As ações de Educação ambiental para as escolas, 
condomínios, associações e empresas deverão 
ocorrer a partir de agendamento e planejamento 
prévio, envolvendo os técnicos responsáveis e o 
público-alvo das ações;

 ` Campanhas em todo o entorno, conforme necessi-
dades pontuais, com a ampla divulgação por meio 

de folders, banners, etc. Com atropelamentos de 
fauna, queimadas, combate à caça, contaminação 
de águas, entre outros;

Recomendações técnicas:

 ` Os responsáveis pela implantação do programa devem 
estar cientes do PM, zoneamento e cuidados de preser-
vação com a UC;

 ` Deve-se encaminhar a consolidação e capacitação do 
Conselho Consultivo.
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Programa de Sensibilização 
de Vizinhos da REBio Tamboré: 

Vizinhos da reserva

O Programa de Sensibilização de Vizinhos da REBio 
Tamboré foi proposto durante o processo de elabo-
ração do Plano de Manejo e bem recebido pela 
equipe do PM. 

O projeto é de autoria de Laércio Braga, morador e 
jornalista especializado na área de educação e sensibi-
lização ambiental. Morador na região do Tamboré, ele 
integra o Grupo de Trabalho sobre a REBio Tamboré. 

De acordo com Nelson Mandela, “A educação é a arma 
mais poderosa para mudar o mundo”. Quando o assunto é 
meio ambiente, essa premissa não é diferente. A educação 
ambiental, unida às ações eficientes de gestão ambiental e 
mecanismos regulatórios, é um importante componente para 
que se atinja uma rede eficiente de políticas públicas para a 
proteção e a conservação do meio ambiente.

O principal objetivo da educação ambiental é despertar 
a compreensão da necessidade do ser humano em se 
comprometer com o meio em que vive, para que assuma 
as responsabilidades devidas a fim de enfrentar os desafios 
ambientais da atualidade.

É necessário que todos nós passem por um processo de 
sensibilização e aprendizagem, para que compreendam que 
são parte de um todo sistêmico, onde tudo está interligado; 
e que as ações têm consequências diretas sobre o meio 
ambiente e vice-versa. Assim, a sociedade é convidada a 
pensar globalmente e agir localmente, para a construção de 
um mundo mais sustentável. (SMA-SP).

Objetivos e/ou justificativas:

Este programa tem por objetivo a sensibilização dos mora-
dores e profissionais dos empreendimentos do entorno 

da REBio Tamboré a partir da percepção de que, devido 
à rotatividade e implantação de novos empreendimentos 
as pessoas desconhecem o patrimônio ambiental que as 
cercam gerando dúvidas sobre seus limites, futuro, ações, 
mas principalmente o pertencimento, com o objetivo de 
engajar as pessoas e as instituições neste projeto.

VIZINHO adj (lat vicinu) 1 Que está perto, 
que está ou fica a pequena distância; 
próximo, limítrofe, confinante, contíguo.  
2 Que mora ou reside perto de outra pessoa. 
3 Que tem proximidade de parentesco.

O objetivo específico é sensibilizar os vizinhos e estreitar 
cada vez mais o relacionamento entre a comunidade e a 
REBio Tamboré, captando novos colaboradores e parceiros 
e fazendo um centro de referência com respeito às boas 
práticas ambientais do entorno e ao amor à natureza.  

A interação com a comunidade é um 
aspecto fundamental na manutenção da 
REBio Tamboré. Por isso, os moradores 
do entorno são considerados parceiros 
na sua conservação, identificados como 
“guardiões da REBio Tamboré”.

A elaboração do programa de sensibilização considerou 
todas as ações que já foram realizadas no entorno da 
REBio Tamboré, seja pelo poder público, pela sociedade 
civil e ou pelo Instituto Brookfield, e a percepção de que o 
processo de sensibilização deve ser constante. 

Durante as oficinas participativas, ficou registrada a demanda 
local por informações sobre a REBio Tamboré, o que se deve 
em muitos casos, pela mobilidade/renovação da população 
do entorno e em outros por algumas, situações que impactam 
a vizinhança, como os incêndios florestais e os acidentes 
viários, que danificam as cercas da REBio Tamboré, além da 
necessidade de incentivar novos parceiros e colaboradores.

Como o entorno direto da REBio Tamboré é composto por 
condomínios residenciais e empresas, com número apro-
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ximado de 35, considerou-se que ações de sensibilização 
farão com que sementes de informação sejam plantadas 
nestes vizinhos, gerando sensação de identidade/pertenci-
mento com a REBio Tamboré.

Potenciais parcerias de fomento sugeridas:

 ` Parceria Público-Privada (investimentos conjuntos entre 
empresas privadas e o município);

 ` Convênios (a celebração de convênios pode ser firmada 
entre entidades públicas de qualquer espécie, ou entre 
elas e organizações particulares);

 ` Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba;

 ` Apoio (contrapartida) de empresa interessadas;

 ` Apoio (patrocínio) de empresas interessadas;

 ` Fundo Especial de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento (FUNESP) (Lei nº 2822/2007).

Equipe recomendada: 

Equipe gestora da REBio Tamboré e/ou profissional(is) 
capacitado(s).

Atividades a serem desenvolvidas:

Este programa prevê duas etapas, sendo que as ações 
pensadas para a primeira etapa foram contempladas e 
descritas no item anterior, entre as quais:

 ` Exposição com painéis sobre a REBio Tamboré, em 
locais de grande circulação, como shoppings, super-
mercado, etc.;

 ` Criar rotina de envolvimento dos moradores/proprietários 
vizinhos seja por meio de um café da manhã ou outro 
evento periódico fixo: “Papo de Vizinho”. 

A primeira etapa de sensibilização deve começar por 
uma exposição de fotos e dados em um grande ponto 
de circulação de vizinho; como sugestão a loja do Pão 

de Açúcar Tamboré, que também pode ser o ponto inicial 
das sensibilizações, por meio de um bate papo com os 
colaboradores da loja. 

Esta ação de um final de semana, ou seja, sexta, sábado e 
domingo, atingirá um número grande de moradores, que já 
terão um primeiro contato com o tema, facilitando e incen-
tivando a participação destes quando o projeto estiver no 
seu condomínio. 

O passo seguinte são as visitas informais pré-agendadas 
aosvizinhos, entre condomínios e empresas, visando sanar 
as principais dúvidas.

O “papo de vizinho” deve ser realizado de forma descontraída, 
mas com riqueza de informações técnicas, visuais e estatísticas 
que auxiliem no processo de mobilização e sensibilização.

Quanto à divulgação, recomenda-se entre outros: 

 ` Enviar pautas para TV Alphaville e Folha de Alphaville;

 ` Criar um convite digital ou físico para que seja divulgado 
internamente nos empreendimentos;

 ` Elaborar banners ou cartazes para serem colocados nas 
áreas comuns dos condomínios, como elevadores e clubes.

Na segunda etapa estão previstas as seguintes ações 
denominadas preliminarmente como:

 ` Vizinhos observadores;

 ` Passeios ciclísticos;

 ` Mutirão de limpeza;

 ` Visitas técnicas (dependem da implantação de infraes-
trutura mínima);

 ` Entre outros.

Recomendações técnicas:

 ` Os responsáveis pela implantação do programa devem 
estar cientes do PM, zoneamento e cuidados de preser-
vação com a UC.
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Programa de comunicação para  
mitigação de oferendas religiosas

Objetivos e/ou justificativas:

A Zona de Amortecimento da REBio Tamboré, em função 
de suas características naturais, tem sido bastante usada 
por umbandistas e candomblecistas para a colocação de 
oferendas em culto aos orixás. 

Entretanto, tais práticas, em suas características, confi-
guram em risco de impactos negativos à unidade de 
conservação, principalmente por causa dos materiais 
utilizados (velas, vasilhas de barro, etc.) e dos resíduos 
que são deixados e que causam poluição da mata, 
contaminação das águas, envenenamento dos animais e 
incêndios florestais.

 ` FIGURA 1-1 
Oferendas deixadas na Zona de Amortecimento da 
REBio Tamboré.

	  

A ação de comunicação e de educação ambiental visando 
a mitigação de oferendas religiosas tem por objetivo reduzir 
riscos de impactos negativos.

Potenciais parcerias de fomento sugeridas:

 ` Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba;

 ` Convênios (a celebração de convênios pode ser firmada 
entre entidades públicas de qualquer espécie, ou entre 
elas e organizações particulares).

Equipe recomendada: 

Equipe gestora da REBio Tamboré e/ou profissional capaci-
tado em conjunto com técnicos da Prefeitura Municipal de 
Santana de Parnaíba.

	  

Fonte: PABRASIL – ACERVO
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Atividades a serem desenvolvidas:

 ` Mapear os grupos religiosos de entorno e, se possível, 
aqueles que utilizam a área da REBio Tamboré como 
local para rituais;

 ` Agendar encontros, por intermédio e apoio da Prefeitura 
de Santana de Parnaíba;

 ` Divulgar a REBio Tamboré e seus objetivos como uma 
Unidade de Conservação, sua finalidade, implicações e 
problemas decorrentes das práticas religiosas;

 ` Orientar sobre práticas adequadas de redução de 
impactos ao meio ambiente;

 ` Mobilizar ações de recuperação dos principais espaços 
utilizados, junto aos grupos religiosos, promovendo o 
recolhimento adequado das oferendas;

• Não acender velas diretamente no gramado ou nos 
troncos de árvores;

• Utilizar folhas no lugar dos vasos para oferendas;

• Ao colocar alimentos, concentrá-los em uma única 
área, preferencialmente sobre panos ou dentro 
de recipientes próprios, evitando a dispersão e o 
acesso por animais;

• Evitar oferendas que possam contaminar as águas 
e/ou solo da UC;

• Enterrar os restos de oferendas para produzir 
adubo;

• Se possível, retirar as oferendas, depois de 
concluído, o culto.

Resultados Esperados
A articulação e participação de lideranças religiosas tem 
por resultado, a redução do volume e frequência com que 
são deixados resíduos de oferendas religiosas no interior da 
REBio Tamboré.

Programa de incentivo a pesquisa científica

 Objetivos e/ou justificativas:

O desenvolvimento de pesquisas científicas contribui para 
o conhecimento da unidade, melhorando os critérios de 
conservação, bem como monitoramentos de flora e fauna. 

Não foram registradas pesquisas científicas na área da 
REBio Tamboré.

Potenciais parcerias de fomento sugeridas:

Convênios com instituição de ensino e de pesquisas 
públicas e particulares.

Equipe Recomendada: 

Equipe Gestora da REBio Tamboré e/ou profissional 
capacitado.

Atividades a serem desenvolvidas

 ` a) Divulgar, sensibilizar e mobilizar de instituições 
de ensino e de pesquisas públicas e particulares, 
entre as quais: 

• Universidade de São Paulo, por meio dos 
programas de cb pós-graduação do Instituto de 
Biociências e/outros correlatos e interessados;

• Universidade Estadual de Campinas, por meio dos 
Programas de cb - pós-graduação de Biologia /
outros correlatos e interessados;

• Universidade Presbiteriana Mackenzie;

• Universidade Paulista (UNIP);

• Instituto Biológico;

• Instituto de Botânica; 

• Entre outras que se julgar conveniente.
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 ` b) Orientar e informar os pesquisadores interessados 
sobre as linhas de pesquisa prioritárias a conservação 
da REBio Tamboré, como levantamentos fitossocioló-
gicos para subsidiar os projetos de restauração (Zonas 
de Recuperação) e monitoramento da regeneração na 
REBio Tamboré, estudo do comportamento agressivo 
da espécie Chusquea capitata Nees (bambu), que tem 
ampliando o efeito de borda e impedido a  regeneração 
natural da mata:

 ` c) Priorizar e apoiar as pesquisas que possam subsidiar 
o manejo e a adequada implementação do PM da 
REBio Tamboré;

 ` d) Promover junto às instituições de ensino e 
pesquisa que estudantes desenvolvam pesquisas e 
estudos necessários ao manejo da REBio Tamboré, e 
que possam preencher lacunas de conhecimento e/
ou áreas;

 ` e) Informar sobre as orientações do PM da REBio 
Tamboré;

 ` f) Elaborar um Diário de Pesquisador na REBio Tamboré, 
em ficha – online ou papel, a ser preenchido pelo 
pesquisador ao final de cada visita à REBio Tamboré;

 ` g) Promover encontros, reuniões e seminários 
entre os pesquisadores para troca de informações 
e contribuições sobre a REBio Tamboré – Dia do 
Pesquisador;

 ` h) Identificar de novas linhas de pesquisa;

 ` i) Criar um Banco de Dados Digital, como Acervo 
Técnico. O mesmo deve ser locado fisicamente na sala 
do gestor e em ambiente virtual ou “nuvem de dados”, 
com a devida identificação e organização sistemática;

 ` j) Todos os documentos técnicos e administrativos 
devem ser salvos no Acervo Técnico da REBio 
Tamboré, devidamente organizados;

Recomendações técnicas:
Todos os pesquisadores devem estar cientes do PM da 
REBio Tamboré. 

Regulamentação

Os trabalhos de pesquisas somente poderão ser iniciados, 
após a autorização da unidade gestora.

O interessado em desenvolver projetos de pesquisa deverá: 

 ` a) No caso de pesquisa sem coleta de material ou implan-
tação de experimento (via digital em pdf e impressa):

• Declaração da universidade com dados de autor e 
orientador;

• Projeto de pesquisa;

• Entrevista com gestor.

 ` b) No caso de pesquisa com coleta de material e/ou 
instalação de equipamentos para monitoramentos e/ou  
experimento (via digital em pdf e impressa):

• Declaração da universidade com dados de autor e 
orientador;

• Projeto de pesquisa;

• Entrevista com gestor;

• Formulário de solicitação de autorização de 
pesquisa e encaminhamento à unidade gestora; 

• Documento oficial com foto (CNH ou Identidade 
Nacional – RG);

• Registro profissional do pesquisador responsável, 
bem como documentos dos demais membros da 
equipe de pesquisa;

• Convênio firmado pela instituição de pesquisa;

• Declaração ou outro que comprove vínculo do 
pesquisador com a instituição de ensino.
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• Currículo lattes, se tiver, do pesquisador respon-
sável e de cada pesquisador integrante do projeto 
de pesquisa;

• Declaração do curador responsável pelo depósito 
do material biológico, caso necessário;

• Demais documentos que a unidade gestora julgar 
necessário.

DADOS PESSOAIS
Titular da pesquisa:
Instituição:
Área de atuação:
Endereço profissional
Rua/n°:
Fone:
E-mail:
Endereço residencial
Rua/n°:
Fone:
E-mail:
DADOS DO COORDENADOR/ORIENTADOR
Nome do coordenador/orientador da pesquisa:
Instituição:
Área de atuação:
Endereço profissional
Rua/n°:
Fone:
E-mail:
Endereço residencial
Rua/n°
Fone:
E-mail:
DADOS SOBRE A SUA PESQUISA
Título do projeto:
Finalidade do projeto: ( ) Monografia de Graduação ( ) Mestrado ( ) Doutorado ( ) Outros
Unidade de conservação onde se realizará o projeto:
Ecossistema:
Resumo do projeto: (expandir no máximo 10 linhas)
Objetivos da pesquisa: (gerais e específicos) (expandir no máximo 10 linhas)
Metodologia: (expandir no máximo 10 linhas)
Justificativa de escolha da unidade de conservação: (expandir no máximo 10 linhas)
Duração provável do projeto:
Início: Término:

 ` Formulário de Autorização de Pesquisa na REBio Tamboré:
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CRONOGRAMA FÍSICO
(expandir no máximo 15 linhas)

PREVISÃO DA UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E OUTRAS FACILIDADES DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO (veículos, equipamentos etc.)

Períodos prováveis:
N° de pessoas envolvidas:
PESQUISADORES ESTRANGEIROS
N° do processo junto ao CNPq:
Nome:
RELAÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO QUE TERÁ ACESSO À UNIDADE DE
CONSERVAÇÃO
Nome:
Endereço profissional:
Nome:
Endereço profissional:
Nome:
Endereço profissional:
Nome:
Endereço profissional:
COLETAS
Espécie Família Quantidade

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA COLETA
Instituição que utilizará o material coletado:
Instituição depositária:
Curador responsável:
Telefone para contato:
Instituições financiadoras:
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO
Declaro cumprir as normas e regulamentos pertinentes às unidades de conservação, especificados na autorização da atividade de 
pesquisa.
Comprometo-me a enviar cópias das publicações científicas originárias desta pesquisa, para a sede da unidade de conservação, bem 
como uma cópia do material fotográfico e demais mídias eventualmente produzidas, para a utilização do órgão gestor em ações educativas 
e institucionais, além dos relatórios parciais semestrais e relatório final.
Comprometo-me a executar exclusivamente o declarado no projeto de pesquisa, e a comunicar os responsáveis, para prévia autorização, 
devidamente justificada, sobre qualquer alteração no mesmo.
Comprometo-me, durante o trabalho de campo, a estar sempre de posse da autorização de pesquisa e exibi-la a quaisquer servidores 
sempre que solicitado.
Local e data: _______________________________________
Assinatura do titular da pesquisa: _____________________________________
Local e data: _______________________________________
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Programa de comunicação para articu-
lação de parcerias

Objetivos e/ou justificativas:

Este programa visa reunir as alternativas de captação de 
recursos para implantação do Plano de Manejo da REBio 
Tamboré, em um grupo estratégico, visando alcançar os 
diferentes segmentos. 

Potenciais parcerias de fomento sugeridas:

 ` Convênios público-privado;

 ` Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba.

Equipe Recomendada:

Unidade gestora e/ou colaborador.

Atividades a serem desenvolvidas

 ` Criação e implantação de um grupo de trabalho para 
priorizar estratégias de captação de recursos para a 
implantação do Plano de Manejo da REBio Tamboré; 

 ` Fortalecer a gestão compartilhada junto à Prefeitura 
Municipal de Santana de Parnaíba;

 ` Conjugar esforços de envolvimento efetivo com a Guarda 
Civil Municipal (GCM) para ações de fiscalização (modelo 
Reserva Biológica Municipal da Serra do Japi, em Jundiaí);

 ` Articular a REBio Tamboré junto a Transpetro – Trans-
pores Petrobras S.A.

Entre as parcerias sugeridas nos programas temáticos estão:

1. Parceria Público-Privada: investimentos conjuntos entre 
empresas privadas e o município;

2. Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba: fortale-
cimento da gestão compartilhada.

Essa parceria de gestão é fundamental, principalmente 
nas ações de manutenção e conservação mínimas, 
como a equipe gestora e de fiscalização.

3. Fundo Especial de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolviento (FUNESP) (Lei nº 2822/2007).

Avaliação técnica/jurídica para criação de fundo muni-
cipal específico para a REBio Tamboré ou associado 
Fundo Especial de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento (FUNESP) (Lei nº 2822/2007)

4. Convênio firmado entre entidades públicas de qualquer 
espécie e organizações não governamentais.

5. Apoio por meio de patrocínio de empresas interessadas.

Entende-se que o patrocínio de empresas é bastante 
promissor, principalmente para implantação da infraes-
trutura básica para operação, como a sede e as trilhas 
de educação ambiental. Estas áreas serão utilizadas 
pelo público, relacionando o nome da empresa à identi-
dade da REBio Tamboré.

6. Possibilidade de aporte financeiro por meio de 
compensação ambiental em função de implantação 
de empreendimento residencial na área da ZA (Lei 
N° 9.985/2000), em caso de aprovação do licencia-
mento ambiental, por meio de solicitação de recursos 
para a SMA. 

Essa modalidade é promissora visto que, já estão em 
processo de licenciamento ambiental, dois terrenos na 
Zona de Amortecimento, ambos ao Norte: uma para 
implantação de um empreendimento urbanístico e outro 
de ampliação do duto da Transpetro, que atravessa a 
Unidade de Conservação.

7. Apoio (contrapartida) de empresas interessadas;

Aquisição de recursos via apoio do Ministério Público, 
em programa de contrapartidas de Termos de Ajusta-
mento de Conduta (TAC). 

Esta alternativa tem muita possiblidade de efetividade, 
considerando a sua importância e visibilidade, tanto 
para o município de Santana de Parnaíba, como para 
a região, sendo a principal unidade de conservação, 
com um histórico de criação associado à influência do 
Ministério Público.
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Programa de implantação de trilhas para 
educação ambiental    

Objetivos e/ou justificativas:

Programas de educação e interpretação ambiental são 
indispensáveis para que as unidades de conservação, 
de todas as categorias de manejo, cumpram sua função 
ambiental e social.

Durante as oficinas foi registrada expectativa e interesse da 
comunidade na possibilidade de visitação da REBio Tamboré.

De acordo com o Instituto de Pesquisas e Estudos Flores-
tais: quando o público tem acesso a essas áreas, pode 
então perceber a importância da natureza e das políticas 
conservacionistas; portanto, a visitação pública, contribui 
como suporte às políticas públicas de financiamento e as 
atividades voluntárias, garantindo assim a viabilidade das 
ações em longo prazo.

Nas visitam devem ser observados os principais atributos 
ambientais, os aspectos paisagísticos e características gerais da 
vegetação e fauna, solo e recursos hídricos, bem como reco-
nhecer potenciais e limitações para o a conservação do meio. 

Além disso, é necessária a implantação de benfeitorias em 
trilhas pré-selecionadas e localizadas na Zona de Uso Exten-
sivo da REBio Tamboré, visando melhorar a acessibilidade 
aos diferentes públicos: crianças, idosos, entre outros.

Potenciais parcerias de fomento sugeridas:

 ` Parceria Público-Privada;

 ` Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba;

 ` Instituições de ensino e pesquisa particulares locali-
zadas na Região da REBio Tamboré; 

 ` Fundo Especial de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento (FUNESP) (Lei nº 2822/2007)

 ` Recursos provenientes do Governo Federal ou Estadual 
repassados ao município para fins de educação ambiental;

Equipe recomendada:

Equipe gestora formada por um coordenador responsável 
pelos contatos, agendamento, acompanhamento e plane-
jamento de atividades e um profissional habilitado para 
acompanhar as visitas.

Empresa contratada especializada, na implantação de 
intervenções nas trilhas, como passarelas de arborismo, 
pontilhão de madeira, entre outros.

Atividades ou ações:

a) Implantação da trilha de educação ambiental na 
Zona de Uso Extensivo (ZUE) 

A implantação das benfeitorias deve possuir o mínimo 
de infraestrutura possível, de acordo com as restrições 
impostas a uma REBio Tamboré de proteção integral, 
utilizando materiais certificados e não poluentes e de menor 
impacto visual com o ambiente natural, como madeira 
tratada (figuras abaixo).

O objetivo é torná-las acessíveis à maior parte dos 
públicos, com à menor intervenção aos ambientes natu-
rais possíveis.

Tanto a implantação, quanto a manutenção para conservação 
das trilhas, deve ter como conceito a acessibilidade, o incre-
mento da diversidade, a segurança e o conforto dos usuários.

As trilhas devem ser monitoradas e recuperadas, visando a 
preservação das condições físicas da área.

O Estudo de viabilidade Educação Ambiental na área da REBio 
Tamboré, desenvolvido em 2012, propôs uma área para 
implantação das trilhas educativas, além de um roteiro prioritário, 
e indicou benfeitorias necessárias, descritas a seguir.

Sob a perspectiva de futura inclusão no Programa de 
Educação Ambiental, foram selecionados dois setores de 
trilhas. O primeiro, com objetivo de imprimir um grau de difi-
culdade maior à visitação, em função do aumento da decli-
vidade e de extensão (1.030 metros), nas trilhas formadas 
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pelas antigas estradas 14 e 15. O outro, para possibilitar 
maior contato com a mata, com a inclusão de um desvio 
na Trilha do Viveiro, permitindo tocar nas folhas das árvores. 
Ambas estão representadas em cinza no mapa.

b) Implantação da Sede e estacionamento de ônibus 
e veículos leves, destinados exclusivamente ao rece-
bimento dos grupos de visitantes, conforme descritos 
no programa do Eixo 01. Essa implantação não deve 
comprometer a estrutura atual da trilha.

c) Levantamento e identificação de pontos para 
implantação de estruturas pontuais (benfeitorias) 
para adequação das trilhas aos diferentes públicos.

 ` Placas sinalizadoras das trilhas de educação ambiental;

 ` Placas de identificação e caracterização de espécies, 
principalmente arbóreas;

 ` Implantação das Trilhas dos Eucaliptos e da Nascente, 
buscando melhores caminhos, sem desníveis acen-
tuados, evitando o pisoteio de raízes e necessidade de 
trilhas suspensas; 

 ` A presença de eucaliptos de grande diâmetro permite a 
implantação de estruturas de arborismo, utilizando passarela 
suspensa que possibilite ao visitante o contato e contem-
plação da floresta sob o ângulo da copa das árvores;

 ` Implantação de pequenos trechos de trilhas suspensas 
e/ou pontilhões em locais com encharcamento e 
travessias de cursos d’água, principalmente na Trilha do 
Viveiro e da Nascente;

 ` Implantação de ponte, com largura de 1,5 m e compri-
mento total de 7m, além de guarda-corpo;

 ` Estruturas de drenagem, como canaletas para escoa-
mento de águas pluviais;

 ` Definição de caminho e estreitamento para cerca de 
1metro, por meio de plantio de espécies nativas de 
rápido crescimento (pioneiras);

Trilha (s) Distância

dos Eucaliptos 350 m

Viveiro 1.300 m

da Nascente 1.130 m

para futura ampliação do roteiro 1.030 m + 210 m

 ` No desvio da Trilha do Viveiro, é necessária a implan-
tação de escadarias em trechos mais íngremes;

 ` Dois ou três degraus em pequenos trechos;

 ` Implantação de mini-mirante na porção central da Trilha 
do Viveiro, visando possibilitar momentos de contem-
plação da paisagem natural;

 ` Construir mini-praça com bancos em círculos, para parada 
de descanso no local do no antigo viveiro ou mesmo.

 ` FIGURA 1-2 
Placa informativa com dados gerais do roteiro 
interpretativo

 ` QUADRO 1-1 
Trilhas para roteiro interpretativo para educação 
ambiental na REBio Tamboré

	  
Fonte: Estudo de Viabilidade de Trilhas, 2012.
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 ` FIGURA 1-5 
Base de troncos que funciona como uma boia para 
a estrutura da ponte. Detalhe construtivo caso 
adotado o tronco na transversal. Sugere-se o empi-
lhamento de troncos.

Fonte: Estudo de Viabilidade de Trilhas, 2012.

	  

	  

	  

 ` FIGURA 1-3 
Trilhas suspensas – perspectiva e perfil da passarela 
suspensa.

Fonte: Estudo de Viabilidade de Trilhas, 2012.

 ` FIGURA 1-4 
Trilha suspensa em madeira.

Fonte: Estudo de Viabilidade de Trilhas, 2012.

 ` FIGURA 1-6 
Modelos de pontes.

Fonte: Estudo de Viabilidade de Trilhas, 2012.

 ` FIGURA 1-7 
Estruturas de drenagem para elevação do piso. 
Alternativas construtivas para a estrutura de elevação 
do piso: A: Borda da trilha elevada feita com rochas 
maiores, formando uma espécie de muro que esta-
biliza a trilha. Em sua parte interna, na parte inferior 
são instaladas rochas de tamanho médio, que vão 
diminuindo nas camadas superiores. A parte superior 
da trilha (piso) é composta de solo mineral de textura 
média (mistura de areia, silte a argila; nem muito 
arenoso, nem muito argiloso); B: As valas do desenho 
são opcionais, sendo construídas conforme a 
necessidade. Dependendo da realidade da umidade 
da área pode ser feito com ou sem vala lateral. Se 
recebe vazões razoáveis em determinadas épocas 
do ano, as valas laterais podem ajudar. Mas se for 
só umidade, sem juntar muita água, pode ser sem 
a vala; C: Perspectiva de trilha elevada com uso de 
pedras com uso de Bidim (manta asfáltica).
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 ` FIGURA 1-8 
Estrutura de drenagem e elevação do piso para área 
encharcada.

Fonte: Estudo de Viabilidade de Trilhas, 2012.

 ` FIGURA 1-13 
Mirante em madeira.

Fonte: Estudo de Viabilidade de Trilhas, 2012.

 ` FIGURA 1-11 
Detalhe construtivo de degraus de madeira. Para 
garantir maior conforto ao usuário, a altura dos degraus 
pode variar de 16 a 19 cm, enquanto a profundidade 
é variável. A largura dos degraus deve seguir a largura 
estabelecida para o restante da trilha, ou seja, 1 metro. 
Corte esquemático de degrau de madeira.

Fonte: Estudo de Viabilidade de Trilhas, 2012.

 ` FIGURA 1-9 
Desvio de drenagem.

Fonte: Estudo de Viabilidade de Trilhas, 2012.

 ` FIGURA 1-10 
Vala de drenagem com dois troncos

Fonte: Estudo de Viabilidade de Trilhas, 2012.

	  

	  

	  

	  

	  

 ` FIGURA 1-14 
Visão geral da área do antigo viveiro – Modelo de 
mini-praça.

 `

 `

 `

Fonte: Estudo de Viabilidade de Trilhas, 2012.
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d) Abertura da REBio Tamboré à visitação monitorada

 ` Elaboração de um calendário de visitação, considerando 
a frequência/intensidade visando minimizar possíveis 
impactos na UC;

 ` Priorizar inicialmente as instituições de ensino da ZA 
e região da REBio Tamboré: Escola Castanheiras, 
Escola Morumbi, Escola Tom Jobim, Escola Ursinho 
Branco, Colégio Pentágono, Colégio Mackenzie, 
Escola Fernão Gaivota e Colégio Objetivo, 
 respectivamente.

 `  A visitação só será possível por grupos de, no 
máximo, 35 pessoas, conforme regulamentação da 
REBio Tamboré. 

e) Elaboração de roteiro detalhado de visitação

O roteiro deve prever para condução dos visitantes e 
adequação de público: preparação para saída, introdução, 
corpo ao longo das trilhas e ao longo das paradas e o 
fechamento na última parada.

A preparação do roteiro deve buscar um tema que pode 
enriquecer o visitante, de importância histórico-cultural, 
sua significância ecológica, a pertinência, como a 
importância das unidades de conservação em ambientes 
urbanizados. 

Baseado no Estudo de Viabilidade de Trilhas para a REBio 
Tamboré, elaborado em 2012, e nos levantamento reali-
zados para esse plano de manejo, também em 2012, foi 
proposto um roteiro interpretativo.

Em todas as trilhas, deve-se explorar as sensações da 
mata (cheiros, ruídos, canto das aves, etc.), a relação entre 
as espécies e a vida dos visitantes, abordagem holística e 
sistêmica do sistema florestal.

O roteiro proposto, representado no Mapa 18, possui grau 
fácil de dificuldade e considera as seguintes trilhas para o 
caminhamento, a seguir:

1) Potencial interpretativo da Trilha dos Eucaliptos:

• Regeneração natural da vegetação nativa no 
sub-bosque dos eucaliptos, com a presença de 
Piptadenia gonoacantha (pau jacaré);

• Importância histórica, sobre a ocupação do bairro e 
a importância econômica do eucalipto, seus usos no 
cotidiano;

• Destaque cênico, dos eucaliptos em relação à 
vegetação nativa, em que é possível explorar temas 
como o cotidiano dos visitantes, a relação homem-
natureza, a silvicultura, as interações ecológicas com 
os demais elementos do ambiente, a conservação 
das espécies, entre outros.

2) Potencial interpretativo da Trilha do Viveiro

• Regeneração natural em melhor estágio de conservação;

• Identificação de Cecropia sp. (embaúbas), espécie 
indicadora de qualidade natural e antropismo;

• Identificação de Dicksonia sellowiana (samanbaiaçú), 
espécie representativa da mata atlântica;

• Sombreamento pelas copas e significado de dossel;

• Cursos d’água: ciclo da água, poluição hídrica, 
mata ciliar, bacia hidrográfica, assoreamento, vazão, 
mananciais, etc;

• Urbanização, verticalização, relação homem-natureza.

3) Potencial interpretativo da Trilha da Nascente

• Regeneração natural em melhor estágio de conservação;

• Nascente e curso d’água, ciclo da água, poluição 
hídrica, mata ciliar, bacia hidrográfica, assoreamento, 
vazão, mananciais, etc;
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• Atratividade da fauna por causa da águas;

• Mata ciliar e importância de preservação;

• Urbanização, verticalização, relação homem-natureza;

• Diferença climática entre ambientes.

 ` FIGURA 1-15 
Trilha do Viveiro, em que é possível observar as 
boas condições das trilhas existentes, exigindo o 
mínimo de estrutura de implantação.

Fonte: Jordão, 2015.

 ` FIGURA 1-16 
Acesso atual a trilha do Viveiro pela Avenida Alvares 
Penteado.

Fonte: Jordão, 2015.
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 ` FIGURA 1-17 
Trilha dos Eucaliptos e local onde se observa curso 
d’água

Fonte: Jordão, 2015.

	  

	  

Recomendações:

A definição em detalhe deverá ser estabelecida no 
momento da implantação da trilha, observando técnicas 
de mínimo impacto e considerando a vegetação existente, 
evitando a supressão desnecessária de espécies de flora 
presentes no sub-bosque. 

Para implantação, utilizar mão de obra local, com expe-
riência em abertura de trilhas, sob o conceito de que: os 
melhores caminhos são encontrados e não feitos. 

Na implantação, deve-se:

 ` Buscar desníveis acentuados, seguindo as curvas de 
nível existentes. Quanto maior a inclinação, maior a 
necessidade de estruturas de apoio à visitação para 
atendimento do público geral, como degraus;

 ` Buscar o nivelamento horizontal do leito, com largura de 
1 metro por toda extensão da trilha;

 ` Eliminar tocos resultantes da roçada de implantação das 
trilhas de educação ambiental, deixando a trilha livre de 
elementos que possam provocar pequenos acidentes e 
garantindo a segurança e tranquilidade dos visitantes;

 ` Evitar trechos com raízes expostas, e o pisoteio sobre a 
vegetação: e quando não for possível, utilizar a técnica 
da elevação do piso;

 ` Utilizar madeira tratada certificada;

 ` Nas partes estruturais podem ser utilizadas madeiras 
roliças ou quadradas; 

 ` No piso, utilizar madeiras do tipo deck, com bordas 
arredondadas;

 ` As drenagens devem ser implantadas com angulação 
de 45 em relação à trilha, de forma que as águas das 
chuvas sejam direcionados aos pontos mais baixos e 
evitando que escorra o leito da trilha;
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 ` Nos degraus, sugere-se o uso de toras rachadas 
ao meio em “meia calha”, de forma a integrá-las ao 
ambiente, com largura de 1 metro como a trilha. Devem 
ser usados eucaliptos sem tratamento;

 ` O mini-mirante pode receber elementos adicionais, 
como bancos e sinalização informativa, além de guarda-
corpo para evitar acidentes.

Resultados esperados:

Conservação da UC REBio Tamboré e consequente 
redução de impactos ambientais, incluindo mudanças de 
comportamento do público, como redução dos acidentes, 
participação, etc.





ENCARTE 07

ANEXOS



ANEXO 1▶
LEI Nº 2689_2005 
Criação da REBio Tamboré
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ANEXO 2▶
Termo de Convênio 
com Prefeitura 2006
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ANEXO 3▶
Mapa Municipal Cadastral 
Reserva Biológica Tamboré
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ANEXO 4▶
Termo de Acordo 
Ação Civil Nº 94_98
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ANEXO 5▶
LEI Nº 2823_2007 Codigo 
Ambiental Municipal
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ANEXO 6▶
Certidão Nº 111_1992 
e planta
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ANEXO 7▶
DECRETO Nº 23888_2002 
desapropria Estrada 27
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ANEXO 8▶
LEI Nº 2388_2002 
Denominaçao Honorio
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ANEXO 9.1▶
Matrículas 98.269 - 99.831
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ANEXO 9.2▶
Matrículas 99.831 - 99.904
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ANEXO 9.3▶
Matrículas 99.904 - 106.452
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1. Apresentação 
 

O Controle Ambiental de Obras é uma das exigências que devem ser adotadas no caso da 
implantação de novos empreendimentos localizados na Zona de Amortecimento da REBio 
Tamboré, e tem por objetivo principal evitar possíveis impactos negativos a essa Unidade de 
Conservação. 

Figura: Zona de Amortecimento da REBio Tamboré sobre imagem Google. 
Fonte: Plano de Manejo da Reserva Biológica Tamboré, 2016. 

A Zona de Amortecimento definida no Plano de Manejo, tem como propósito a minimização 
dos impactos negativos sobre a REBio.  

O arquivo .Kml da Zona de Amortecimento da REBio Tamboré pode ser solicitado junto a 
unidade gestora. 
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O Controle Ambiental de Obras visa o monitoramento dos efeitos causadores de possíveis 
impactos das obras civis aos atributos ambientais, considerados indicadores sensíveis as 
mudanças no ambiente e deve ser organizado através de um Relatório  - Plano de Controle de 
Obras. 

O Controle Ambiental de Obras é de responsabilidade da construtora/proprietário do 
empreendimento, bem como a elaboração e protocolo dos Relatórios de Acompanhamento 
junto aos órgãos ambientais licenciadores (estaduais e/ou municipais), e a unidade gestora da  
REBio Tamboré, que deverão acompanhar o devido cumprimento dos programas orientados. 

2. Controle e Monitoramento dos Processos 
Erosivos 
As obras que exigirem atividades de movimentação do solo (terraplenagem) estarão sujeitas a 
ocorrência de processos erosivos, como sulcos, ravinamentos e assoreamento dos corpos 
hídricos. 

O controle e monitoramento visam reduzir ao máximo a ocorrência e a magnitude desses 
processos sobre o meio físico, evitando danos aos solos, ao sistema hidrográfico e as vias de 
acesso. 

OObbjjeettiivvooss  ee  MMeettaass::  
 Evitar problemas de estabilização de vertentes e taludes, bota-foras, áreas de 

canteiros de obras e de caminhos de serviço, dentre outras. 

EEttaappaass  ee  AAççõõeess::  
Medidas de Controle e Proteção dos Solos: 

 Deverá ser mentida a limpeza e recolhimento de resíduos; 

 Deverá ser realizada a escavação e regularização com inclinação adequada;  

 Colocação de filtro geotêxtil/camada filtrante de solo (bidim);  

 Colocação de caixa de gabiões; 

 Instalação de redes de troncos;  

 Terraciamento e/ou contenções com sacos de solo e/ou solo-cimento (rip-rap); 

Áreas com atividades de terraplanagem direta - Corte e Aterro: 

 Os aterros deverão ser implementados com solo adequado e compactação que 
permita a aderência máxima entre as suas partículas; 

 Deverá ser respeito a uma declividade máxima favorável a estabilidade dos mesmos; 

 Deverão ser implantados dissipadores de energia, na base dos taludes, em forma de 
escada ou caixa de amortecimento, provida de material granular (rachões de 
diferentes diâmetros) para facilitação da drenagem no local; 
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 Deverão ser abertas trincheiras rasas, preenchidas com material vegetativo enraizável 
amarrado em grandes fardos para o controle provisório da energia de queda das águas 
pluviais; 

 Recomenda-se a utilização de drenos que conduzam o escoamento pluvial 
concentrado para fora das áreas críticas; 

Os aterros também podem ser protegidos com cobertura geotextil, que funciona como uma 
estrutura de contenção, ao transporte de materiais. 

A aplicação de revestimentos, como pedriscos, cascalhos e outros materiais apropriados, 
podem auxiliar a redução de sulcos e conservação dos leitos das vias e caminhos dentro da 
gleba e durante o período das obras de implantação do empreendimento. 

Áreas de Proteção Ambientais (APPs e Áreas Verdes): 

Essas áreas exigem cuidados e atenção especiais, durante as obras nos setores onde houver 
necessidade de supressão da vegetação e exposição do solo nas margens, nas quais: 

 Deverá ser instalado telas-filtro de material sintético ou de fibras vegetais dilaceradas 
ou mesmo manta geotextil (bidim), que permita a passagem das águas, retendo-se os 
sólidos carreados; 

 As mesmas deverão ser dispostas no sentido transversal com cerca de 50 cm de altura, 
fixadas por estacas de madeira, com a extremidade inferior com uma sobra, sobre as 
quais deverão ser colocados sacos do tipo rip-rap para melhor fixação; 

Medidas Permanentes de Restauração: 

Visando reduzir o tempo de exposição do solo, após a reconformação física do terreno, deverá 
ser imediatamente implantada cobertura vegetal no talude, o que garantirá maior infiltração 
de água no terreno e menor escoamento superficial, fator crucial para evitar os processos 
erosivos e conter o escoamento e os sedimentos carreados. 

Monitoramento: 

Entre os indicadores ambientais que deverão ser monitorados, estão: 

 Estabilidade das superfícies por meio da identificação de processos erosivos ativos, 
presença ou ausência de erosão laminar em sulcos, entre outros; 

 Existência de material solto (sedimentos) ao longo das vias próximas externas a gleba 
do empreendimento; 

 Possíveis assoreamentos de corpos hídricos; 

 Percentual de pega da vegetação implantada; 

 Evolução do fechamento da cobertura vegetal implantada. 

As medidas de monitoramento realizadas principalmente por meio da análise visual da 
situação de estabilidade de taludes e deverá contar com imagens - relatórios fotográficos. 
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3. Controle na Emissão de Particulados 
No período da implantação/construção, desde a mobilização de equipamentos até a conclusão 
total das obras, ocorre um aumento nos níveis de emissão de poeiras e gases, entre as 
principais atividades geradoras, as obras de terraplanagem são as mais significativas. Todas as 
ações promovem também a emissão de particulados pelo escapamento dos veículos, 
principalmente os movidos a diesel.  

OObbjjeettiivvooss  ee  MMeettaass::  
Controlar e monitoramento da emissão de materiais provenientes das frentes de 
terraplenagem e edificações. 

EEttaappaass  ee  AAççõõeess::  
Entre as principais ações que deverão ser adotadas: 

 Realizar o mínimo possível de movimentação de solo; 

 Deverão evitar a exposição do solo e realizar as obras preferencialmente os períodos 
com menor intensidade de chuvas; 

 Cuidados especiais também devem ser tomados com a disposição dos materiais de 
construção (brita, areia, etc.); 

 A remoção de terra da obra deve ser feita, preferencialmente, imediatamente após 
sua movimentação; 

 Deve ser realizada a umidificação das vias de acesso internas e externas ao 
empreendimento frequentemente para controle de eventuais episódios de suspensão 
de poeira, dentro e fora do empreendimento; 

 Deve se manter as áreas em escavação umedecidas e cobertas nos períodos de 
paralisação, e controlar a altura de lançamento de terra nos trabalhos de carga e 
descarga, esvaziando a caçamba lentamente, evitando a formação de nuvens de 
poeira; 

 Deve se prever barreiras físicas ao redor da obra ou das áreas de trabalho para 
diminuir as emissões além do limite da obra. 

 Bota-fora e transporte: 

 Devem ser umedecidos periodicamente e cobertos com lona; 

 Os caminhões transportadores devem ser cobertos com lona ou outra barreira física, 
os pneus devem ser lavados sempre que deixarem o canteiro de obras. 
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 Controlar o processo de gestão dos efluentes líquidos gerados durante as obras e, 
posteriormente, durante as ações de conservação e operação;  

 Utilizar contínua e apropriadamente os sistemas de coleta, armazenamento, 
tratamento e/ou destinação dos efluentes líquidos gerados pelo empreendimento;  

 Definir práticas que possibilitem a minimização da geração de resíduos, garantindo o 
manuseio, estocagem e disposição final da forma mais adequada, de acordo com a 
legislação vigente, evitando danos à saúde e segurança dos colaboradores, vizinhos e 
ao meio ambiente; 

EEttaappaass  ee  AAççõõeess::  
O monitoramento dos efluentes permite detectar possíveis falhas no tratamento e/ou 
processo de gerenciamento, que possam estar acarretando na alteração dos padrões de 
qualidade das águas superficiais. 

O sistema de coleta, drenagem, tratamento e disposição final dos efluentes divididos a seguir, 
deverão ser individualizados, sendo vedada a interligação entre quaisquer deles: 

 Águas pluviais;  

 Águas contaminadas;  

 Águas oleosas;  

 Esgotos sanitários. 

As águas contaminadas e oleosas deverão ser coletadas em um sistema de drenagem 
diferenciado do sistema de águas pluviais, permitindo que as mesmas não se misturem.  

Os efluentes domésticos e sanitários gerados nos canteiros de apoio e na frente de obra 
deverão ser tratados.  

5. Armazenamento de Produtos Perigosos 
Basicamente na fase de execução das obras, os produtos classificados como perigosos que 
serão armazenados no empreendimento normalmente estão associados à movimentação e 
manipulação de produtos combustíveis utilizados como insumos no abastecimento de 
caminhões e máquinas. De qualquer modo, todo produto perigoso utilizado, devera ser 
identificado e utilizado como tal. 

OObbjjeettiivvooss  ee  MMeettaass::  
Gerenciar as operações de armazenamento, manuseio e manipulação de produtos perigosos, 
de modo a evitar impactos ambientais.  

EEttaappaass  ee  AAççõõeess::    
Para o armazenamento:  

 Instalações adequadas, com piso impermeabilizando de concreto, material asfáltico ou 
similar, em espessura que suporte seu peso. 

 Deverá estar coberta com material adequado não inflamável; 
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 Deverá ser inacessível à pessoas estranhas a obra/condomínio; 

 Toda a área de armazenamento deverá ser sinalizada informando o conteúdo dos 
recipientes alertando sobre sua caracteriza de inflamável e a proibição de uso de 
aparelho celular, cigarro ou portar dispositivo gerador de ignição.  

 Tanto os acessos internos quanto os externos devem ser projetados, executados e 
mantidos de maneira a permitir sua utilização sob quaisquer condições climáticas. 

 Deverão ser instalados na área de armazenando de forma permanente e sinalizados 
extintores de incêndio tipo PQS (pó químico seco) para combate a princípios de 
incêndios. 

Procedimentos de Manutenção 

Uso de EPI’s 

Manutenção das Maquinas 

Todo procedimento de manutenção de veículos e maquinas que por ventura necessitem 
ocorrerem no empreendimento, deveram ser executados em base adequadamente 
impermeabilizada com manta absorvente, material asfáltico ou similar em espessura que 
suporte o peso dos equipamentos, longe de cursos d’água.  

Destinação dos resíduos de subprodutos líquidos contaminados 

Todos os resíduos de óleos lubrificantes usados e contaminados derivados das manutenções 
das maquinas serão depositados em tambores de 200 litros de forma adequada (tambores 
sem avarias, vedados e identificados de acordo com as normas internacionais para Painel de 
Segurança e Rótulo de Risco), deverão ser transportados para destinação, podendo ser 
reciclados ou descartados por empresa autorizada e certificada pela ANP e CETESB para a 
coleta de óleo usado ou contaminado. 

RReeffeerrêênncciiaass  BBiibblliiooggrrááffiiccaass::  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 17.505: armazenamento de líquidos inflamáveis e 
combustíveis. Rio de Janeiro, 2006. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15.461: armazenamento de líquidos inflamáveis e 
combustíveis - construção e instalação de tanque aéreo de aço-carbono. Rio de Janeiro, 2007. 

CHIAVENATO, I. Recursos Humanos. São Paulo: Atlas, 2004. p.402. 

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Estabelece diretrizes, critério e procedimentos para a gestão dos 
resíduos da construção civil. Resolução n. 307, de 5 de julho de 2002. 

MANUAL RODOVIÁRIO DE CONSERVAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAIS DO DNIT – Publicação IPR 
– 711, de 2005; 

MANUAL PARA ATIVIDADES AMBIENTAIS RODOVIÁRIAS – Publicação IPR – 730, de 2006. 

RESENDE, F. Poluição atmosférica por emissão de material particulado: avaliação e controle nos canteiros de obras 
de edifícios. 2007. 210 f. Dissertação (Mestre em Engenharia Civil), Escola Politécnica da Universidade Estadual de 
São Paulo, São Paulo, 2007. 
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Registro da 1º Oficina de discussão do Plano de Manejo da Reserva Biológica Tamboré 
14 de outubro de 2015, às 09h – Local: SIA – Sociedade Alphaville Tamboré 

 
 
INFORMAÇÕES  
 
Objetivo: apresentar aos públicos estratégicos e interessados do entorno da reserva o Plano de Manejo, 
sobretudo a primeira etapa: planejamento.  
 
Lista de participantes 

Participantes Instituição 
Adriana Pusch Tamboré S/A 
Eliana Thomaz Tamboré 10 
Roseli Celante Tamboré 10 
Vanessa Cristina D. Apolinário SMPUMA 
Beatriz de O. Barros Galekas SMPUMA 
Stephanie Cristina Bonome SMPUMA 
Claudio Rossoni Junior Guarda Municipal 
Tadeu Francisco de Paula Guarda Municipal 
Renato Bacchi Tamboré 1 
Vivian Sabbag Saad Câmara Municipal 
Vilma de Freitas Correia Câmara Municipal 
Irene Morgado Marques Alpha 3 
Benedito A. Mioni SOCET 
Augusto Korps Alpha 3 
Roberto Centurion Alpha 3 
Nina Rostock Comissão do verde e meio ambiente do Alpha 3 
Thiago Silveiro Residencial 11 
Sérgio de Castro Gênesis II 
Claudio Reinert Valville I 
Laércio Braga ISPPA / Tamboré 5 

 
Equipes das assessoria presentes: P.A. Brasil (Marcos, Deborah e Renato), Práxis Socioambiental 
(Maria, Andrea e Carolina) e E.M.Alves (Amarildo e Elicarlos). 
 
A oficina 
 Wilton, presidente da SIA – Sociedade Alphaville Tamboré, abriu a reunião com breve discurso 
sobre a importância da qualidade de vida aos moradores de Alphaville e a relevância da Reserva 
Biológica Tamboré para essa promoção. Agradeceu a gestão direta da reserva realizada pelo Instituto 
Brookfield e se colocou a disposição para mobilização dos condomínios no que for preciso. Relatou que a 
criação da Reserva também foi uma conquista da SIA e que é motivo de satisfação ver que os trabalhos 
continuaram. 
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Foi entregue para cada participante um folheto com informações sobre a Reserva e o Plano de 
Manejo, conforme a figura a seguir. 

 

Figura 1. Material sobre a reserva que foi entregue. 

 
Fonte: P.A. Brasil, 2015 

 
 

Maria, da Práxis Socioambiental, assessoria contratada pelo Instituto Brookfield para 
acompanhar todas frentes de gestão da Reserva,  conduziu a oficina apresentando a Reserva Biológica 
Tamboré, unidade de conservação criada em 2005, gerida por meio de um convênio entre a Prefeitura 
Municipal de Santana de Parnaíba e Instituto Brookfield e que presta contas anualmente ao Ministério 
Público.  Falou alguns dados sobre a reserva: são 3,6 milhões de m² de Mata Atlântica, 18 nascentes, 
193 espécies vegetais, 142 espécies de aves, 42 espécies de répteis e anfíbios e 34 espécies de 
mamíferos.  

Foi apresentado que a gestão da Reserva é realizada a partir de um Programa que contempla as 
seguintes ações:  

 
Ações Técnicas  
 Recuperação ambiental 
 Enriquecimento vegetal 
 Conservação da água 
 
Ações Técnicas  
 Segurança 
 Gerenciamento de riscos (monitoramento) 
 Comunicação 
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Ações Educativas 
 Projetos e programas 
 Materiais educativos 
 Interface com outros programas e parceiros 

 

De acordo com as ações acima, cada uma das assessorias que atuam na Reserva foi 
apresentada.  

A palavra então foi passada para Débora da P.A. Brasil.    
Deborah apresentou o histórico de atuação da P.A. Brasil na região. Explicou que o plano de 

manejo é um documento técnico que vai servir como base para gestão da Reserva.  
Enfatizou que o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) classifica cada unidade 

determinando o que é permitido e o que não é em cada categoria de proteção. A Reserva Biológica 
Tamboré é uma unidade de proteção integral, isso quer dizer que é uma unidade mais restritiva e por isso 
não é permitida a visitação pública, exceto para pesquisa científica, educação ambiental e recuperação 
do ecossistema. Ainda sim, até mesmo as atividades autorizadas dependem de regulamentação.  

Deborah apresentou a equipe envolvida na elaboração do plano e os estudos que serão 
realizados em cada etapa. Enfatizou que serão produzidos encartes para cada etapa realizada no Plano. 

Maria destacou que há diferença na gestão de uma unidade de conservação que é cercada por 
florestas em relação a uma uma unidade inserida em perímetro urbano, caso da Reserva Biológica 
Tamboré. 

 
Figura 2. Dermarcação da Reserva Biológica Tamboré 

 
Fonte: Instituto Brookfield. 

 
Laércio (morador do Tamboré 5), também representou a SIA e destacou a importância de todos 

participarem. “Não são somente as pessoas que moram coladas na reserva, mas todos do bairro 
Alphaville porque todos estão próximos”, disse. 

Claúdio Reinet, do condomínio Valville I, questionou como ele pode se manifestar sobre a 
Reserva. Relatou ver pessoas entrando na área ou até mesmo fogo e ele não sabe quem deve avisar. 
Maria informou que nesses casos o indicado é ligar no 153, da guarda ambiental, mas que as assessorias 
do Instituto Brookfield podem ser acionadas também. Cláudio ressaltou que a guarda tem pouquíssimas 
pessoas e recursos para atender todo o município, mas que vê atuação deles no entorno da Reserva. 
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Maria falou que é muito importante esse envolvimento e que as pessoas devem ligar sim, pois 

isso só contribui para a gestão da área. 
Roberto Centurion, do condomínio Alpha 3, questionou aos representantes da guarda ambiental 

se eles não tinham apoio do Governo do Estado, pois, o governo tem obrigação de apoiar. Ele enfatizou 
que por se tratar de uma área muito grande, as pessoas vão entrar na reserva, caçar, colocar fogo e que 
por isso a guarda ambiental precisa de muita ajuda. 

Cláudio se mostrou surpreso com o trabalho do Instituto e destacou que as empresas e 
condomínios do entorno tinham que auxiliar nesses processos, que têm condições que ajudar e que não 
dá para delegar tudo ao Instituto Brookfield e suas assessorias. 

Roberto pediu para fazer uma reclamação e disse que mora na região há dez anos e não sabia 
absolutamente nada sobre a Reserva. Ao seu ver, uma das partes fundamentais é a segurança e a 
guarda tem somente sete pessoas e uma viatura. Na região há várias instituições e empresas, por isso, é 
importante se organizarem para identificar e otimizar o que cada um pode fazer. 

Maria falou sobre o Grupo de Trabalho (GT) da Reserva Biológica Tamboré e sobre o 
CONDEMAS Conselho de Defesa do Meio Ambiente Municipal Sustentável que estão abertos para os 
interessados em participar de assuntos socioambientais do município. Andréa (Práxis) resgatou algumas 
ações desenvolvidas ao longo dos anos de gestão da área como: ações educativas em escolas, parcerias 
com a Prefeitura, condomínios e empresas, distribuição do Ecos da Reserva no entorno, dentre outras 
atividades. 

Adriana (Tamboré) perguntou como é que vai ficar a ação do Grupo de Trabalho (GT). Maria 
explicou que o GT nesse momento foi incorporado as discussões do Plano de Manejo para não dar mais 
uma agenda de trabalho para os integrantes do grupo. Então a ideia é que o grupo participe das oficinas 
e que acompanhem cada uma das etapas do Plano de Manejo dando contribuições. Terá a oficina de 
projetos específicos onde será retomado todo aquele plano de ação que começou dentro do GT. É muito 
importante que o GT esteja presente nessa reunião porque já sabem de todo o histórico  

Marcos, da P.A. Brasil voltou a destacar a importância da população no processo do Plano de 
Manejo e falou sobre o que já se avançou. 

Senhor Augusto Korps, do condomínio Alpha 3, colocou que quando a prefeitura realiza 
audiências públicas para definir verba o grupo tem que comparecer e justificar essas coisas urgentes 
para resolver os problemas da Reserva.  

Laércio enfatizou a diferença sentida quando os cidadãos ocupam todos os espaços que são 
abertos para defender a causa e fez um apelo convidando todos os presentes.  

Adriana (Tamboré), falou sobre o GT que tem um subgrupo de comunicação que precisa de 
pessoas que tenham vontade de realizar. Ela informou que a empresa Tamboré fechou uma parceria com 
o Pão de Açúcar para criar um centro de informações no supermercado e isso pode ser uma 
oportunidade para divulgar  ações da Reserva. 

Benedito Mioni, presidente da SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré também falou 
que não sabia nada sobre a reserva e afirmou que a maioria das pessoas da região também não devem 
saber. 

Maria, falou sobre o site e a página no facebook do Instituto Brookfield para que as pessoas 
possam acompanhar. Comentou sobre  a dificuldade de entrega do boletim Ecos da Reserva em vários 
condomínios no passado.  

Renato Bacchi, morador do Tamboré 1, sugeriu fazer uma pesquisa sobre a percepção das 
pessoas em relação a reserva (o que é a reserva?). Renato também se disponibilizou para apresentar 
seu mestrado de educação ambiental em unidades de conservação na oficina de projetos específicos. 

Stephanie, bióloga do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente, apontou outra 
problemática: vários animais silvestres são atropelados ou regatados em vias públicas e casas, mas hoje 
não existe lugar para onde enviar. Cláudio, da Guarda Ambiental, explicou que quando eles recolhem 
algum animal ele precisa ficar em um local de transição até que consigam uma vaga em algum lugar com 
as condições adequadas para cuidar do animal. Stephanie também informou que eles precisam saber 
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quais espécies e onde estão localizadas na Reserva para que eles possam analisar a possibilidade de 
soltar os animais dentro da reserva. 

Andréa resgatou a estrutura do Plano de Manejo, ressaltou que para cada etapa será realizada 
uma oficina e que demandas como as que foram apresentadas, bem como novas, serão trabalhadas com 
mais direcionamento na etapa de elaboração de projetos específicos, e que esse era mais um motivo 
para reforçar a importância da presença de todos em cada encontro. Ao total serão realizadas 5 oficinas e 
a próxima será no dia 25 de novembro.  

Foi entregue uma ficha de avaliação para cada participante. A oficina teve 100% de aprovação 
quanto ao conteúdo exposto, infraestrutura e horário. Os participantes deram as seguinte sugestões:  

 Gostaria de propor um GT Institucional cujo objetivo seja mobilização permanente. 
 O Tamboré 10 acompanha de perto a questão das invasões e acredita que se não for 

combatida com eficácia todo o trabalho pode ser perdido. 
 Antecipação da data da oficina. 
 Maior divulgação e participação nos grupos de meio ambiente dos residenciais. 
 Gostaria que, dentro do possível, seja criado um plano de soltura para os animais 

resgatados. 
 Que a Policia Militar Florestal seja convidada para participar e conhecer o trabalho em 

desenvolvimento. 
 Importante uma das oficinas seja realizada na câmara para os vereadores. 
 Grupo de divulgação para apresentar a reserva a condomínios e empresas para 

conhecimento da população. 
 Maior divulgação para a população em geral e principalmente junto ao poder legislativo. 
 Maior divulgação nos residenciais do entrono, corretores de imóveis que trabalham na 

região. 
 Importante provocar, cada vez mais, a participação das pessoas e buscar ações 

concretas em relação a preservação do nosso meio ambiente. 
 Convocar interessados com antecedência em jornais da área. 
 Continuar divulgando as oficinas para possibilitar a maior participação da comunidade 
 Trabalho para divulgação e suporte financeiro. 

 
Ao final da oficina foram entregues dois materiais: o Guia das Aves e o material usado na Blitz 

da Biodiversidade, conhecer para cuidar. Foi explicada a transição das marcas Instituto Tamboré para 
Instituto Brookfield, pois as logomarcas estão presentes nos materiais. Seguem as imagens dos 
materiais:  
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Figura 3. Biodiversidade, conhecer para cuidar. 

 
 

Figura 4. Biodiversidade, conhecer para cuidar. 

 
 

 

Responsáveis pelo registro: Andréa Rissardo e Carolina Gonzalez (Práxis Socioambiental) 

Revisão final: Maria Oliveira (Práxis Socioambiental) 
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Fotos do evento 

  
Fonte: Práxis 

  

Fonte: Práxis 
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Registro da 2º Oficina de discussão do Plano de Manejo da Reserva Biológica Tamboré 
25 de novembro de 2015, às 09h – Local: CES – Centro de Educação para Sustentabilidade 

 
 
INFORMAÇÕES  
 
Objetivo: apresentar aos públicos estratégicos e interessados do entorno da reserva os resultados da 
segunda etapa de elaboração do Plano de Manejo: diagnóstico.  
 
Lista de participantes 

Participantes Instituição 
Eliane Cristina Terraços Tamboré 
Laércio Braga Tamboré 5 / ISPPA 
Sérgio de Castro Gênesis II 
Cinthia Curado Fazenda Itahyê 
Vilma de Freitas Correia Câmara Municipal 
Juliane Walquer Câmara Municipal 
Vivian Sabbag Saad Câmara Municipal 
Stephanie Cristina Bonome SMPUMA 
Walter Silva Bernardo Associação Residencial Tamboré 11 
Telma Christiansen Tamboré 4  
Renato Bacchi Tamboré 1 

Katia Castaldelli S. 
Prefeitura (Administração Regional Alphaville-Tamboré) 
/ Res. Alphaville 

Rosália Prefeitura (Administração Regional Alphaville-Tamboré) 
 
Brookfield Incorporações: Lúcia Calasso 
Equipes das assessorias presentes: P.A. Brasil (Marcos, Deborah, Renato, Mauri, Daniela, Andrés e 
Carlos), Práxis Socioambiental (Maria, Andréa e Carolina) e E.M.Alves (Elifas). 
 
Assuntos discutidos (Resultados Diagnóstico) 

 
Abertura da oficina foi feita pela Lúcia (Brookfield), que agradeceu a presença e particpação de 

todos no Plano de Manejo. Destacou a divulgação das oficinas no site e na página do Facebook do 
Instituto Brookfield. 

Práxis explicou a dinâmica expositiva da oficina e o uso da ficha de avaliação e registro de 
sugestões e dúvidas.  

 Foi entregue para cada participante um folheto com informações sobre o diagnóstico da 
Reserva Biológica Tamboré (anexo).  

Na sequência a equipe da PA Brasil, incluindo os consultores e especialistas contratados para 
realização dos estudos, iniciou a apresentação dos resultados. A seguir está apresentado um relato de 
acordo com as áreas estudadas. 
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(a) Contextualização 
 
Déborah (PA Brasil) apresentou a primeira parte do diagnóstico: contextualização, importância e 

objetivos da etapa de diagnóstico. Explicou que foi considerada a região do entorno da reserva 
considerando um raio de 3km, conforme normativa do Ibama. 

Mauri (PA Brasil) situou a Reserva nas perspectivas federal, estadual e municipal. Reforçou sua 
inserção em meio urbano que resulta em diferentes dinâmicas e desafios de preservação. 

Na perspectiva internacional, segundo a UNESCO, a Reserva é uma área situada no Cinturão 
Verde da Cidade de São Paulo. 

Reforçou que não há impeditivo de desenvolvimento do entorno, mas é necessário ter cuidados 
e critérios de desenvolvimento. 

 
(b) Uso do solo e socioeconomia 

Carlos, geógrafo contratado pela PA Brasil, fez uma introdução sobre socioeconomia explicando 
que o estudo de socioeconomia e uso do solo estão intrinsicamente ligados. Citou as fontes utilizadas 
(IBGE, trabalho de campo, dentre outras). 

Foram analisados 52 setores censitários, para além dos 3km de área definida do entorno. 
Identificou-se que um terço dos domicílios do município encontra-se no entorno da reserva. 

Desses domicílios 85% são casas, isso resulta numa tipologia horizontal. Ocupação de média densidade.  
A renda per capita do entorno difere do município. Não há muita variação e a média de renda por 

pessoa é acima de três salários mínimos. O perfil populacional é médio e médio alto na região do 
entorno. 

A ocupação é maior no leste e oeste da Reserva: a leste há uma concentração industrial; a sul e 
oeste a predominância é residencial e a norte e noroeste a predominância é de cobertura vegetal. Ao sul 
há um grande volume de circulação de veículos. A partir disso, o entorno da Reserva é de uso 
diversificado.  

 
(c) Rochas, relevo e solos 

Debora explicou que a rocha predominante na Reserva é do tipo filitos e o relevo é formado por 
colinas e morros. Esse perfil tem alta fragilidade à erosão. As movimentações de terra no entorno com 
construções aumentam essa fragilidade.  

Na Reserva haviam 12 pontos com processos de erosão, causados inclusive por fortes chuvas. 
Alguns pontos não são graves e o próprio meio está recuperando. Em outros pontos foi necessária 
intervenção/manutenção. Atualmente os pontos estão recuperados e em monitoramento constante. 

 
(d) Recursos hídricos 

A Reserva tem 19 nascentes e 4 micro bacias: Córrego do Mico, Paiol Velo, do Garcia e do 
Barbeiro. Anualmente é realizada análise das condições/ qualidade da água. O Instituto Brookfield 
contrata uma empresa especializada para análise. 

Para o Plano de Manejo, os estudos do meio hídrico não foram finalizados, devido às questões 
climáticas. Está sendo necesário remarcar constantemente o serviço em razão de chuvas na região.   
 

(e) Cobertura vegetal 
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Daniela, bióloga contratado pela PA Brasil, explicou que a Reserva e o entorno são formados por 
fragmentos de vegetação da Mata Atlântica. A área da possui vegetação em três níveis de regeneração: 
pioneiro, inicial e médio. Apresentou as tipologias e categorias da vegetação.  Das 193 espécies de 
plantas encontradas, 14 estão em listas de espécies ameaçadas (nível internacional, federal e estadual): 
Xaxim, Canelas e Cedro Rosa foram algumas citadas como exemplo.  

Apresentou a vegetação de babu que está impedindo o desenvolvimento/ regeneração da mata. 
 

(f) Fauna 

Andrés, biólogo contratado pela PA Brasil, iniciou explicando que a qualidade da vegetação 
determina a diversidade da fauna na Reserva. Explicou também o funcionamento natural do fluxo da 
fauna, os trânsitos dos animais, que determina possíveis aparições em vias públicas e condomínios.  

O diagnóstico da fauna no entorno foi levantado por listagens comuns em áreas de conservação 
em perímetro urbano.  

A fauna é bioindicadora e pode ser uma fauna especialista (exigente em termos ecológicos) ou 
uma fauna generalista (não exigente em termos ecológicos).  

Em relação às aves, Andrés explicou que conseguiu fazer um bom levantamento no local. A 
partir do cruzamento de estudos anteriores e a visita, foram identificadas 142 espécies. Na área da 
Reserva foram vistas aves de grande porte, evidenciando potencial para abrigar aves significativas de 
mata atlântica. 

A Reserva comporta 7 espécies de fauna ameaçadas de extinção segundo a lista do Estado de 
SP. Trata-se de uma mata de interesse ecológico.  

Sobre os mamíferos, Andrés citou que há 04 espécies que estão ameaçados de extinção na 
área.   

Já sobre os répteis e anfíbios, foi destacado que esse grupo é de difícil levantamento em curto 
espaço de tempo. Não há espécies que estejam em listas de extinção. Foi citada a existência da jararaca 
e da coral-verdadeira, por serem consideradas perigosas. 

O levantamento indicou que a Reserva, por estar em perímetro urbano, tem boa qualidade 
ambiental.  
 
Dúvidas e fechamento 
 
A seguir listamos as dúvidas e questionamentos apresentados pelos participantes assim como as 
respostas da equipe presente. 

Dúvida 1 - Laércio morador do Tamboré 5 disse que a sua direita tem o Pico do Jaraguá e para 
esquerda a Serra do Japi, e gostaria de entender o seguinte: o Jaraguá se liga um pouco com a 
Cantareira e acaba formando um corredor. A fauna tem ligação por esse corredor e acessa a Reserva. 
Qual é a interação que isso tem ou pode ter com o entorno? Eu moro bem do lado da Reserva então não 
é difícil encontrar espécies na minha casa.  Mas a preocupação é o que fazer com pássaros e outros 
animais que aparecem?  

Andrés explicou que vivemos em um dos maiores conglomerados urbano do mundo onde há 
remanescentes florestais. Esses fragmentos normalmente estão completamente isolados um do outro. 
Toda a fauna utiliza esses fragmentos de alguma maneira e transitando entre eles e isso é chamado de 
fluxo gênico. 

Laércio afirmou saber do corredor de fauna e citou que no Plano Diretor é falado algo sobre isso. 
A questão é que essa situação existe na região e isso de alguma forma favorece essa manutenção do 
fluxo de forma positiva? 

Andrés explicou que quando eles forem finalizar os estudos vão propor um mapa de 
permeabilidade que é ver como os fragmentos florestais se ligam de forma que favoreça o fluxo gênico 
das mais diversas espécies. Se você isola a Rebio algumas espécies vão sumir a médio e longo prazo: 
quanto mais fluxo gênico você garantir a essas espécies a tendência é que você preserve. Falou também 
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um representante da Câmara nesse grupo. A gestão da reserva tem sido compartilhada para dar 
transparência e envolver mais parceiros. 

Laércio comentou que o ideal é a pessoa que causou o acidente (dano a cerca) pague o reparo. 
Elifas enfatizou que o Instituto não pode cobrar e que o jurídico da prefeitura também não já que a cerca 
não foi incorporada ao patrimônio público (é do Instituto). Reforçou que o gargalo atual é que a 
notificação tem que ser feita por um agente público e muitas vezes o responsável foge. 

Laércio citou que é necessário divulgar para as pessoas que moram no entorno e principalmente 
do poder público que a Reserva não é do Instituto Brookfield. A reserva é do município.  

 
Dúvida 3 - Walter, do Tamboré 11, informou que enviou um ofício solicitando a poda de um galho 

de árvore que está quebrando a cerca e está impedindo a passagem de pedestres.  
Elifas (E.M.Alves) informou que neste caso pode chamar a Guarda Ambiental que eles têm 

condição de fazer a poda emergencial.  
 
Dúvida 4 - Renato Bacchi, do Tamboré 1, comentou sobre a oportunidade de ter uma reserva 

inserida em área urbana: são os serviços ambientais que ela presta para a região. Informou que tem 
muitos programas federais e estaduais que pagam por serviços ambientais e comentou que em São 
Paulo todos pagam pelo uso da água e esse dinheiro vai para o comitê de bacia. Sugeriu incluir um 
capítulo no Plano de Manejo falando dos serviços ambientais que a reserva presta para que a partir disso 
possamos buscar recursos. 

Stefanie, do DMA, agradeceu a presença das pessoas do poder público e relatou as dificuldades 
em mobilizar as pessoas que trabalham na prefeitura.  

Marcos (PA Brasil) reforçou que a responsabilidade pela preservação da Reserva é de todos. A 
relação do entorno com a Reserva precisa ser avaliada com cautela e a zona de amortecimento não é 
fator impeditivo, mas um cuidado para garantia dos mínimos impactos na área. Por fim, ele citou que o 
Plano de Manejo apontará condições de monitoramento e sustentabilidade da reserva em perímetro 
urbano.  
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Avaliações e sugestões 
 
Foi entregue uma ficha para avaliação da atividade e coleta de dúvidas e sugestões. A 

sistematização está a seguir. 
 

Avaliação da 2º oficina de discussão do Plano de Manejo 

Nome 
Você compreendeu o conteúdo 
e relevância da oficina? 

O espaço estava 
adequado? 

O dia e o horário atendeu 
a sua disponibilidade? Fique à vontade para sugestões ao 

Plano de Manejo Sim ou 
não Sugestões Sim ou 

não 
Por 
quê? 

Sim ou 
não 

Sugestão de 
dia e horário 

Laércio 
Braga Sim   Sim   Sim 

Atende a minha, 
creio que não a 
todos. 

Comunicação com condomínios via 
Sigma (Administradora de condomínios 
na região da Marcos Penteado) 

Vilma de 
Freitas 
Correia 

Sim   Sim   Sim     

Cintia 
Curado sim   sim   sim     

Rosália 
Dantas sim   sim   sim   Maior divulgação das reuniões para a 

sociedade civil e órgão púlico. 

Walter Silva 
Bernardo Sim 

Enviar por e-mail a 
apresentação data 
show para estudo e 
ciência 

sim   sim   

Sugiro uma vistoria na Reserva ambiental 
monitorada pelos biólogos e técnicos 
para conhecimento e apreciação dos 
membros do grupo, para preservar a 
área. 

Telma 
Chritianson sim   sim   não 5º feiras as 9hs 

é o melhor 
Trabalhar educação ambiental para as 
pessoas entendam o que é o Plano de 
Manejo. 

Juliane 
Walquer sim   sim   sim     

Vivian 
Sabbag 
Saad 

sim   sim   sim     

Stephanie 
Cristina 
Bonome 

sim   sim   sim     

Renato 
Bacchi sim   sim   sim     

Katia C. 
Senckert sim   sim   sim   Maior divulgação. Meu condomínio não 

sabia: Residencial Scrnic  

Eliane 
Cristina sim   sim   sim   

Uma pergunta: vários animais e cobras já 
apareceram no condomínio. Chamamos 
a guarda ambiental e os mesmos não 
apareceram. Colocamos de volta na 
reserva, mas corremos os riscos dos 
mesmos estarem machucados. Exemplos 
de animais: porco espinho, gambá e 
cobras. Meu e-mail para as próximas 
oficinas: 
gerente@terracostambore.com.br 
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Análise Práxis Socioambiental 

 Número de participantes: 13 pessoas, sem contar as equipes das assessorias envolvidas. 
Número mais baixo que da oficina anterior, porém alguns participantes jusificaram a 
ausência (Tamboré, condomínios e Plural). Algumas pessoas disseram não ter recebido o 
convite por e-mail, a Práxis conferiu e cofirmou o envio, porém pode ter ido para spam de 
alguns endereços. 

 Participação do poder público: a mobilização ficou sob a responsabilidade do DMA e o 
resultado foi abaixo do esperado (03 representantes). Esteve presente a representante da 
Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente e duas representantes da Câmara Municipal. 
A Guarda Municipal estava o dia inteiro em curso. É importante reforçar a mobilização de 
outras secretarias que podem e devem complementar o trabalho. 

 Participação das empresas do entorno: apenas uma representante da Itahyê compareceu. A 
Tamboré e Plural justificaram a ausência por motivos de reuniões externas. 

 Participação dos condomínios: Os condomínios do entorno participaram, porem a SIA não 
pode comparecer. Fizeram perguntas de acordo com as especificidades deles, além de 
explanarem a respeito da co-responsabilidade de cada um na preservação da Reserva. 
Também foram propositivos com ideias para elaboração dos projetos específicos.  

 A colocação da representante da Câmara Municipal tomou grande parte do tempo destinado 
às perguntas a respeito do diagnóstico apresentado. Alguns participantes mais antigos 
como Laércio, evidenciaram irritação em retomarmos assuntos já discutidos anteriormente, 
diversas vezes, especialmente vindos de um órgão que não participa dos processos da 
Reserva. 

 Metodologia P.A. Brasil: expositiva, concentrada na projeção e apresentação de slides. Os 
especialistas responderam aos questionamentos feitos sobre o tema. 

 Comunicação e mobilização da oficina: a Práxis acredita que o convite deve ser publicado 
no face e no site do Instituto com mais antecedência. A Práxis enviou o convite com dez 
dias de antecedência, realizou o compartilhamento em sua FanPage, foi responsável pela 
confirmação dos convites e fechamento do local da oficina.  

 Participação do GT: alguns membros do GT têm participado de todos os encontros 
programados e oficinas, mostrando engajamento e comprometimento com a gestão da 
Reserva. Contribuiram com falas estratégicas de apoio ao trabalho do Instituto.   

 Registro das questões, sugestões e dúvidas: percebe-se que muitos participantes só se 
colocam verbalmente no debate final ou aguardam o fim da reunião para falar com as 
equipes de assessoria. Sugere-se uma maior atenção das equipes nas próximas atividades 
para que eles utilizem a ferramenta de registro prevista no processo de construção do Plano 
de Manejo (formalizem suas questões). 

 
 

 

Responsáveis pelo registro: Andréa Rissardo e Carolina Gonzalez (Práxis Socioambiental) 

Revisão final: Maria Oliveira (Práxis Socioambiental) 
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Fotos do evento 

  
Fonte: Práxis Socioambiental, 25/11/2015.    Fonte: Práxis Socioambiental, 25/11/2015. 

            
Fonte: Práxis Socioambiental,  25/11/2015.               Fonte: Práxis Socioambiental,  25/11/2015. 

 

Anexo  
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Registro da 3º Oficina de Discussão do Plano de Manejo da Reserva Biológica Tamboré 
22 de janeiro de 2016, às 09h – Local: SIA – Sociedade Alphaville Tamboré 

 
 
INFORMAÇÕES  
 
Objetivo: apresentar aos públicos estratégicos e interessados do entorno da Reserva o Plano de Manejo, 
sobretudo a terceira etapa: zoneamento.  
 
Lista de participantes 

Participantes Instituição 
João Siqueira Brookfield Incorporações   
Cláudio Reinert   Valville I 
Eliana Thomaz Tamboré 10 
Isabele Flauto Tamboré 5 
Nina Rostock Alpha 3 – CVMA 
Beatriz Galekas SMPUMA 
Thereza Garcez SAR 5  
Maurício T. Shibue SMPUMA 
Cintia Curado Itahyê 
José Augusto das Graças SMPUMA 
Laércio Braga Tamboré 5 / ISPPA 
Sérgio de Castro Gênesis II 
Cinthia Curado Fazenda Itahyê 
Miriam Farcil Câmara Municipal 
Juliane Walquer Câmara Municipal 
Vivian Sabbag Saad Câmara Municipal 
Stephanie Cristina Bonome SMPUMA 
Walter Silva Bernardo Associação Residencial Tamboré 11 
Flávia Souza Itahyê 
Renato Bacchi Tamboré 1 
Augusto Freitas Itahyê 
Rosália Dantos Prefeitura Regional Alphaville 
Emílio Carlos F. Soares Secretaria de Planejamento 

 
 
Equipes das assessorias presentes: P.A. Brasil (Marcos, Deborah, Renato, Mauri), Práxis Socioambiental 
(Andréa e Carolina) e E.M.Alves (Elifas). 
 
A oficina 
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Abertura da oficina foi feita pelo João, Brookfield, que destacou a importância da participação de todos 
e a satisfação da Brookfield com a realização deste trabalho.  

Práxis explicou a dinâmica expositiva da oficina e o uso da ficha de avaliação e o registro de 
sugestões. Enfatizou a relevância de todos preencherem as fichas. 

 Foi entregue para cada participante um folheto com informações sobre o zoneamento da Reserva 
Biológica Tamboré, conforme a figura a seguir. 

 
Figura 1. Material sobre a reserva que foi entregue. 

Fonte: P.A. Brasil, 2015 
 

PA Brasil, retomou brevemente alguns conceitos: o que é o plano de manejo e como é feito conforme 
as diretrizes do Ibama.  

Falou sobre as etapas do plano, as que já ocorreram, o conteúdo apresentado, e apontou quais serão 
as próximas.  
 
Zoneamento de uma unidade de conservação 

PA Brasil falou sobre o que é o zoneamento de uma unidade de conservação e quais foram os 
critérios para determinar o zoneamento:  

 Grau de conservação da vegetação 
 Variabilidade ambiental 
 Representatividade 
 Riqueza e/ou diversidade de espécies 
 Fragilidade ambiental 
 Potencialidade para educação ambiental 
 Presença ou necessidade de infraestrutura 
 Uso conflitante 
 Impactos do entorno 
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A partir dessas informações foi apresentado o estudo de zoneamento da Reserva. 
 
 
 
Zona de uso conflitante – ZUC 

São setores que já estão ocupados - a área do duto da Transpetro e da Avenida Honório Alvares 
Penteado.  

Atividades dessa zona:  
 Manutenção de equipamentos e serviços com acompanhamento técnico; 
 Circulação somente de funcionários, desde que seja registrada e justificada ao gestor ; 
 Atividades de monitoramento e fiscalização devem ser intensivas. 

Zona de recuperação – ZR 
São áreas que precisam ser recuperadas: onde há módulo de plantio, vegetação pioneira com 

eucalipto. Cada área será recuperada conforme as suas características. No plano de manejo, as diretrizes 
estarão explícitas para realizar a recuperação. 

Atividades dessa zona:  
 Recuperação de áreas degradadas; 
 Potencial para o desenvolvimento de pesquisas científicas; 
 Potencial de utilização como ferramenta didática em projetos de educação ambiental; 
 Atender normas específicas para implantação de projeto de plantio (altura mínima de mudas, 

manutenção e relatórios). 

Foi ressaltado que apesar das diretrizes para recuperação estarem no plano de manejo a implantação 
ou não do projeto depende de outros fatores como: custeio e manutenção. 

 
Zona de uso especial – ZE 

Setor destinado à implantação de infraestrutura operacional (sede e demais equipamentos). Essa 
área foi selecionada por questão de acessibilidade e por ser uma área de silvicultara (área com eucaliptos). 
Parte da área vai ser destinada para infraestrutura e o restante será recuperada. 

Atividades dessa zona:  
 Oferecer a infraestrutura necessária (gestão, fiscalização, programas de Educação 

Ambiental); 
 Só é permitida a visitação pública com caráter educacional e com acompanhamento de 

monitor de acordo com Projeto de Educação Ambiental. 

Zona de uso extensivo – ZE 
São locais que visam à proteção do meio ambiente, mas passiveis de ter atividades de educação 

ambiental ou pesquisa científica. Nesses locais existem trilhas e possuem sinalização.   
A questão da visitação na Reserva de Tamboré foi enfatizada uma vez que vem sendo discutida por 

diversos públicos e se trata de uma demanda existente. Porém foi apresentado que há necessidade de estudo 
aprofundado e diretrizes para atender a demanda a legislação. A visitação poderá acontecer após estudo de 
viabilidade de trilha e aprovação de um projeto específico de Educação Ambiental. O estudo de viabilidade de 
trilhas já foi contratado pelo Instituto Brookfield e poderá ser usado. 

Atividades dessa zona:  
 Garantir a manutenção de um ambiente natural com o mínimo necessário de intervenção 

antrópica; 
 Propiciar atividades educacionais de baixo impacto; 
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 Os grupos de visitantes ficam restritos a 25 pessoas, no máximo, incluindo professores e 
responsáveis; 

 Todo resíduo sólido gerado pelos visitantes deve ser por eles retirado da unidade. 
 

Zona primitiva – ZP 
Setores de cobertura vegetal com maior nível de proteção na unidade de conservação. É a maior 

zona. Ao decorrer do tempo a zona de recuperação deve se tornar zona primitiva.  
Atividades dessa zona:  

 Conservação do ambiente natural – Ecossistemas; 
 Somente pesquisas científicas e monitoramento ambiental; 
 Proteger nascentes e áreas sensíveis. 

Vale destacar que:  
 Nesta zona são permitidas apenas as atividades de proteção, de pesquisa científica e/ou 

operações de combate a incêndios ou atividades indispensáveis para a gestão; 
 As atividades permitidas não poderão comprometer a manutenção dos recursos naturais em 

longo prazo. 

 
Figura 2 e 3. 3º Oficina de discussão do Plano de Manejo 

   
Fonte: Práxis Socioambiental, 22.01.2016 

 
Zona de amortecimento 

 
A zona de amortecimento é a área externa do entorno da unidade de conservação. É uma área onde 

as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os 
impactos sobre a unidade. 

Os critérios para defini-la foram:  
 Área de vegetação representativa 
 Área de micro bacias que fluem para unidade de conservação  
 Vizinhança imediata: quem lida com a fauna e flora 
 Limites físicos de impactos diretos 
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A proposta de zona de amortecimento não é impedir o desenvolvimento de atividades do entorno, 
mas ter diretrizes que minimizem os impactos na Reserva,  

É permitido: ocupação dos terrenos de acordo com legislação municipal de uso do solo (Plano 
Diretor).  

Não é permitido:  
 Supressão de vegetação nativa em estágio médio conectado de regeneração; 
 Introdução de espécies exóticas nos projetos de recuperação e paisagismo; 
 Soltura/Reintrodução de espécies da flora e fauna, sem a adequada autorização; 
 Lançamento de efluentes domésticos ou industriais nos cursos d’água sem tratamento. 

 
Medidas propostas:  

 A implantação de novos empreendimentos deverá no período de implantação, desenvolver 
um Programa de Gerenciamento Ambiental de Obras, submetido a Secretaria Municipal de 
Planejamento Urbano e Meio Ambiente, visando assegurar práticas construtivas adequadas, 
destacadamente durante a fase de terraplenagem; 

 Os empreendimentos confrontantes deverão instituir Áreas Verdes nos limites a Rebio 
Tamboré; 

 Recomenda-se que, preferencialmente os novos empreendimentos que sejam desenvolvidos 
verticalmente de modo a possibilitar maior área permeável (Área Verde). 

Dúvidas e fechamento 
 
Marcos Tadeu, PA Brasil, falou sobre a importância das pessoas fazerem perguntas ou sugestões 

nesse momento, para que seja possível utilizar sugestões na construção do plano de manejo. 
Julia, CEPEA, faz parte da equipe que está trabalhando no EIA-RIMA da Fazenda Itayê e informou 

que foi realizado um estudo da área e identificado que há faixa de vegetação em estado médio de 
conservação. Optou-se por ser conservador e toda a faixa em estado médico está sendo considerada como 
estágio avançado de conservação.  

Julia questionou a conectividade das áreas, perguntou como colocar no papel. Destacou que a Itayê 
tem intenção de criar passagens de fauna e no programa de recompensação consta o repasse de recursos 
para a Reserva.  

A PA Brasil explicou que conceitualmente a questão da conectividade não envolve apenas da 
cobertura vegetal. A conectividade é física e nesse momento a área da Itayê tem a conexão com a unidade de 
conservação devida o fluxo gênico.  

Elifas, EMAlves, destacou que o Instituto já analisou a área que tem conectividade direta com a 
Reserva, da Itayê, e que no EIA-RIMA não pretende desenvolver nenhuma atividade de impacto.  Além disso, 
fizeram um levantamento de fauna que agregou informações as que já temos sobre a unidade de conservação. 
Destacou que todas as empresas com empreendimentos na região estão comprometidas em realizar os 
estudos e tomar as precauções necessárias para minimizar os impactos negativos. Elifas explicou que o fluxo 
de análise permanece o mesmo: empreendedor realiza os estudos devidos (ex. EIA-RIMA), envia PARA 
CETESP que solicita parecer da Prefeitura e do gestor da reserva.  

PA Brasil explicou as restrições que podem ser colocadas virão do município e não o plano de 
manejo. No plano de manejo constam somente as diretrizes que já constam na Lei da Mata Atlântica. 

Laércio, morador do residencial Tamboré 5 e ambientalista, perguntou se a zona de amortecimento é 
uma sugestão ou uma imposição; quem é que determina se pode ou não construir nessa zona.    

PA Brasil explicou que o que foi apresentado é uma proposta de 1º instância e que haverá outras 
instâncias e depois o plano precisa ser aprovado pelo CONDEMAS. Voltou a enfatizar que a prefeitura pode 
incorporar ou não os conceitos que estão no plano de manejo através do CONDEMAS. 
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Práxis e EMAlves explicaram que o órgão regulador que faz o licenciamento ao verificar que o 
empreendimento está próximo a uma unidade de conservação envia o estudo para consulta do gestor da 
unidade de conservação. No caso da reserva, o Instituto Brookfield em parceria com a Secretaria de 
Planejamento Urbano e Meio Ambiente faz em conjunto um parecer técnico que é levado ao conhecimento no 
CONDEMAS. Isso é o que já acontece. Com o plano de manejo o órgão regulador vai saber que existe a zona 
de amortecimento e irá considera-la além de consultar o gestor da reserva.  

 
Laércio comentou que a área destinada para educação ambiental vai fazer com que as pessoas que 

estão no entorno da reserva desenvolvam o sentimento de pertencimento, pois vão poder conhecer e assim 
compreender que a reserva é delas também.  

Além disso, sugeriu que no projeto da construção da sede se considere as árvores que vão ser 
retiradas (os eucaliptos, por exemplo).  

Práxis informou que já existe um estudo da viabilidade das trilhas. A partir de todos esses estudos é 
possível através dos projetos específicos efetivar a proposta de visitação para educação ambiental. Por isso 
ressaltou a importância da participação de todos na próxima oficina sobre os projetos específicos.  

Práxis destacou que depois da aprovação do plano de manejo vem a fase da implantação então será 
importante todos ativarem as suas redes, para participarem do processo. Para implantar serão necessários 
recursos e todos são co-responsáveis pela gestão da Reserva Biológica Tamboré.  

 
 
Avaliação da oficina 

Nome 

Você compreendeu o conteúdo e 
relevância da oficina? 

O espaço estava 
adequado? 

O dia e o horário 
atenderam a sua 
disponibilidade? Fique à vontade para sugestões ao Plano de 

Manejo Sim 
ou 
não 

Sugestões 
Sim 
ou 
não 

Por quê? 
Sim 
ou 
não 

Sugestão 
de dia e 
horário 

José Augusto 
das Graças Sim    Sim   Sim     

Stephanie 
Cristina 
Bonome 

Sim   Sim   Sim     

Isabele S. L. 
Flauto Sim   Sim   Sim   

Divulgação do Plano nas reuniões de condomínios 
para maior mobilização dos moradores, 
incentivando a concretização dos projetos. 

Walter Silva  
Bernardo Sim   Sim   Não 

9hs terça, 
quarta ou 
quinta 

  

Rosália 
Dantas Sim   Sim   Sim     

Julia Stuart Sim   Sim   Sim   
Deixar claro a relação da proibição de supressão 
nos termos da lei para evitar interpretações 
equivocadas por parte da CETESB. 

Eliana 
Thomaz Sim   Sim   Sim     

Thereza C. 
Garcez Sim 

Assinalar detalhadamente os 
pontos limitantes do entorno 
da Reserva e sua zona de 
Amortecimento 

Sim   Sim     

Flávia Souza Sim   Sim   Sim     
Cinthia 
Curado Sim   Não Um pouco 

apertado Sim     
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Sérgio de 
Castro Sim   Sim   Sim   

Rever a sugestão de orientar que futuros 
empreendimentos na região sejam verticais, pois, 
em minha opinião os horizontais trazem menor 
impacto ambiental. 

Renato 
Bacchi Sim   Sim   Sim   

Pensar o zoneamento da reserva e o manejo 
considerando os serviços ambieentais que a área 
oferece à região.  

Mauricio 
Shibue Sim   Sim   Sim   

Fazer o levantamento de espécies arbóreas - 
georeferenciado, das espécies não pioneiras (Ex: 
espécies de madeira de lei.) para ser possível 
matriz - fornecimento de sementes.  

Beatriz 
Galekas Sim   Sim   Sim     

Vivian 
Sabbagg 
Saad 

Sim   Sim   Sim     

Claudio 
Reinert Sim Temos que agregar um dado 

público. Sim   Sim     

Juliane 
Walquer Sim   Sim   Sim     

 

 

 

Responsáveis pelo registro: Andréa Rissardo e Carolina Gonzalez (Práxis Socioambiental) 

Revisão final: Maria Oliveira (Práxis Socioambiental) 
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Registro da 4º Oficina de Discussão do Plano de Manejo - Reserva Biológica Tamboré 
26 de fevereiro de 2016, às 9h – Local: CES – Centro de Educação para Sustentabilidade 

 
INFORMAÇÕES  
 
Objetivo: apresentar aos públicos estratégicos e interessados do entorno da Reserva o Plano de Manejo, 
sobretudo a quarta etapa: projetos específicos.  
 
Lista de participantes 

Participantes Instituição 
Cláudio Reinert Valville I / Campos do Conde 
Uilma de Freitas Correia Câmara Municipal 
Vivian Sabbag Saad Câmara Municipal 
Olga Bosniac Colégio Mackenzie 
Roseli Ap. Celante Tamboré 10 
Sérgio de Castro Gênesis II 
Irene Morgado Alpha 3 / Alpha 11 
Julia Stuart CPEA 
Renato Bacchi  Tamboré 1 
José Augusto das Graças SMPUMA – DMA 
Kátia Castardelli Regional Alphaville 
Rosália Dantos Regional Alphaville 
Renato Ishihara Furtado SMPUMA – DMA 
Maurício Tadao Shibue SMPUMA – DMA 
Beatriz Galenkas SMPUMA 
Stephanie Cristina Bonome SMPUMA 
Lúcia Calasso Brookfield Incorporações 

 
Equipes das assessorias presentes: P.A. Brasil (Marcos, Deborah, Renato, Mauri), Práxis Socioambiental 
(Maria e Carolina) e E.M.Alves (Elifas). 
 
A oficina 

 
Lúcia fez abertura da oficina falando sobre o canal de comunicação com o Institituto mesmo após o 

fechamento dos trabalhos do Plano de Manejo.  
Práxis Socioambiental explicou a dinâmica da oficina: apresentação do cenário macro dos projetos 

específicos que foi construído a partir da análise técnica e das oficinas. Foi destacado o curto tempo de 
duração da atividade e por isso a inviabilidade de discutir detalhadamente cada item. Isso acontecerá após 
aprovação do Plano e Manejo quando for discutir quais projetos serão implantados considerando a viabilidade 
e os recursos disponíveis.  

PA Brasil falou brevemente sobre o principal objetivo da unidade de conservação e quais os usos são 
permitidos. Lembrou quais são as etapas do Plano de Manejo e em qual etapa o plano está.  
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Explicou as diretrizes do Ibama em relação aos projetos específicos e destacou a quinta cláusula do 
convênio entre o Instituto Brookfield e a Prefeitura de Santana de Parnaíba. Em ambos a implantação dos 
projetos específicos será de acordo com a disponibilidade financeira. 

Os projetos específicos foram divididos em três eixos temáticos. Cada eixo tem subprogramas, 
conforme apresentado a seguir.  

 
Implantação de infraestrutura e equipamentos e recursos humanos básicos a gestão. 
 

• Sede administrativa: implantação da sede (local e sugestão de ambientes necessários); 
• Equipe de gestão e fiscalização: indicação de equipe mínima de operação e gestão (gestor, 

técnico, serviços gerais, guardas); 
• Equipamentos e insumos: equipamentos mínimos a serem adquiridos para a sede; 
• Sinalização: indicação de sinalização; e  
• Delimitação perimétrica e cercamento: delimitação por topografia, marcos e cercamentos dos 

trechos faltantes (anexo 2 e 3, em contato com áreas ocupadas). 

Proteção e Recuperação ambiental 
 

Esse eixo tem vários subprogramas. Alguns deles fazem pare do Plano de Gestão e já foram 
implantados e estão em funcionamento desde 2005. Nesses casos o Plano de Manejo está atualizando o que 
tem no Plano de Gestão. 

 
Situações de risco 

• Gerenciamento de emergências – PAM (Plano de auxílio mútuo): procedimento operacional 
padrão para adoção em ocasiões com emergências com risco de impacto a Rebio. 

Manejo florestal – Parcialmente implantado pelo Instituto Brookfield 
• Controle de espécie invasora: roçada manual, fomento à pesquisa sobre o comportamento 

invasor da espécie nativa, por meio de convênios – Instituto Biológico. 
• Substituição de eucaliptos por nativas: normativas de plantio, mapa das zonas de 

recuperação – ZR, estimativa de mudas, etc. 

Manejo de fauna – Parcialmente implantado pelo Instituto Brookfield 
• Implantação de túneis de fauna: locais para implantação que visem a melhoria da 

conectividade entre os fragmentos. 
• Monitoramento de fauna: estimar tamanho das populações, monitor da fauna existente: 

flutuações e espécies bioindicadores; Pré-requisito para implantação de soltura de fauna. 

Conservação das águas – Implantado pelo Instituto Brookfield desde 2005 
• Monitoramento de águas superficiais: continuidade no monitoramento, a fim de identificar 

possíveis contaminações causadas por fatores externos. 

Proteção do solo – Implantado pelo Instituto Brookfield desde 2005 
• Monitoramento dos processos erosivos: monitoramento das ravinas já identificadas e 

potenciais pontos de geração de processos erosivos; 
• Manutenção e recuperação de sulcos e ravinas: limpeza nos bueiros e recuperação de 

pontos identificados; recomendações técnicas bioengenharia adotada/aprovadas. 
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Integração com a comunidade do entorno 

 
Comunicação social 
 

• Comunidade: Sensibilização e envolvimento da comunidade de entorno para conservação da 
UC; 

• Mitigação de oferendas religiosas: Através do mapeamento dos grupos e entidades 
religiosas, promover encontros com líderes espirituais para orientação; 

• Fomento à pesquisa científica: Fomento e articulação de parcerias institucionais de pesquisa 
(Mackenzie, UNIP, USP, UNICAMP; Normativas de uso da REBio para a pesquisa, 
autorização, acompanhamentos e arquivo de acervo técnico digital; 

• Articulação e parcerias: Promover e articular parcerias; 
• Educação Ambiental: Permitir que estudantes e sociedade civil possam conhecer a REBio 

Tamboré, por meio de visitas guiadas para pequenos grupos (25 pessoas) e previamente 
agendadas. Para implantação, esse programa requer infraestrutura de operação: sede 
implantada e trilhas adaptadas (pequenas e pontuais intervenções) 

Possíveis fontes de recursos 
 

PA Brasil apresentou uma lista de possíveis fontes de recursos listadas. Foi destacado que são 
recomendações.  

• Fundo municipal específico da REBIO – a ser implantado 
• FUNEP – Fundo Municipal de Conservação Ambiental 
• Medidas compensatórias Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba – Departamento Meio 

Ambiente 
• ONGs 
• Parcerias com iniciativa privada 
• Instituições de ensino e pesquisa particulares e públicas 
• SMA – Compensação câmara técnicas 
• FID – Fundo Estadual dos Direitos Difusos 

Discussão / Sugestões e Dúvidas 
Olga, do colégio Mackenzie, comentou que todo mundo quando encontra um animal acaba soltando 

na Reserva, mesmo que isso não seja permitido. 
Andrés, da PA Brasil, falou sobre duas situações quando a questão é a soltura de animais na 

Reserva: pensando no animal, para ele é bom ser solto na Reserva; contudo existe a preocupação da Reserva 
virar uma área de soltura regional e dessa forma corre-se o risco de inserir um animal que não é natural da 
área. Por isso é necessário o estudo quantitativo, pois, mede a densidade populacional de uma espécie (se é 
um número muito alto pode causar desequilíbrio) e dá amparo para decidir pela soltura ou não.  

Renato, morador do residencial Tamboré 1, comentou que em muitos condomínios tem “matinhas” 
onde há saruês morando. Ele alertou que estão usando muito veneno nos condomínios e que soltar esses 
saruês na Reserva sem examiná-los pode trazer consequências ruins. Isso é mais um motivo para a população 
não achar que pode por conta própria soltar os animais na área.  
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Práxis Socioambiental comentou sobre as pessoas que estão participando de as oficinas já serem 
educadores ambientais. Cada um pode ajudar falando sobre a Reserva com a sua rede de contatos e aos 
poucos irem passando as informações para frente. 

Irene, representante do Alpha 3 e do Alpha 11, sugeriu a criação de um grupo no facebook com o 
objetivo de divulgação. Comentou que não se sente à vontade para explicar determinadas coisas e que as 
assessorias poderiam colocar as informações nesse grupo no facebook.  

Práxis Socioambiental comentou que na página no facebook do Instituto tem as informações mais 
recentes e que no site do Instituto tem uma parte somente sobre a Reserva onde tem várias informações.  

Irene acredita que o vínculo com o nome da empresa Brookfield pode gerar dúvidas e suspeitas, por 
isso sugere um grupo com um viés educacional.  

Lúcia, do Instituto Brookfield, achou a ideia interessante por ser uma ação colaborativa. Lembrou que 
a Brookfield é gestora da área via Instituto que não tem via comercial. Destacou a importância de não perder o 
histórico de informações que estão disponíveis a todos no site do Instituto, pois é uma ótima base de consulta 
documental.  

Marcos Tadeu, da PA Brasil, aproveitou para ressaltar a importância de todos registrarem as suas 
opiniões. 

Stephanie, da Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, perguntou se já existe uma ideia 
mínima que tipo de estrutura a sede vai ter e se um posto para a guarda ambiental será proposto.  

PA Brasil explicou que no geral a sugestão é uma estrutura básica que comporte um grupo de 25 
pessoas, o educador e os técnicos de monitoramento. Terá uma sala de multiuso e o principal objetivo da sede 
é para atender a administração, projeto de educação ambiental e projetos de pesquisa científica. 

Renato, da Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, perguntou como é que fica na Plano 
de Manejo a questão das três áreas de mineração próximas a zona de amortecimento. PA Brasil explicou que 
as tais áreas estão próximas a zona de amortecimento, mas que nenhuma ainda tem permissão para 
exploração. Sobre esse assunto a Prefeitura precisará tomar algumas posições.  

Práxis Socioambiental fechou a oficina explicando que o próximo passo será fechar Plano de Manejo 
para aprovação no CONEMAS e depois disso terá um evento de lançamento. 
 
 
 
Responsáveis pelo registro: Maria Oliveira e Carolina Gonzalez (Práxis Socioambiental) 

Revisão final: Maria Oliveira (Práxis Socioambiental) 
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Fotos 

 
Figura 1. Equipe da Prefeitura e Assessorias do Instituto Brookfield. 

  
Fonte: Práxis Socioambiental, 26/02/2016 
 
 
Figuras 2 e 3. 4º Oficina de Discussão do Plano de Manejo da Reserva Biológica Tamboré 

Fonte: Práxis Socioambiental, 26/02/2016 
 

 

 

 

 

Avaliação da oficina 

Avaliação da 4º oficina de discussão do Plano de Manejo 
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Nome 
Você compreendeu o conteúdo e relevância da 
oficina? 

O espaço estava 
adequado? 

O dia e o horário atenderam 
a sua disponibilidade? Fique à vontade para sugestões 

ao Plano de Manejo Sim ou 
não Sugestões Sim ou 

não 
Por 
quê? 

Sim ou 
não 

Sugestão de dia e 
horário 

Cláudio 
Reinert Sim  Manter sempre esse assunto vivo! Sim   Sim   

A criação de uma "página" no 
facebook é de fácil criação. O 
problema é a manutenção dos 
dados. Sugiro manter o que já existe 

Stephanie 
Cristina 
Bonome 

Sim 

Ficou muito superficial as informações 
passadas. Como esperar que as 
pessoas sejam capazes de sugerir 
algo, justamente nessa única fase 
disponível para isso se não 
disponibilizaram mais informações. 

Sim   Sim   

Esperar que enviem sugestões 
posteriores por email etc sem o 
mínimo de informações sobre cada 
projeto não acho válido. Que seja 
enviada por email então mais 
informações sobre esses projetos. 

Irene 
Morgado 
Marques 

Sim   Sim   Sim   
Divulgar grupo específico da REBIO. 
Moderado e supervisionada por 
profissionais capacitados 
especializados.  

Beatriz 
Galekas Sim   Sim   Sim     

Julia Stuart Sim   Sim   Não   10h (devido ao trânsito) 
Olga 
Bosnia Sim   Sim   Sim     

Kátia 
Castardelli Sim   Sim   Sim   Grupo no facebook 

Rosália 
Dantos Sim   Sim   Sim   Grupo no facebook sobre a Reserva 

Renato 
Furtado Sim   Sim   Sim     

Uilma de 
Freitas 
Correia 

Sim   Sim   Sim   Grupo no facebook 

Vivian 
Sabbagg 
Saad 

Sim   Sim   Sim     

Maurício 
Shibue Sim   Sim   Sim   

Levantamento da vegetação, 
principalmente de espécies não 
pioneiras para haver recomposição 
da mata, coleta de sementes, 
produção de mudas regional.  

Roseli 
Aparecida 
Celante 

Sim   Sim   Sim     

Sérgio de 
Castro Sim   Sim   Sim     

Renato 
Bacchi Sim   Sim   Sim   

Pensar em restrições e analisar as 
ameaças da zona de 
amortecimento, como o caso da 
mineração 

José 
Augusto Sim   Sim   Sim     

 

Anexo – Material entregue na oficina 
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Registro da Oficina Setorial com as Instituições de Ensino - Plano de Manejo da Reserva Biológica Tamboré 
23 de fevereiro de 2016, às 14h – Local: CES – Centro de Educação para Sustentabilidade 

 
 
INFORMAÇÕES  
 
Objetivo: Consultar públicos estratégicos, próximos à Reserva e importantes para desenvolvimento da etapa 
de projetos específicos, para extrair a percepção e a relação com a Reserva.  
 
Lista de participantes 

Participantes Instituição 
Amanda Macchion Moraes Colégio Pentágono 
Edilson Pichiliani Colégio Mackenzie 
Paula M. Toth Escola Castanheiras 
Bianca Veronese Escola Ursinho Branco 
Carolina Barreti Escola Castanheiras 
Daniel de Renzo Barrets Escola Castanheiras 

 
 
Equipes das assessorias presentes: Práxis Socioambiental (Andréa e Carolina). 
 
A oficina 

 
Abertura da oficina foi realizada pela Andréa, Práxis Socioambiental, que falou brevemente sobre o 

histórico da reserva. Explicou que a reserva é uma unidade conservação de proteção máxima, então é restrita 
para quaisquer atividades com exceção de pesquisa científica e educação ambiental. Explicou como foi a 
criação da Reserva Biológica Tamboré e como é realizada a gestão compartilhada entre a Prefeitura Municipal 
de Santana de Parnaíba e o Instituto Brookfield através de um convênio. Enfatizou também o compromisso 
que o Instituto tem com a área e a importância da Prefeitura e dos munícipes se apropriarem da gestão da 
área.  

Andrea, falou sobre as etapas do Plano de Manejo e o que são as Oficinas Setoriais. 
A oficina se deu em torno de três questões, conforme descrito a seguir.  
 

1. Conhecimento sobre a Reserva Biológica Tamboré e 2. Qual a relação da sua instituição 
com a Reserva? 

Paula, da escola Castanheiras, falou que conhece a reserva e que a instituição também conhece 
porque está do lado da área.  Havia um trabalho com o fundamental 1 onde o biólogo Amarildo tratava das 
questões da reserva, porém com o fundamental 2 tem planos, mas ainda são só ideias. Paula comentou que 
os professores do ensino médio tentaram ir na reserva para ver a possibilidade de fazer um pré-campo com os 
alunos, mas descobriram que não era viável a realização da atividade. 

Já a Amanda, do colégio Pentágono comentou que ela conhece, mas que a instituição conhece 
pouco. Há 3, 4 anos atrás fizeram um trabalho focado com o fundamental 1, onde ia um biólogo e falava das 
aves da reserva. Mas não tem um vínculo da escola com a unidade de conservação.  

Edilson, do colégio Mackenzie, falou que os alunos do ensino médio têm bastante contato, pois alguns 
professores discutem isso na sala de aula. Porém não é uma diretriz da escola, varia conforme o interesse do 
professor de abordar o tema. 
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Bianca, da escola Ursinho Branco, comentou que a unidade é próxima da reserva, então a 
comunidade sabe da área. A escola tem um projeto que se chama Aves no entorno, que o Amarildo teve um 
papel importante, pois ele levou um rico material sobre a unidade de conservação para mostrar para as 
crianças. Esse ano estão querendo ampliar o projeto para falar sobre árvores da reserva.   

Carolina, da escola Castanheiras, falou que a reserva está em dois projetos pedagógicos e inclusive 
está contemplado nas apostilas da escola. Um dos projetos é de língua portuguesa que envolve fichas com 
textos informativos sobre os animais da reserva. Só que foi muito difícil fechar os animais, pois, as crianças 
tinham muita dificuldade para fazer pesquisa sobre as informações, então precisaram ampliar para “Mata 
Atlântica”. Carolina informou que acha interessante se pudessem retomar isso, fazendo uma entrevista com 
biólogos da região que conheçam as espécies.  

Outro projeto é sobre o entorno da escola, sobre a história de Santana de Parnaíba e também sobre 
pontos geográficos. Nessa questão a reserva entra, e é falado com os alunos sobre e mostram o site. Mas ela 
também acha que poderia ser ampliado.  

 
 

3. Como se percebem interagindo com a reserva? Quais são as expectativas e sugestões? 
Professor Edilson, do Mackenzie, sugeriu ter um vídeo institucional sobre a reserva (“um viral”). Um 

vídeo curto, em torno de 3 minutos para chamar a atenção  e informar brevemente as crianças e dos jovens a 
refletir e cuidar dá área. Além disso, comentou de formar uma rede com os professores das escolas da região 
para que possam se ajudar em tornar os alunos “guardiões da reserva”. Podem postar fotos, caso veja alguma 
irregularidade, entre outras ações rápidas.  

Edilson perguntou qual o caminho para quem quiser fazer um estudo sobre a área. Porque tem alguns 
ex-alunos dele que já demonstraram interesse em desenvolver estudos diversos. 

Andréa falou que o caminho é fazer solicitação ao Instituto Brookfield. O Instituto vai analisar e fazer 
considerações junto com a Prefeitura.  

Carolina, da Castanheiras, perguntou sobre a possibilidade de realizar atividades educacionais dentro 
da reserva. Andréa explicou que foi realizado um estudo sobre a viabilidade das trilhas e que é possível sim ter 
essas atividades, após a implantação desse projeto específico, completou que outro projeto específico é a 
criação de uma sede é para atender a necessidade de trilhas. 

Edilson sugeriu ter um observatório de aves na sede.  
Andrea esclareceu também que o Plano de Manejo terá todas as informações específicas da reserva 

e estará disponível para download. A previsão para finalizar o trabalho é fim março. 
Paula, da Castanheiras, perguntou se os alunos do ensino médio poderiam ajudar a pensar nessas 

trilhas, pois isso seria ecologia na prática.  
Andrea, esclareceu que esse é o intuito. Explicou que no plano de manejo os projetos específicos não 

estarão detalhados, mas serão as diretrizes. Esses projetos serão realizados através de parcerias, pois o 
Instituto não poderá arcar com os custos de todos os projetos e nem é o intuito. A ideia é que a região se 
aproprie desse processo. Um formato estudado é a criação de uma rede para que as pessoas possam 
mobilizar a realização dos projetos.  

Carolina comentou que tem um projeto de campo com o primeiro e sétimo ano do ensino médio que 
são usados instrumentos de observação dos fatores abióticos e isso é feito na escola. Seria muito legal fazer 
isso na reserva e poder comparar os dados.  

Andréa perguntou se alguém tinha contato com universidades, pois, um dos projetos específicos que 
foi pensado seria alguma universidade ficar responsável pelo monitoramento da fauna da flora da reserva. 
Edilson, do Mackenzie, comentou que tem contato com a Universidade Mackenzie. Falou que precisa saber 
quais seriam os tópicos que estariam abertos para pesquisa, pois, algumas coisas podem ser permitidas ou 
não. Tendo esse detalhamento é possível passar para os alunos para ver quem tem interesse.  

Amanda, do Pentágono, sugeriu que o monitoramento da água seja feito por alunos das escolas da 
região, pois, é algo mais simples. Comentou que o Pentágono faz um projeto de monitoramento de água no rio 
Tietê, em conjunto com a SOS Mata Atlântica.   
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Andréa perguntou se as escolas como instituições tem interesse em participar e se comprometer em 
serem parceiras da reserva, pois, é mais fácil realizar atividades quando o corpo diretivo da instituição está 
comprometido. 

Amanda, do Pentágono, falou que é possível sim!  
Edilson, do Mackenzie, disse que é um trabalho demorado chegar “até o topo” já que o colégio é 

muito grande. É possível, mas não pode afirmar quanto tempo demoraria.  
Daniel, da Castanheiras, perguntou se com a criação da reserva, houve desapropriações. Andréa 

explicou que não, mas que até hoje existem problemas com invasões.  
Edilson perguntou se é possível a Práxis ou alguém do Instituto ir nas escolas para falar sobre a 

reserva e as ações que estão acontecendo. Andréa falou que é possível através de solicitação ao Instituto. 
Explicou que na maioria das vezes é a Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente que vai, mas que 
caso seja importante a presença do Instituto, a Práxis como assessoria pode ir.  

Edilson comentou sobre a rede, tanto com professores como com moradores dos condomínios para 
poder haver uma troca entre quem está interessado em fazer algo. Andréa falou que essa rede será articulada 
mais para frente, mas que não impede de as escolas já fazerem as solicitações de algumas atividades que já 
podem ser articuladas. 

Ao final, todos foram convidados para a 4º Oficina de discussão do Plano de Manejo e ficou aberto 
para quem quiser indicar outras pessoas para participarem da oficina, pois, tudo é público. Depois dessa 
oficina terá o fechamento do plano, a aprovação pelo CONDEMAS e enfim uma cerimônia para a entrega do 
Plano e Manejo para o município.  

 
Análise Práxis 
 
As instituições de ensino se mostraram Importantes pontos de divulgação da Reserva e da gestão 

realizada, bem como forte mobilizador para criação dos “guardiões da reserva”. Potencial de parcerias 
diversas, tanto para captação de recursos, quanto para trabalho com educação ambiental.  Os representantes 
presentes contribuíram com ideias de projetos específicos e demandas possíveis de serem atendidas pela 
Prefeitura e pelo Instituto (materiais sobre a Reserva, bate papo com os professores e alunos, projetos sobre 
as árvores da Reserva, entre outros). Vale ressaltar que anseiam pela criação de uma Rede atuante no 
Município, uma oportunidade para ser trabalhado a favor da implantação dos projetos do Plano de Manejo. 
 

Avaliação da oficina 

Avaliação da Oficina Setorial com as Instituições de ensino 

Nome 

A oficina proporcionou 
maior conhecimento 
sobre a Reserva? Qual é a sua expectativa 

em relação a Reserva? 

No seu ponto de vista a sua instituição 
pode ser parceira das atividades em 
relação a Reserva? Como? 

Gostaríamos de constar com a 
sua participação!  

Sim ou 
não Sugestões Sim ou 

não Sugestões Fique à vontade para sugestões 
ao Plano de Manejo. 

Daniel de 
Reno 
Barreti 

Sim    

Que esta possa se tornar 
parte integrante do 
cotidiano da comunidade 
constituindo-se, portanto, 
de significado a região. 

Sim  
Visitas monitoradas (educação 
ambiental) com alunos e 
professores. Co-participação na 
gestão e monitoramento. 

  

Amanda 
Macchion 
Moraes 

Sim   
Uma parceria entre o 
Colégio Pentágono e a 
Reserva para conhecer e 
preservar. 

Sim 
Como vocês nos solicitarem! 
Temos interesse em passar 
sempre para nossos alunos esse 
acontecimento.  

Rede de escolas em Alphaville; 
que pensem e participem da 
educação ambiental voltada para 
preservação da Reserva 
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Bianca 
Veronese Sim   

Expectativa de manter a 
parceria nos projetos que 
envolem meio ambiente. 

Sim 

Podemos continuar com o 
retorno que damos dos projetos, 
como "aves do entorno" para 
compartilhá-los com outras 
instituiçõess, por exemplo. 

  

Paula M 
Tohth Sim   

Poder fazer um trabalho 
dos alunos com a Reserva 
seja participando dos 
projetos especiais ou na 
futura trilha. 

sim Ajudando nos projetos 
específicos.   

Edilson 
Pichiliani Sim 

Divulgação dos 
projetos na 
comunidade. 

Além de desenvolver 
estudos científicos ela 
também deve realizar a 
educação ambiental.  

Sim 
Com ações de educação 
ambiental, pesquisa científica e 
até mesmo gestão. 

Criar a rede de mailing de 
interessados.  

Maria 
Carolina 
Barretti 

sim   Colaboração para projetos 
desenvolvidos na escola.  Sim     

 

 

 

Responsáveis pelo registro: Andréa Rissardo e Carolina Gonzalez (Práxis Socioambiental) 

Revisão final: Maria Oliveira (Práxis Socioambiental) 

 



852

Plano de Manejo - Reserva Biológica Tamboré

     
                                                            

Registro da Oficina Setorial com os condomínios - Plano de Manejo da Reserva Biológica Tamboré 
23 de fevereiro de 2016, às 09h – Local: CES – Centro de Educação para Sustentabilidade 

 
INFORMAÇÕES  
 
Objetivo: Consultar públicos estratégicos, próximos à Reserva e importantes para desenvolvimento da etapa 
de projetos específicos, para extrair a percepção e a relação com a Reserva.  
 
Lista de participantes 

Participantes Instituição 
Luciana M. Saboia Tamboré 10 
Roseli A. Celante Tamboré 10 
Cláudio Reinert Campos do Conde (morador) / Valville I 
Laércio Braga Tamboré 5 / ISPPA 
Stephanie Cristina Nonome SMPMA 
Renato Bachi Tamboré 1 
Walter Bernardo Tamboré 11 
Tadeu F. Paula Guarda Ambiental 
Cláudio Rossoni Junior Guarda Ambiental 

 
Equipes das assessorias presentes: Práxis Socioambiental (Andréa e Carolina). 
 
A oficina 

 
Andréa, Práxis Socioambiental, fez a abertura oficina e explicou qual era o objetivo e como isso faz 

parte do Plano de Manejo 
Nessa oficina compareceu duas representantes do Residencial Tamboré 10 que não sabiam muito 

sobre a Reserva. 
Laércio, do Residencial Tamboré 5, falou sobre o histórico da Reserva: como foi criada e como ele e 

outros munícipes participaram de todo esse processo. Enfatizou que mobilização ainda é baixa, mas que aos 
poucos as coisas estão sendo conquistadas e avançando. Falou também sobre o compromisso do Instituto 
Brookfield na gestão da Reserva, mas que a maior preocupação é que vai acontecer quando o convênio de 20 
anos acabar.  

Roseli e Luciana, do Residencial Tamboré 10, perguntaram se tem a possibilidade de algum dia a 
área da reserva deixar de ser uma unidade de conservação.  

Stefanie, bióloga do SMPMA, explicou que a área nunca deixará de ser reserva. Contudo, se não 
houver quem cuide a área vai desaparecer devido a invasões e má gestão. 

Andréa, Práxis Socioambiental, explicou o quão fundamental é o Plano de Manejo, como principal 
ferramenta de gestão para área. Falou brevemente sobre as etapas e que a próxima é dos projetos 
específicos.  

Andréa explicou o papel de cada assessoria no trabalho atual (PA Brasil, EMAlves e Práxis 
Socioambiental) e sobre a parceria e o papel fundamental da Prefeitura de Santana de Parnaíba. Enfatizou que 
a metodologia utilizada é sempre participativa e que a reserva é algo que o Instituto Brookfield faz a gestão  
mas que é resposabilidade de todos e que se trata de um terreno municipal. Ttambém comentou um pouco 
sobre o Plano de Gestão que é executado faz cinco anos. 

A oficina se deu em torno de três questões, conforme descrito a seguir.  
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1. Conhecimento sobre a Reserva Biológica Tamboré  
Luciana, do Tamboré 10, informou que não conhecia Reserva e que com certeza os moradores do 

condomínio não devem saber que é uma unidade de conservação ambiental. Comentou que as filhas devem 
saber mais que ela, pois, estudam na escola Castanheiras que é próxima a área e já tiveram trabalho a 
respeito.  

Roseli, do Tamboré 10, acredita que ninguém do condomínio deve saber sobre a Reserva. 
Cláudio, morado do Campos do Conde, elogiou o trabalho das assessorias. Não acredita que as 

pessoas saibam sobre a reserva.  
Laércio do Tamboré 5, comentou que a maioria dos condomínios só estão preocupados com as 

aranhas, gaviões, escorpiões e cobras que aparecem. Falou que depois de cada oficina do Plano de Manejo 
ela faz um relatório que circula na página do facebook do condomínio, via SIGMA e também é distribuído 
impresso pelo residencial. Mas o que está acontecendo que nem todo mundo le e as pessoas o estão 
identificando como o morador que participa das atividades. 
 
2. Qual a relação da sua instituição com a Reserva? 

Roseli, do Tamboré 10, falou sobre os animais que aparecem dentro do condomínio. As pessoas 
realmente se incomodam! Falou que tem muitas aranhas, que um tempo atrás tiveram um problema sério com 
escorpiões.  

Laércio, do Tamboré 5, comentou que as pessoas falam “tem aranha na minha casa e o condomínio 
não faz nada”. Isso acontece porque as pessoas não entendem e também falta participação nas atividades 
relacionadas a Reserva. Comentou sobre o fumacê (veneno) que estão jogando para matar aranha, sapo, 
lagartixa e que as pessoas não entendem porque tem tanto mosquitos e pernilongos em geral.  

Walter, do Tamboré 11, que diariamente ele retira animais do condomínio e leva para reserva. 
Comentou que no caso de aranhas e escorpiões ele envia para o Instituto Butantã. Além disso, também há 
outras interações como os incêndios. 

Walter destacou as invasões de pessoas que entram no condomínio pela Reserva. Citou um furto que 
aconteceu em 4 de abril de 2015; em 12 de setembro de 2015 um assaltante entrou em uma casa e fez refém 
e o mais recente em 21 de fevereiro de 2016 outro assaltante entrou, mas não teve êxito porque o alarme da 
casa disparou. Em todos esses casos as pessoas invadiram via reserva para poder entrar no condomínio. 
Comentou as ações de prevenção que o condomínio vem tomando e que fez solicitação ao Instituto e a 
Prefeitura para realizar poda de árvores da Reserva que serem de apoio para os assaltantes entrarem no 
condomínio.  

Andréa destacou que toda ação realizada na reserva tem que ser aprovada pelo órgão gestor. O 
Instituto e a Prefeitura analisam a solicitação considerando o impacto que isso terá sobre o ambiente. Stephani 
comentou que nesse caso específico também são analisadas as espécies das árvores e se são nativas ou não. 

 
3. Como se percebem interagindo com a reserva? Quais são as expectativas e sugestões? 

Luciana comentou que a direção do Tamboré 10 está pensando em realizar atividades de 
conscientização para coleta seletiva e que eles poderiam aproveitar para falar sobre a reserva aos 
condôminos.Laércio se ofereceu para ir até o condomínio falar sobre a reserva.  

Luciana contou que faz parte da comissão de pais, da escola Castanheiras, e que eles estão 
pensando em um projeto de voluntariado para os alunos do ensino médio e que essa poderia ser uma 
oportunidade de fazer algo para a reserva. 

Roseli, do Tamboré 10, perguntou qual é o valor para manutenção da reserva. Andréa informou que 
só de manutenção técnica fica em torno de 300 mil reais ao ano. Luciana falou que sendo 9 condomínios 
próximos a área da área, caso um dia seja extremamente necessário, seria possível arrecadar esse valor.  

Cláudio, do Campos do Conde, comentou que no fundo da área onde estão construindo a escola San 
Nickolas todo domingo, por volta das 7hs da manhã, estão soltando balão.  

Laércio comentou sobre uma tabela com telefones e a explicação para quando ligar para cada órgão 
que tempo atrás foi distribuído. Sugeriu que essa tabela fosse distribuída nos condomínios. Stephanie falou 
que vai mandar essa tabela para a Práxis Socioambiental.  
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Cláudio, do Campos do Conde, comentou sobre sua expectativa de envolver mais pessoas, inclusive 
jovens. Roseli reforçou que acredita nesse primeiro momento os esforços tem que se concentrar na 
mobilização para depois pensarem em visitas na Reserva. 

Luciana, do Tamboré 10, sugeriu passar para as administrações do condomínio algumas ações para 
realizarem em relação a Reserva. Dessa forma, aos poucos irá chegar ao conhecimento dos moradores.  

Laércio, do Tamboré 5, comentou que não poderá participar da 4º Oficina de Discussão do Plano de 
Manejo, onde será falado dos projetos específicos. Por isso ele levou suas sugestões registradas:  

 Papo de vizinho (anexo 1): educação ambiental com adultos. A ideia é ser algo participativo, 
mas informal onde os próprios moradores que tem conhecimento sobre a reserva (não 
necessariamente conhecimento técnico) possam conversar com as pessoas que não 
conhecem. Deu como exemplo usar o Pão de Açúcar para fazer uma exposição sobre a área 
e alguém ficaria de plantão conversando com as pessoas.   

 A sede da reserva ser também um espaço de referência onde serão realizados cursos e 
capacitações. A Universidade Livre do Meio Ambiente, do município de Curitiba foi dada 
como referência para esse projeto – Saiba mais em: unilivre.org.br. 

Laércio destacou a importância de dar continuidade aos projetos para sempre aguçar o sentimento de 
pertencimento. Outro ponto citado foi a importância de retomar a questão do PAM – Plano de auxílio mútuo.  

No fechamento da oficina Andréa convidou a todos para participarem da 4º Oficina de discussão do 
Plano de Manejo e incentivou para que levem novas pessoas.  

 
Análise Práxis 
 
Os representantes dos condomínios apontaram o desconhecimento a respeito da Reserva, 

com exceção de alguns condomínios (ex. Tamboré 11), que além de ter muro colado com a área, tem 
interações constantes seja com o órgão gestor, seja com a fauna e até mesmo com processo de segurança 
(relatado a cima). Porém reconhecem também o potencial contribuidor para preservação plena, se perceberam 
co-responsáveis e demonstraram interesse e possibilidade de patrocinarem ações permanentes na Reserva. 
Esse público é um potencial mobilizador para a construção da Rede em prol da Reserva, além de importante 
canal de divulgação (capilaridade). Colocaram a disposição os meios de comunicação dos condomínios para 
informes. Outra oportunidade apontada na reunião e sistematizada pelo Laércio no anexo a seguir, é a 
divulgação constante e realizada “por quem mora, para quem mora” na região a respeito da Reserva (rodas de 
conversas e treinamentos).   

 
 

Fotos 

Figuras 1 e 2. Oficina setorial com os condomínios. 

 
Fonte: Práxis Socioambiental, 23/02/2016 
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Figura 3. Oficina setorial com os condomínios 

 
Fonte: Práxis Socioambiental, 23/02/2016 

 
 
 
  

Avaliação da oficina 

Avaliação da Oficina Setorial com os condomínios 

Nome 

A oficina proporcionou 
maior conhecimento 
sobre a Reserva? Qual é a sua expectativa 

em relação a Reserva? 

No seu ponto de vista a sua 
instituição pode ser parceira das 
atividades em relação a 
Reserva? Como? 

Gostaríamos de constar com a 
sua participação! 

Sim ou 
não Sugestões Sim ou não Sugestões Fique à vontade para 

sugestões ao Plano de Manejo. 

Laércio 
Braga Sim   Integração e pertencimento Sim   

Enviado para Carol sugestões 
para Sede da Reserva e um 
projeto de educação ambiental. 

Walter 
Silva 
Bernardo 

Sim 

Novo 
conhecimento 
e saber os 
trabalhos 
realizados. 

Que seja reforçada a 
vigilância no perímetro da 
mata quando 3 invasões 
ocorridas no Tamboré 11 

Sim 

Monitorando, 
preservando e 
orientando os 
munícipes do 
perímetro. 

Contem comigo! 

Luciana 
Salvia Sim   

Que ela seja preservada e 
cuidada pelos moradores da 
região 

Sim Ações comunitárias 
com moradores. Parabéns pelo trabalho! 

Cláudio 
Reinert Sim 

Cada dia se 
aprende 
mais! 

Que consigamos chamar 
atenção para a Reserva no 
futuro 

Sim 

Por enquanto, na 
expansão do 
projeto "Papo de 
vizinho" (sugerido 
pelo Laércio) 

  

Roseli 
Aparecida 
Celante 

Sim   Que permaneça preservada Sim Divulgando a 
reserva   
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Responsáveis pelo registro: Andréa Rissardo e Carolina Gonzalez (Práxis Socioambiental) 

Revisão final: Maria Oliveira (Práxis Socioambiental) 

 

 

 

 

 

ANEXO 

Anexo 1 – Projeto Papo de vizinho 

Projeto de sensibilização de vizinhos da Reserva Biológica Tamboré. 
 
 

                                                              
 

“Vizinhos da Reserva.” 
 
 
 
 
 
Sensibilização dos moradores e profissionais dos empreendimentos do entorno da Reserva Biológica Tamboré 

a partir da percepção de que, devido à rotatividade e a implantação de novos empreendimentos as pessoas 

desconhecem o patrimônio ambiental que as cercam gerando dúvidas sobre seus limites, futuro, ações, mas 

principalmente o pertencimento, objetivando o engajamento das pessoas e instituições este projeto através de 

um “papo de vizinho” mostra o que já foi feito o que fazer e como. 
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VIZINHO adj (lat vicinu) 1 Que está perto, que está ou fica a pequena distância; próximo, limítrofe, 
confinante, contíguo. 2 Que mora ou reside perto de outra pessoa. 3 Que tem proximidade de 
parentesco. 
 
 
 
 
Apresentação 
 
 
 De acordo com Nelson Mandela, “A educação é a arma mais poderosa para mudar o 

mundo”. Quando o assunto é meio ambiente, essa premissa não é diferente. A educação Ambiental, 

unida às ações eficientes de gestão ambiental e mecanismos regulatórios, é um importante 

componente para que se atinja uma rede eficiente de políticas públicas para a proteção e a 

conservação do meio ambiente. 

 

 O principal objetivo da Educação Ambiental é despertar a compreensão da necessidade do 

ser humano em se comprometer com o meio em que vive, para que assuma as responsabilidades 

devidas a fim de enfrentar os desafios ambientais da atualidade. 

 

 É necessário que todos nós passemos por um processo de sensibilização e aprendizagem, 

para que compreendamos que fazemos parte de um todo sistêmico, onde tudo está interligado; e que 

nossas ações têm conseqüências diretas sobre o meio ambiente e vice-versa.  Assim, a sociedade é 

convidada a pensar globalmente e agir localmente, para a construção de um mundo mais sustentável. 

(SMA-SP). 

 

Projeto Ambientando  

 

 O PROJETO AMBIENTANDO existe de fato desde 2006. Idealizado por Laercio Braga, 

Jornalista Ambientalista com grande experiência na área ambiental tendo participado de diversos 

projetos de educação e sensibilização ambiental. Foi professor convidado na Universidade de Araras 

para ministrar o curso de Gerenciamento de Resíduos. Morador na região do Tamboré participou 
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ativamente na implantação da Reserva Biológica Tamboré assim também como em ações que a 

envolveram, Conselheiro de Meio Ambiente de Santana de Parnaíba participa do Grupo Técnico da 

Reserva Biológica Tamboré, observador e provocador propõem o Projeto “Vizinhos da Reserva”. 

 

Projeto “Vizinhos da Reserva” 

 

 Ao Criar o Projeto “Vizinhos da Reserva” levamos em conta todas as ações que já foram 

realizadas no entorno da Reserva Biológica Tamboré, seja pelo poder público, pela sociedade civil e 

ou mantenedores. A percepção de que o processo de sensibilização deve ser constante veio através 

da demanda local por informações sobre a reserva, tal fato se deve em muitos casos, pela renovação 

da população do entorno e em outros por algumas ações ou fatos que impactam a vizinhança, 

podemos citar os incêndios e acidentes de trânsito que destroem as cercas da reserva além da 

necessidade de incentivar novos parceiros e colaboradores. 

 
 Como o entorno da Reserva é composto por condomínios residenciais e empresas, com 

número aproximado de 35, consideramos que ações de sensibilização, com a exposição de fotos e um 

“bate papo” com os moradores e funcionários em cada um destes empreendimentos, fará com que 

sementes de informação sejam plantadas nestes vizinhos e que possam gerar a sensação do 

pertencimento. Muito comum para as pessoas envolvidas com a reserva, em conversas informais, no 

posto de abastecimento, no supermercado, na padaria ouvirem que, “a sua reserva” ou ainda os 

“pássaros da sua reserva”, demonstrando assim que não se sentem pertencentes que não sentem 

como se fosse o “meu quintal”. 

 

Escopo de Trabalho 

 

 Para atingir os seus objetivos, o Projeto “Vizinhos da Reserva” prevê duas etapas: Na 

primeira etapa uma exposição de fotos, a sensibilização e capacitação da comunidade local, se darão 

pelo “Papo de Vizinho”, já a segunda etapa será construída e detalhada em um projeto específico 

com ações como, Vizinhos Observadores, Passeios Ciclísticos, Visitas Técnicas e Mutirão de 

Limpeza, entre outros que possam ser sugeridos e complementarão os trabalhos. A interação com a 

comunidade é um aspecto fundamental na manutenção da Reserva Biológica Tamboré. Por isto os 

moradores do entorno da Reserva são considerados os parceiros na sua conservação. Assim, no 

decorrer do Projeto “Vizinhos da Reserva”, estão previstas diversas ações com a participação da 

comunidade.  
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 O objetivo específico é sensibilizar os vizinhos e estreitar cada vez mais o relacionamento 

entre a comunidade e a Reserva, captando novos colaboradores e parceiros fazendo da Reserva 

Biológica Tamboré um centro de referência com respeito às boas práticas ambientais do entorno e ao 

amor à natureza.  

 

Metas 

 

 Atingir o maior número possível de pessoas que residem ou trabalham no entorno da 

Reserva, com um total de 166 horas divididas em seis meses, por meio de um “Papo de Vizinho”, 

informal, elucidativo e participante fazendo com que mais pessoas possam colaborar e disseminar as 

informações sobre a Reserva fazendo assim crescer o número de guardiões. 

 

Metodologia 

 

 A primeira etapa de sensibilização, que trata este projeto deve começar por uma exposição 

de fotos e dados em um grande ponto de circulação de vizinhos, como sugestão a loja do Pão de 

Açúcar Tamboré, que também pode ser o ponto inicial das sensibilizações, através de um “bate 

papo” com os colaboradores da loja.  

 

 Esta ação de um final de semana, ou seja, sexta, sábado e domingo atingirá um número 

grande de moradores, que já terão um primeiro contato com o tema facilitando e incentivando a 

participação destes quando o Projeto estiver no seu condomínio. 

 

 O passo seguinte são as visitas aos vizinhos, condomínios e empresas, pré-agendadas no 

horário que melhor atende-los, a exposição de fotos deve fazer parte do encontro. Este “bate papo” 

não deve ser extenso, mas deve esgotar as dúvidas dos presentes. 

 

Indicadores 

 

 Através de lista de presença e relatórios para cada visita faremos uma avaliação quantitativa. 

 

 A avaliação qualitativa torna-se interpretativa uma vez que será através de feedback da 

administração e ou percepção do palestrante. 
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Descrição das atividades 

 
 Primeira etapa: 
 
 Papo de vizinho. Um “bate papo” com os vizinhos de forma descontraída, porém com uma 

 riqueza de informações técnica, visuais e estatísticas que possam sensibilizar e esclarecer a 

 vizinhança da Reserva desenvolvendo o sentimento de pertencimento do “meu quintal”.  

 
 Para que possamos realizar estas ações algumas medidas são necessárias: 
 
 

 - Elaboração de material de divulgação, exposição e sensibilização.  

 Levantar a possibilidade de reeditar materiais já desenvolvidos baixando custos, atualizar 

 dados e inserir novas fotos; 

 - Contato com possíveis parceiros.  

 Gráficas, empresas de comunicação visual, etc.; 

 - Agendamento com os empreendimentos do entorno da reserva.  

 Empresas durante o dia e condomínios residenciais à noite ou sábado; 

 
Divulgação  
 
 Enviar pautas para TV Alphaville e Folha de Alphaville, criar um convite digital ou físico 

para que seja divulgado internamente nos empreendimentos. Elaboração de banners ou cartazes para 

serem colocados nas áreas comuns dos condomínios como elevadores e clubes. 

 
Cronograma Primeira Fase 
 
 

Primeira Fase 
Período de Realização (meses) 

Primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto Sexto 
Elaboração de 
Material                                                 
Preparação de 
Atividades                                                 
Contato com Vizinhos                                                 
Contato com Empena                                                 
Papo de Vizinho                                                 
Diagnóstico                                                 
Revisão de 
Planejamento                                                 
Relatório                                                 

 
 



861

Análise de projetos específicos

     
                                                            

Custo elaborado em 30/04/2015 
 
 De modo a facilitar a visualização de custos com recursos humanos e sua produção 

intelectual necessários para a viabilização do projeto, a tabela abaixo busca demonstrar os custos 

previamente elaborados para a realização de cada uma das atividades que constituem a primeira fase 

do programa. Sua divisão está estabelecida em um intervalo de tempo em meses e as atividades que 

serão realizadas nesta fase. 

 
 

Primeira 
Fase 

Período de Realização (meses) 

Primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto Sexto 

Elaboração 
de Material 8h R$ 920                      
Preparação 
Atividades 6h R$ 690                      
Contatos  
Vizinhos 6h R$ 690 8h R$ 920  8h R$ 920  8h R$ 920         
Contato 
Imprensa     4h R$ 460              4h R$ 460  
Papo de 
Vizinho     16h R$1.840 16h R$1.840 16h R$1.840 16h R$1.840 8h R$ 920 

Diagnóstico     2h R$ 230  2h R$ 230          2h R$ 230  
Revisão de 
Planej.         4h R$ 460 4h R$ 460  4h R$ 460     

Relatório 
8h R$ 920     8h R$ 920         8h R$ 920  

Total Parcial 
28h R$ 3.220 30h R$ 3.450 38h R$ 4.370 28h R$ 3.220 20h R$ 2.300 22h R$ 2.530 

Total Geral 
1ª Fase 166h R$19.090   
 

 Os custos de produção de materiais de apoio e divulgação não fazem parte desta proposta 

devendo constar de proposta específica após definição de quais instrumentos serão utilizados. Para a 

segunda etapa deverá ser elaborado um projeto, especificando as atividades que serão discutidas e 

construídas durante o decorrer da primeira fase.  

 

 Com a conclusão dos trabalhos, espera-se uma maior participação e conscientização dos 

profissionais e moradores que fazem parte do entorno da região em relação à importância de cuidar 

do espaço que eles usufruem, talvez não diretamente, mas indiretamente dos benefícios oferecidos 

pela Reserva, como por exemplo, a qualidade do ar que é respirado.  
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 Este é o início de um trabalho que não deve nunca mais parar, pode e deve ser replicado em 

outras áreas verdes do município. Conservar o meio ambiente e seus recursos naturais é 

responsabilidade de todos, e o Projeto “Vizinhos da Reserva” objetiva disseminar isto. 

 

             Santana de Parnaíba, 05 maio de 

2015.  

 

Laercio Braga 
Jornalista Ambientalista 
Sugestões para a segunda fase do projeto: 

 
 
 1- Vizinhos observadores de aves. A riqueza e exuberância das aves da Reserva fazem 
 encher os olhos dos Vizinhos. O Projeto “Vizinhos da Reserva”, assim, pretende incentivar o 
 registro fotográfico de espécies no “meu quintal” e o compartilhar deste registro por meios 
 digitais com todos Vizinhos da Reserva. 
 
 2- Visita técnica com Síndicos à Reserva. Visita técnica acompanhada, com a participação 
 de síndicos dos condomínios e representantes de empresas do entorno.  
 
 3- Passeio Ciclístico no entorno da Reserva. Uma volta ciclística no entorno da Reserva 
 com o apoio da Guarda Municipal e Semutran previsão de paradas nos núcleos com 
 explanação de ações e dados atualizados, além de apoio técnico. 
 
 4- Mutirão de limpeza. Promover uma ação em que a população do entorno atravéz de um 
 mutirão possa sensibilizar-se com a prática de descarte de resíduos de toda ordem nos 
 limites da reserva com o intuito de minimizar os impactos, acidentes com animais da reserva 
 além dos incêndios. 
 
Para que possamos realizar estas ações algumas medidas são necessárias: 
 
 
 1- Criação de um grupo digital para divulgação das fotos. 
 Possível exposição física com apoio da SMPUMA; 
 2- Levantamento com o corpo técnico sobre a possibilidade de execução e limites. 
 Havendo a possibilidade, levantar qual o limite por visita e melhor época do ano; 
 3- Levantar junto a grupo de ciclistas da região o expertise para execução. 
 Levantar junto ao município quais tramites seguir e com qual antecedência; 
 4- Buscar apoio novamente junto ao município. 
 Levantar junto a SMSM e a SEMUTRAN quais tramites seguir. 
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