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SPVS

Esta cartilha destina-se às pessoas que têm interesse em preservar a 

natureza na sua cidade. Ela foi elaborada pela equipe do Programa 

Condomínio da Biodiversidade, realizado pela SPVS - Sociedade de 

Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental.

A SPVS é uma organização não-governamental, paranaense, de cunho 

técnico e científico, que desde 1984 atua na conservação da natureza por 

meio da proteção de áreas nativas, de ações de educação ambiental e do 

desenvolvimento de modelos para o uso racional dos recursos naturais. O 

Condomínio da Biodiversidade - ConBio surgiu no ano 2000 como um 

projeto formado por pessoas interessadas em conservar a biodiversidade 

em propriedades particulares de Curitiba e Região Metropolitana. 

Recebeu este nome por manifestar a integração de interesses dos 

participantes - "condôminos" - em prol da conservação da natureza em 

ambientes urbanos. 

O ConBio busca promover a conservação da natureza em ambientes 

urbanos e periurbanos, a fim de proteger as áreas naturais contribuindo 

para a melhoria da qualidade de vida. 

Ao longo dos anos, o ConBio estabeleceu parcerias com os setores 

público e privado e visitou mais de mil propriedades particulares 

realizando o extensionismo conservacionista – orientações sobre boas 

práticas de manejo e conservação. Além disso, apoiou a criação de novas 

Unidades de Conservação, especialmente as Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural Municipal (RPPNM) e promoveu ações de educação, 

firmando-se como um Programa de Conservação da Natureza em Curitiba 

e Região Metropolitana.

Nesta cartilha você encontrará informações sobre a flora e a fauna da 

região e poderá conhecer melhor a importância da preservação das áreas 

naturais em ambientes urbanos e entorno, bem como sobre ações de 

conservação da natureza que podem ser feitas em sua propriedade.

Boa leitura!

APRESENTAÇÃO
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A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E A 
QUALIDADE DE VIDA

A natureza tem a capacidade de manter a vida mediante os seus 
contínuos ciclos de regeneração, adaptação e evolução. Nas cidades, a 
continuidade desses ciclos tem sido comprometida pelas constantes 
transformações do espaço, devido a necessidade de infraestrutura que 
atenda a demanda dos habitantes num território limitado. Sendo assim, a 
adoção de políticas públicas e as iniciativas particulares de conservação 
do patrimônio natural nos centros urbanos são indispensáveis para frear e 
reverter processos de degradação ambiental, contribuindo na melhoria da 
qualidade de vida por meio da conservação da natureza e de seus 
serviços ambientais.

Serviços ambientais são processos gerados pela própria natureza e 

que sustentam a vida humana na Terra. Eles são responsáveis 

pela manutenção da biodiversidade e geração de recursos 

naturais que todos nós dependemos e nos beneficiamos, tais 

como: ar puro, água, alimentos, lazer, medicamentos, matérias 

primas, combustíveis, valores culturais e estéticos, entre outros.

As áreas naturais inseridas em grandes centros urbanos ou próximas 

deles, fornecem esses inestimáveis serviços, trazendo benefícios diretos e 

indiretos para toda a população, como:

- Manutenção da qualidade da água para abastecimento público;

- Regulação do clima regional;

- Manutenção da qualidade do ar;

- Absorção de poluentes atmosféricos;

- Conforto térmico e acústico;

- Proteção do solo, evitando deslizamentos e erosão;

- Redução do risco de enchentes;

- Manutenção da paisagem e dos valores culturais e estéticos;

- Habitat para flora e fauna silvestres;

- Polinização;

- Conservação da biodiversidade.
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Biodiversidade é a riqueza de 

espécies e a variação biológica 

em determinada área. 

Engloba todas as espécies de 

plantas, animais e micro‐

organismos, bem como os 

sistemas a que pertencem, e 

pode ser considerada em três 

níveis: diversidade gené�ca, 

diversidade de espécies e 

diversidade de ecossistemas. 

A manutenção da 

biodiversidade é vital para a 

sobrevivência dos seres vivos. 

(A)
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Para a manutenção dos serviços ambientais em centros urbanos, é 
necessário garantir a proteção das áreas naturais remanescentes e 
planejar a sua ampliação e conectividade, aumentando dessa forma a 
efetividade dos benefícios. 

Importante também é a restauração das áreas degradadas, geralmente 
abandonadas e subutilizadas, promovendo o resgate das funções 
ecológicas desses ambientes que são potenciais fornecedores de 
serviços ambientais.

A vegetação nativa da sua cidade, presente nos remanescentes florestais 
conservados em quintais e jardins, pode vir a compor corredores 
ecológicos que possibilitam a conexão entre as áreas naturais maiores, 
como parques e outras Unidades de Conservação.

Veja abaixo o mapa do município de Campo Largo e as suas Unidades de 
Conservação. 
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VAMOS CONVERSAR SOBRE A NATUREZA DO 
PARANÁ?

A preocupação com a preservação da natureza e com os benefícios que 

ela nos proporciona começam a fazer parte do cotidiano dos moradores 

das cidades. Para um número cada vez maior de pessoas, existe uma 

tarefa muito importante a ser cumprida, que é a preservação e a 

restauração da natureza em seus jardins, quintais, chácaras de lazer, 

terrenos de empresas e indústrias, ou mesmo nas áreas naturais públicas. 

Trata-se de resguardar a qualidade de vida e o bem estar proporcionados 

pela natureza conservada, buscando o equilíbrio entre preservação 

ambiental e o desenvolvimento urbano.

Temos o privilégio de morar em uma das mais belas regiões brasileiras, 

com a natureza em nosso horizonte e em nosso quintal. Vivemos em um 

ambiente muito rico em biodiversidade e que ainda mantém áreas 

naturais remanescentes, públicas e particulares, que são apreciadas 

pelos paranaenses e visitantes.

A biodiversidade do bioma Mata Atlântica no Paraná se expressa em 

diferentes ambientes, desde a vegetação densa e exuberante da Serra do 

Mar e litoral; a Floresta com Araucária e os Campos Naturais nos 

planaltos; e a Floresta Estacional do oeste e norte do estado. O Paraná é 

Floresta Estacional
Semidecidual  ‐ PN do Iguaçu

Floresta com Araucária e 
Campos Naturais

(B)

Floresta Atlân�ca ‐ 
Litoral do Paraná

(C ) (B)



Desde a colonização de nosso país, as riquezas do bioma Mata Atlântica 

foram intensamente exploradas e substituídas por cidades, lavouras e 

pastagens, e atualmente resta pouco menos de 8% de sua cobertura 

original.

O Paraná se desenvolveu e prosperou à custa dos seus recursos 

naturais, especialmente a madeira, a água e a terra fértil, que hoje 

sustenta as extensas lavouras. Olhando a evolução do desmatamento em 

nosso estado podemos constatar a drástica e rápida perda da natureza 

original. Como resultado desse processo, espécies de madeira nobre 

como a araucária (Araucaria angustifolia), a canela-preta (Ocotea 

catharinensis) e a imbuia (Ocotea porosa) estão incluídas, desde 1992, na 

Lista Oficial de Flora Ameaçada de Extinção. 

0706

Hoje o Paraná guarda o que restou de suas áreas naturais em algumas 

Unidades de Conservação públicas e particulares, especialmente o 

Parque Nacional do Iguaçu (a oeste) e a Serra do Mar (a leste).

Além do desaparecimento da vegetação e de toda biodiversidade que ela 
abriga, outro aspecto de grande impacto é a fragmentação do habitat, ou 
seja, áreas naturais que eram contínuas foram transformadas em porções 
isoladas, formando remanescentes de vegetação. 

No passado, os ecossistemas eram interrompidos apenas por obstáculos 

naturais, como grandes rios ou áreas com relevo acidentado. Isso permitia 

que as espécies se deslocassem por longas distâncias dentro de seus 

limites, proporcionando a sobrevivência de suas populações.

Atualmente as áreas naturais se resumem a “ilhas” de vegetação, onde as 

comunidades de plantas e animais permanecem confinadas. Tal situação 

traz como consequência o isolamento e a redução de populações 

silvestres, causando perda de biodiversidade e até a extinção de 

espécies.

Ilhas de vegetação na�va em grandes centros urbanos
Imagem: Google Earth

Fonte: SOS Mata Altântica



O muriqui ou mono-carvoeiro (Brachyteles arachnoides) é uma das 
espécies que sofrem com o processo de fragmentação do habitat. O 
maior primata não humano das Américas ocupava áreas recobertas por 
florestas em uma grande extensão territorial na Mata Atlântica do sudeste 
e parte do sul do Brasil, na região do Vale do Ribeira. A exploração de 
madeira e a conversão das áreas naturais em pastagens e plantios de 
monoculturas, fez com que atualmente a ocorrência dos muriquis no 
Paraná esteja restrita a um pequeno remanescente florestal isolado no 
Vale do Ribeira, em uma região próxima a Curitiba. Este confinamento 
pode acarretar problemas envolvendo a genética e o crescimento da 
população, levando a extinção local da espécie.
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FLORESTA COM ARAUCÁRIA

A Floresta com Araucária, ou Floresta Ombrófila Mista, originalmente 
ocupava 20 milhões de hectares, estendendo-se em parte dos estados do 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Também ocorria em maciços 
descontínuos nas partes mais elevadas das Serras do Mar, 
Paranapiacaba, Bocaina e Mantiqueira, nos estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais, e também na Argentina. Tal formação compunha  
um mar verde-escuro formado pelas copas das araucárias, que muitos 
jamais considerariam que pudesse se acabar. 

Hoje, dos 7,5 milhões de hectares de Floresta com Araucária que 

originalmente cobriam o Paraná, 99,2% foram desmatados. Menos de 70 

mil hectares encontram-se em bom estado de conservação e estão 

localizados em pequenas áreas públicas e privadas dispersas, que são 

consideradas os últimos remanescentes deste rico ecossistema.

(J)
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Esta floresta de formação imponente caracteriza-se por dois estratos
arbóreos e um arbustivo. No estrato superior domina a araucária ou 
pinheiro‐do‐paraná (Araucaria angustifolia), árvore frondosa que só ocorre 
em altitudes maiores do que 600 metros. Esta árvore é  tão valiosa que foi 
a mola propulsora da colonização de boa parte dos estados do Sul. A 
araucária pode chegar aos 50 metros de altura e até 180 cm de diâmetro.

Abaixo das copas das araucárias são encontradas árvores de grande 

porte como a  imbuia (Ocotea porosa), a canela-sassafrás (Ocotea 

odorifera) e outras canelas.  Pitanga (Eugenia uniflora), guabiroba 

(Campomanesia xanthocarpa), jabuticaba (Myrciaria trunciflora), araçá 

(Psidium catileianum), cambuís e guamirins (Myrcia spp., Eugenia spp., 

Myrceugenia spp., Myrciaria spp.), dividem o espaço com o  cedro-rosa 

(Cedrella fissilis), o pinheiro-bravo (Podocarpus lambertii), a erva-mate 

(Ilex paraguariensis), a aroeira (Schinus therebintifolius), a bracatinga 

(Mimosa scabrella), entre outras.

Espécies variadas de xaxins (Dicksonia sellowiana, Cyathea atrovirens, 
Cyathea corcovadensis, Alsophilla setosa) estabelecem-se junto ao jerivá 
(Syagrus omanzoffiana) e a outras inúmeras espécies de árvores 
menores, arbustos e  ervas na sombra dos estratos superiores.

Além disso, sobre as árvores são comuns cipós e epífitas das mais 
variadas formas e cores, destacando-se orquídeas, bromélias e 
filodendros.

Perfil esquemá�co da Floresta com Araucária 

Fonte: Roderjan (1994).

Sua fauna é também rica e variada, apresentando um grande número de 

espécies, algumas delas raras e características deste ecossistema. Aves 

como o papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea), pica-pau-de-cara-

canela (Dryocopus galeatus), cisqueiro (Clibanornis dendrocolaptoides), 

saíra-preciosa (Tangara preciosa), tucano-do-bico-verde (Ramphastos 

dicolorus), grimpeiro (Lepthastenura setaria); mamíferos como o tatu-

galinha (Dasypus novemcinctus), cutia (Dasyprocta azarae), bugio 

(Alouatta guariba clamitans), graxaim (Cerdocyon thous), onça-parda 

(Puma concolor), veado (Mazama spp.); e muitos peixes, répteis, anfíbios 

e insetos fazem parte da biodiversidade desta floresta.

Você sabia?

Só no Parque Iguaçu, uma 
d a s  á r e a s  n a t u r a i s 
localizadas entre Curitiba e 
São José dos Pinhais, há o 
registro de mais de 140 
espécies de aves!

11
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AS PAISAGENS NATURAIS DE CURITIBA E REGIÃO 
METROPOLITANA

A vegetação original que recobria a região de Curitiba e seu entorno era 
formada por extensos campos, várzeas e pela rica floresta - ora continua, 
ora ocorrendo na forma dos típicos  "capões". Esse conjunto de formas 
vegetacionais caracteriza a Floresta com Araucária e os Campos Naturais 
– ecossistemas do bioma Mata Atlântica.

Você sabia?

Os Campos Naturais da região de Curi�ba foram mapeados pelo geólogo e naturalista 

Reinhardt Maack em 1950. Eles estavam presentes em parte do município de Curi�ba, 

Colombo, Quatro Barras, Piraquara, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, Araucária, 

Mandirituba e Tijucas do Sul.

(D)
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Nos Campos Naturais predomina a vegetação herbácea, principalmente 

gramíneas nativas que, apesar da aparente simplicidade, abriga uma 

elevada diversidade de plantas com flores muito belas. Em meio aos 

campos, formam-se os capões, ambientes florestais com a predominância 

da araucária.

Ao longo dos rios, a mata ciliar é composta por espécies bem 

características destes ambientes, como branquilho  (Sebastiania 

commersoniana), guamirim (Myrcia spp.), corticeira (Erythrina crista-galli), 

vacum (Allophylus edulis), embira (Daphnopsis racemosa), açoita-cavalo 

(Luehea divaricata) e tarumã (Vitex megapotamica).

Nas porções mais baixas e planas da paisagem formam-se as várzeas, 

representadas por vegetação herbácea típica das áreas úmidas e sujeitas 

ao alagamento dos rios.
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Atualmente a Região Metropolitana de Curitiba é constituída por 29 

municípios, e concentra mais de 30% da população do Estado, sendo a 

oitava região metropolitana mais populosa do Brasil, com 3.223.836 

habitantes. 

Das paisagens originais da região, restaram as alusões nos nomes de 
alguns municípios como Campo Largo e Campo Magro, e bairros de 
Curitiba como Capão da Imbuia, Xaxim, Campo Comprido, Campina do 
Siqueira e Campo de Santana, além de alguns fragmentos florestais em 
áreas públicas e privadas de Curitiba e Região Metropolitana. 

(I)

Apesar de toda degradação e descaracterização do ambiente,  os 

fragmentos florestais que restaram propiciam a proteção ao ciclo de vida 

das plantas e animais nativos, portanto, sua conservação é muito 

Região Metropolitana de Curitiba
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Segundo levantamento de 2012 da Secretaria do Meio Ambiente de 
2Curitiba, 18% da cidade (78 milhões de m  ou 7.800 hectares) estão 

cobertos por mata em diferentes estágios de regeneração e graus de 
conservação. A maior parte desses remanescentes florestais, 
aproximadamente 75%, está situada em propriedades particulares, sendo 
que os outros 25% se referem às áreas públicas. Desta forma, a 
participação da população é fundamental para uma efetiva conservação 
da biodiversidade em Curitiba.

A manutenção destas áreas depende do esforço do poder público em 
protegê-las, bem como dos proprietários em conservá-las através de 
práticas conservacionistas ou da criação de Reservas Particulares do 
Patrimonio Natural (RPPN).

RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL 
(RPPN)

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) é uma categoria de 
unidade de conservação privada, com objetivo de conservar a diversidade 
biológica, na qual podem ser desenvolvidas pelo proprietário atividades de 
ecoturismo, educação ambiental e pesquisa científica. 

As RPPNs podem ser criadas tanto na esfera municipal, quanto estadual 
ou federal. O imóvel continua de propriedade particular e o proprietário 
assume o compromisso perpétuo de preservação do seu patrimônio 
natural. Muitas RPPNs são criadas próximas a outras áreas protegidas, 
como as Unidades de Conservação públicas, promovendo a 
conectividade desses fragmentos e o deslocamento da fauna.

Segundo o Anuário da Mata Atlântica de 2013, nos últimos dois anos 
houve ampliação de RPPNs em inúmeros municípios brasileiros, sendo 
elas responsáveis, muitas vezes, por promover a conservação da 
natureza nessas regiões. 

Dependendo da legislação vigente e do zoneamento no município, a 
RPPN pode receber incentivos fiscais, como isenção do ITR ou IPTU. Em 
Curitiba, os proprietários de RPPN Municipais recebem a permissão de 
transferir o potencial construtivo do seu imóvel como incentivo financeiro 
pelo trabalho de conservação da natureza que realizam.

Para mais informações sobre as RPPNs, acesse o site do ConBio:
www.condominiobiodiversidade.org.br

A existência de áreas naturais par�culares e a proteção dessas áreas 

pelos seus proprietários têm contribuído para a conservação da 

paisagem e para a qualidade de vida dos moradores da cidade e dos seus 

arredores.
RPPNM Bosque da Coruja, Curitiba/PR

(H)

(I)

Família Choma ‐ Luciana e Alexandre
Protetores da natureza em Campo Largo/PR



1918

O VERDE AO NOSSO REDOR

As plantas desempenham um papel muito importante para a qualidade de 
vida das pessoas que vivem nas cidades: retiram o gás carbônico e 
liberam o oxigênio, mantendo a boa qualidade do ar; retêm poluentes 
atmosféricos; mantêm a umidade e o frescor do ambiente; embelezam a 
paisagem; fornecem sombra em dias ensolarados; fornecem alimentos e 
medicamentos; entre outros.

As árvores fornecem proteção para o solo e para a água. Retida pelas 
folhas, galhos, e troncos, a chuva escorre de forma lenta e contínua, 
possibilitando a absorção pelo solo. Além de reter e liberar gradualmente 
a água, as plantas e as folhas que recobrem o chão atuam como um 
amortecedor das gotas de chuva, que podem causar a erosão se 
atingirem o solo diretamente. Sem esse amortecimento natural, o solo fica 
exposto, vai perdendo a sua camada fértil e a capacidade de armazenar a 
água, que escorre pela superfície, provocando as enxurradas.

O volume das enxurradas aumenta ainda mais nos ambientes 
urbanos devido à impermeabilização do solo pelas calçadas de 
concreto e o asfalto. O descarte irregular de resíduos pela 
população agrava ainda mais o problema, pois os mesmos são 
carregados pela chuva para as galerias de águas pluviais que 
deságuam nos rios.

Além disso, as áreas naturais, localizadas em ambientes urbanos são 
muito importantes para os animais, pois fornecem abrigo, alimento e local 
para reprodução para inúmeras aves, mamíferos e insetos.

Você sabia?

No Parque Cambuí, em Campo Largo, existe um remanescente de 
Floresta com Araucária que abriga inúmeras espécies de plantas e 

animais tais como pinheiro bravo, açoita-cavalo, guamirim-
vermelho, mamica-de-porca, serelepes, tatus, pica-paus, e muito 

mais.

CONHECENDO E CUIDANDO DA NATUREZA EM SUA 
PROPRIEDADE

Seja qual for o tamanho da sua propriedade, ou mesmo um terraço ou 
sacada de apartamento, é possível contribuir com a conservação da 
natureza em sua cidade.

Em primeiro lugar, conheça e valorize as plantas nativas, isto é, as que 
ocorrem naturalmente em nossa região, que é a Floresta com Araucária e 
os Campos Naturais. Essas plantas evoluíram neste ambiente e já estão 
adaptadas com o clima, o solo e a fauna presentes.

A Lantana (Lantana camara) é uma espécie 
�pica da Floresta com Araucária, atraindo 
inúmeras espécies de borboletas.

Plantas e animais são na�vos de ambientes ou ecossistemas, não de países, 
estados ou cidades. 

Os limites geográficos estabelecidos por nós não se aplicam aos demais 
seres vivos, portanto, uma espécie nativa da Floresta com Araucária pode 
ser considerada exó�ca em outro ecossistema, como por exemplo, na 
Floresta Atlântica do nosso litoral. É muito importante respeitar a 
ocorrência natural das espécies e cultivar prioritariamente o que é nativo 
da região.

O cul�vo de espécies exó�cas pode trazer grandes prejuízos para a 
biodiversidade. Vamos entender como isso pode acontecer?

(D)
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O QUE SÃO ESPÉCIES EXÓTICAS?

São espécies trazidas de outros ambientes e que se estabeleceram num 
ecossistema distinto de sua origem.

A maior parte das espécies agrícolas do Brasil como arroz, soja, feijão, 
cana-de-açucar, algodão, banana, coco, cacau e café foram trazidas de 
outros continentes, portanto, são exóticas em nossos ecossistemas.

Espécies ornamentais, encontradas em floriculturas e viveiros são, em 
sua maioria, exóticas.

A maior parte dos animais utilizados para alimentação e trabalho aqui no 
Brasil foram também trazidos de outros continentes como os bovinos, 
equinos, caprinos, ovinos, etc.

O QUE SÃO ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS?

Uma espécie exótica é considerada invasora, quando se estabelece num 
ecossistema distinto de sua origem, causando um impacto negativo.

São consideradas invasoras porque se proliferam e dominam o ambiente 
natural, causando prejuízos às espécies nativas, afetando a 
biodiversidade e o equilíbrio do ecossistema. A maioria das espécies 
exóticas não se torna invasora, porém, os impactos ambientais causados 
pelas invasoras são geralmente irreversíveis.

CONHEÇA ALGUMAS DAS PRINCIPAIS ESPÉCIES DE PLANTAS EXÓTICAS 
INVASORAS NA FLORESTA COM ARAUCÁRIA E CAMPO NATURAIS:

A contaminação biológica é a segunda maior causa de perda de 
biodiversidade no planeta, ficando atrás somente do 

desmatamento. Fique atento! Não permita que espécies exó�cas 
invasoras se desenvolvam e proliferem no espaço que foi 

des�nado à vegetação na�va.

Lírio‐do‐brejo (Hedychium coronarium) Pau‐incenso ( )Pi�osporum undulatum Nêspera ( )Eriobotrya japonica

Pinus ( )Pinus spp. Amora‐preta ( )Morus nigra Uva‐do‐japão ( )Hovenia dulcis

Alfeneiro (Ligustrum lucidum) Beijinho ( )Impa�ens walleriana Madressilva ( )Lonicera japonica

(I) (I) (I)

(I) (I) (I)

(I) (I) (I)
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COMO FAZER O MANEJO DAS ESPÉCIES DE 
PLANTAS EXÓTICAS INVASORAS?

Cada município estabelece os seus critérios para o manejo das espécies 
exóticas invasoras. Portanto consulte a Secretaria de Meio Ambiente da 
sua cidade antes de remover essas espécies da sua propriedade.

Em Curitiba, segundo o Decreto Municipal nº 473, de 5 de junho de 2008, 
é necessário solicitar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) a 
autorização para remoção da planta quando tiver porte arbóreo. 
Previamente devem ser plantadas cinco mudas de árvores nativas na 
propriedade, para cada árvore exótica a ser substituída.

Mudas pequenas de plantas invasoras não precisam de autorização para 
serem retiradas e podem ser arrancadas manualmente ou com auxílio de 
ferramenta. É importante puxar a planta de modo que a raiz seja 
totalmente removida do solo, caso contrário, a mesma poderá rebrotar.

Deixe as mudas removidas secarem e posteriormente utilize-as como 
adubo natural ou para compostagem (ver pág. 42)

Em caso de árvores adultas, para a sua remoção é necessário usar 
machado ou motosserra, os quais devem ser utilizados por pessoas 
habilitadas. O tronco deve ser cortado rente ao solo e, havendo rebrota, 
os brotos devem ser arrancados periodicamente.

Se você controlar o desenvolvimento das espécies de plantas exóticas 
invasoras em sua propriedade já estará fazendo um grande trabalho em 
favor da conservação da biodiversidade da Floresta com Araucária e dos 
Campos Naturais!

Para saber mais sobre espécies exó�cas invasoras consulte o site do Ins�tuto 
Hórus: www.ins�tutohorus.org.br.

O controle de plantas exóticas invasoras requer persistência e 
deve ser contínuo. O vento e os animais trazem novas sementes, 
que caindo no solo, germinam com muita facilidade. Fique de olho! 

AS PLANTAS NATIVAS

Conheça abaixo algumas plantas nativas da Floresta com Araucárias que você 
pode cuidar e cultivar em sua propriedade.

Não se assuste com os nomes científicos! Eles servem para que todos 
reconheçam de que planta ou animal você está se referindo.

ÁRVORES

ÁRVORES

Caracterís�cas

Árvore de grande porte ‐ 20 a 50 metros de altura. Prefere 
ambientes ensolarados; possui crescimento lento e vive centenas 
de anos. É uma espécie dióica, ou seja, de sexos separados. A 
araucária fêmea produz as pinhas que amadurecem no outono‐
inverno, fornecendo pinhões que alimentam muitos animais 
silvestres. Importante: a venda do pinhão é proibida antes do dia 
15 de abril no Paraná. A araucária é uma espécie ameaçada de 
ex�nção e protegida por lei.

Caracterís�cas

Árvore de pequeno‐médio porte ‐ 3 a 6 metros de altura. 
Prefere ambientes ensolarados. Floresce de junho a dezembro 
e seus frutos amadurecem de setembro a março, atraindo 
muito pássaros.

Nome popular
Araucária ou Pinheiro-do-paraná

Nome cien�fico
Araucaria angustifolia

Nome popular
Araçá 

Nome cien�fico 
Psidium ca�leianum 

Caracterís�cas

Árvore de médio porte ‐ 5 a 10 metros de altura. Prefere 
ambientes ensolarados e cresce rápido. Floresce principalmente 
entre janeiro e setembro e seus frutos amadurecem entre janeiro 
e julho, atraindo muitos pássaros. Os frutos, conhecidos como 
pimenta‐rosa, podem ser u�lizados na culinária.

Nome popular
Aroeira‐vermelha ou aroeira‐mansa

Nome cien�fico 
Schinus terebinthifolius

(E)

(D)

(A)
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Caracterís�cas

Árvore de pequeno‐médio porte ‐ 4 a 8 metros de altura. 
Desenvolve‐se na sombra e cresce lentamente. Floresce de 
outubro a dezembro e seus frutos amadurecem de janeiro a 
março atraindo muitos pássaros.

Nome popular
Erva‐mate

Nome cien�fico 
Ilex paraguariensis

Caracterís�cas

Árvore de pequeno‐médio porte ‐ 4 a 7 metros de altura. 
Prefere ambientes ensolarados e perde quase todas as suas 
folhas no inverno. Floresce de outubro a novembro e seus 
frutos amadurecem em dezembro e janeiro, atraindo muitos 
pássaros. 

Nome popular
Guabiroba

Nome cien�fico 
Campomanesia xanthocarpa 

(I)

(E)

Caracterís�cas

Árvore da grande porte – 8 a 35 metros de altura. Prefere 
ambientes sombreados, mas se desenvolve também nas áreas 
mais ensolaradas. Suas flores surgem de setembro a janeiro e 
seus frutos amadurecem de julho a agosto, com a árvore 
totalmente desfolhada.

Nome popular
Cedro ou Cedro‐rosa

Nome cien�fico 
Cedrela fissilis

Caracterís�cas

Árvore de pequeno‐médio porte ‐ 4 a 10 metros de altura. 
Prefere ambientes ensolarados. Suas flores amarelas 
aparecem entre agosto e setembro, quando a árvore perde 
todas as suas folhas, atraindo muitos polinizadores. Suas 
sementes são dispersas pelo vento. 

Nome popular
Ipê‐amarelo‐miúdo 

Nome cien�fico 
Handroanthus 

(I)

(E)

Caracterís�cas

Árvore de pequeno‐médio porte ‐ 5 a 15 metros de altura. 
Cresce rápido e a pleno sol. Tem vida curta, perecendo a par�r 
dos 12‐15 anos de idade. Floresce com mais intensidade de 
junho a agosto e seus frutos amadurecem entre os meses de 
novembro a janeiro. 

Nome popular
Braca�nga

Nome cien�fico 
Mimosa scabrella

Caracterís�cas

Árvore de pequeno‐médio porte ‐ 3 a 7 metros de altura. 
Prefere ambientes ensolarados e perde muitas folhas no 
inverno. Floresce nos meses de novembro a fevereiro, atraindo 
abelhas e fru�fica entre novembro e janeiro, atraindo muitas 
aves. 

Nome popular
Cambuí

Nome cien�fico 
Myrcia mul�flora

(I)

(I)

Caracterís�cas

Árvore de grande porte ‐ 15 a 25 metros de altura. Prefere 
ambientes sombreados e cresce lentamente. Floresce em 
agosto e setembro e seus frutos amadurecem de abril a junho.

Nome popular
Canela‐sassafrás

Nome cien�fico 
Ocotea odorifera

Caracterís�cas

Árvore de pequeno‐médio porte ‐ 5 a 8 metros de altura. 
Prefere ambientes ensolarados e perde suas folhas no inverno. 
Floresce de setembro a novembro e seus frutos amadurecem 
de outubro a dezembro, atraindo muitos animais. 

Nome popular
Cerejeira‐do‐mato

Nome cien�fico 
Eugenia involucrata

(E)

(B)

(G)



Caracterís�cas

Árvore de médio porte ‐ 10 a 15 metros de altura. Prefere 
ambientes ensolarados. Floresce duas vezes ao ano, em 
julho/agosto e novembro/dezembro e seus frutos 
amadurecem em agosto/setembro e janeiro/fevereiro.

Nome popular
Jabu�caba

Nome cien�fico 
Myrciaria trunciflora 

Caracterís�cas

Árvore de médio porte ‐ 8 a 14 metros de altura. Prefere 
ambientes ensolarados. Floresce de setembro a dezembro e o 
pedúnculo da semente, que lembra muito um fruto, 
amadurece entre fevereiro a maio, atraindo muitos pássaros.

Nome popular
Pinheiro‐bravo

Nome cien�fico 
Podocarpus lamber�i

(D)

(E)

Caracterís�cas

Árvore de pequeno‐médio porte ‐ 6 a 12 metros de altura.  
Prefere ambientes ensolarados. A pitangueira floresce de 
agosto a novembro e seus frutos amadurecem de outubro a 
janeiro. Seus frutos são comes�veis e atraem muito pássaros. 

Nome popular
Pitanga

Nome cien�fico 
Eugenia uniflora

Caracterís�cas

Árvore de pequeno porte ‐ 1,5 a 3 metros de altura. 
Desenvolve‐se rápido e a pleno sol. Forma muitas flores da cor 
violeta principalmente no verão e outono.

Nome popular
Quaresmeira‐arbus�va

Nome cien�fico 
Tibouchina sellowiana

(E)

(D)

(E)

PALMEIRAS

(B)

Caracterís�cas

Árvore de médio‐grande porte ‐ até 20 metros de altura. 
Prefere ambientes ensolarados. Floresce de outubro a 
dezembro atraindo muitos polinizadores. Seus frutos 
amadurecem de janeiro a março, alimentando vários animais. 

Nome popular
Tarumã

Nome cien�fico 
Vitex megapotamica 

Caracterís�cas

É uma arvoreta que pode medir de 3 a 6 metros ‐ podendo 
chegar, eventualmente, aos 9 metros de altura ‐ 
desenvolvendo‐se em pleno sol ou à sombra. Seus frutos 
quando maduros atraem muitos pássaros. 

Nome popular
Uvarana

Nome cien�fico 
Cordyline sellowiana

(B)

(E)

Caracterís�cas

Árvore de pequeno‐médio porte ‐ 6 a 10 metros de altura. 
Prefere ambientes sombreados. Perde muitas folhas durante o 
inverno. Floresce de setembro a novembro e os frutos 
amadurecem em novembro e dezembro, atraindo muitos 
pássaros. 

Nome popular
Vacum ou Chal‐chal

Nome cien�fico 
Allophylus edulis 

(E)

Caracterís�cas
Palmeira de médio‐grande porte ‐ 10 a 20 metros de altura. 
Prefere ambientes ensolarados. Floresce quase o ano todo, 
com mais intensidade entre setembro a março. Seus frutos 
amadurecem principalmente de fevereiro a agosto, atraindo 
uma grande variedade de animais como serelepes, jacus e 
periquitos. 

Nome popular
Jerivá ou Coquinho

Nome cien�fico 
Syagrus romanzoffiana

(B)

2726



Caracterís�cas

Palmeira de pequeno porte ‐ de 4 a 6 metros de altura. Prefere 
ambientes ensolarados. Floresce de outubro a janeiro, 
atraindo abelhas na�vas, e seus frutos amadurecem de janeiro 
a março, atraindo muitos animais, principalmente pássaros e 
serelepes. 

Nome popular
Bu�á

Nome cien�fico 
Bu�a eriosphata

Caracterís�cas

Possui de 15 a 20 cen�metros de altura. Pode ser cul�vada a 
pleno sol ou a meia sombra. Durante quase todo o ano produz 
muitas flores brancas, róseas ou vermelhas.

Nome popular
Begônia ou Azedinha

Nome cien�fico 
Begonia cucullata  

Caracterís�cas

Arbusto que pode alcançar de 1,5 a 3 metros de altura. Pode 
ser cul�vado em ambientes ensolarados ou a meia sombra, 
apoiado em grades, colunas, ou em vasos suspensos. Em seus 
ramos pendentes surgem muitas flores vermelhas ou roxas 
durante a primavera e o outono, as quais atraem beija‐flores. 

Nome popular
Brinco‐de‐princesa

Nome cien�fico 
Fuchsia regia

Caracterís�cas

Arbusto que pode alcançar de 1 a 2 metros de altura. Pode ser 
cul�vada isolada ou como cerca‐viva podada a intervalos, 
sempre em pleno sol. Durante a primavera e verão produz 
inúmeras flores rosadas, muito perfumadas. 

Nome popular
Caliandra ou Esponjinha

Nome cien�fico 
Calliandra brevipes

(E)

(E)

(E)

(E)

(D)

ARBUSTOS E HERBÁCEAS ORNAMENTAIS

Caracterís�cas

Arbusto semi‐lenhoso com 1 a 2 m de altura. É cul�vado a 
meia sombra. Produz flores vermelhas, muito procuradas por 
beija‐flores.

Nome popular
Jus�cia‐vermelha

Nome cien�fico 
Jus�cia brasiliana

Caracterís�cas

Trepadeira de ramagem densa, produz muitas flores 
alaranjadas durante o inverno. 

Nome popular
Cipó‐de‐são‐joão

Nome cien�fico 
Pyrostegia venusta

(F)

(E)

Caracterís�cas

Arbusto com 40 a 80 cen�metros de altura. Pode ser cul�vada 
isolada ou em maciços, em solo irrigado com frequência pois 
prefere ambientes úmidos. Produz muitas flores amarelas 
durante a primavera e seus frutos maduros fornecem alimento 
para pássaros. 

Nome popular
Coerana‐amarela

Nome cien�fico 
Cestrum corymbosum 

Caracterís�cas

Arbusto com 0,5 a 1,5 metros de altura. Prefere ambientes 
com meia sombra. Durante a primavera forma flores 
vermelhas com a extremidade amarela, muito procuradas por 
beija‐flores.

Nome popular
Farroupilha

Nome cien�fico 
Jus�cia floribunda

(F)

(D)

2928



Caracterís�cas

Herbácea com 1,5 a 2 metros de altura. É cul�vada a meia 
sombra e floresce ainda pequena. Durante a primavera e verão 
formam‐se flores rosa‐arroxeadas, muito procuradas por beija‐
flores. 

Nome popular
Jus�cia‐rosa ou Jacobínia

Nome cien�fico 
Jus�cia carnea

Caracterís�cas

Arbusto com 0,5 a 2 metros de altura. É adequado para a 
formação de maciços a pleno sol. Produz muitas flores 
amarelas e alaranjadas durante quase todo ano, atraindo 
muitas borboletas. 

Nome popular
Lantana‐cambará ou Verbena‐arbus�va

Nome cien�fico 
Lantana camara

(E)

(E)

Caracterís�cas

Arbusto que pode ter de 2 a 3 metros de altura. É cul�vada 
como planta pendente em jardineiras ou conduzida como 
trepadeira ao longo de cercas. Gera flores vermelhas e 
amarelas pendentes, em forma de lanterna ou sino, durante 
quase todo ano. 

Nome popular
Lanterninha

Nome cien�fico 
Abu�lon megapotamicum

Caracterís�cas

Arbusto que pode ter de 2 a 3 metros de altura. Deve ser 
cul�vada a pleno sol, isolada ou em grupos. Durante a 
primavera e o verão produz flores azul‐violeta, muito 
perfumadas à noite. 

Nome popular
Manacá‐de‐cheiro

Nome cien�fico 
Brunfelsia uniflora

(E)

(E)

(E)

EPÍFITAS - Plantas que vivem sobre as árvores sem prejudicá-las

(B)

Caracterís�cas

Arbusto com 1 a 3 metros de altura. . Cul�vada a pleno sol, 
isoladamente ou em grupos, atrai muitos beija‐flores e 
abelhas na�vas. Durante o outono e inverno produz flores 
rosadas, geralmente pendentes.

Nome popular
Sininho‐rosa 

Nome cien�fico 
Abu�lon sp.

(F)

Caracterís�cas

Orquídea que pode ser cul�vada fixada em troncos ou em 
vaso de fibra de coco. Produz muitas flores amarelas durante 
o outono. 

Nome popular
Chuva‐de‐ouro

Nome cien�fico 
Oncidium spp.

(E)

Caracterís�cas

Arbusto com folhas grandes e recortadas, muito ornamental. É 
cul�vado a meia sombra ou pleno sol, em vasos ou em grupos 
formando maciços. 

Nome popular
Costela‐de‐adão ou Banana‐de‐macaco

Nome cien�fico 
Philodendron bipinna�fidum

(E)

3130

Caracterís�cas

Herbácea que pode ser cul�vada em vasos, em locais a meia 
sombra. A terra deve secar entre as regas. Forma flores 
brancas, vermelhas, róseas ou amarelas, no outono e inverno. 

Nome popular
Flor‐de‐maio

Nome cien�fico 
Ha�ora gaertneri 

(E)



Caracterís�cas

Samambaia de folhagem delicada, com 30 a 40 cen�metros de 
altura. Cul�vada geralmente em vasos ou floreiras a meia 
sombra, com solo úmido, mas bem drenado. 

Nome popular
Avenca

Nome cien�fico 
Adiantum raddianum 

Caracterís�cas

É uma samambaia arborescente, com 2 a 8 metros de altura, 
cul�vada em locais sombreados, em solo úmido. Tem 
crescimento lento, mas é muito ornamental. O xaxim é uma 
espécie ameaçada de ex�nção e protegida por lei. 

Nome popular
Xaxim ou Samambaiaçu‐imperial

Nome cien�fico 
Dicksonia sellowiana

Caracterís�cas

Arbusto muito ornamental, com até 1,5 m de altura. Pode ser 
cul�vado a pleno sol ou meia sombra em solos bastante 
úmidos.

Nome popular
Xaxim‐do‐ banhado

Nome cien�fico 
Blechnum brasiliense

(E)

(E)

(I)

(D)

PTERIDÓFITAS - Família das Samambaias CONHECENDO A FAUNA SILVESTRE DA NOSSA REGIÃO

A dinâmica natural e a vitalidade dos ecossistemas dependem de diversas 
interações entre os elementos da natureza. Entre a flora e a fauna, a 
polinização das flores e a dispersão das sementes são processos 
importantíssimos que beneficiam ambos e mantém o equilíbrio das 
populações de plantas e animais.

A polinização e a dispersão são mecanismos importantes para a 
manutenção e promoção da biodiversidade, pois a maioria das plantas 
depende dos agentes polinizadores e dispersores para sua propagação.

Saiba mais sobre a polinização

Os grãos de pólen são equivalentes aos espermatozoides. Quando 
um grão é trocado entre flores da mesma espécie, este fecunda o 
óvulo que geralmente fica abrigado no centro da flor. A partir da 
fecundação são produzidos os frutos, que por sua vez guardam as 
sementes que irão originar novas plantas. Abelhas nativas sem 
ferrão, beija-flores e morcegos são eficientes polinizadores!

33 32

Você tem interesse em adquirir ou produzir mudas destas plantas para 
colaborar com a manutenção das áreas naturais da sua propriedade? Entre em 

contato conosco.

www.condominiobiodiversidade.org.br 
(41) 3094‐4600

(B)



Os frutos produzidos pelas plantas, após a polinização, alimentarão 
muitos animais tais como aves, mamíferos, répteis, insetos, entre outros. 
Muitos desses animais irão dispersar as sementes contidas nesses frutos, 
sendo as aves e os morcegos os principais agentes dispersores de 
sementes no ambiente.

Existem ainda outras formas de tal fenômeno ocorrer, como através do 
vento, da água ou presas ao corpo dos animais.

Após a dispersão as sementes germinarão, dando origem a novas plantas 
que terão a função de proteção de solo e água, retirada de gás carbônico, 
regulação do clima e provimento de alimento e abrigo para a fauna.

O pinhão e a fauna da Floresta com 
Araucária

O pinhão é um elemento de grande importância 
para a fauna da Floresta com Araucária, 
especialmente no outono e inverno, quando há 
baixa disponibilidade de alimentos neste 
ecossistema. É justamente nestas estações do 
ano que muitas pinhas a�ngem seu ponto de 
maturação, fazendo com que macacos‐prego, 
bugios, papagaios‐do‐peito‐roxo, baitacas e 
gralhas venham em busca dos pinhões para 
alimentação. Ao debulhar as pinhas, as sementes 
caem no solo e ficam disponíveis para catetos, 
serelepes, ratos‐silvestres, pacas, cu�as e veados 
se alimentarem. Estes animais por sua vez, são 
presas de onças, pumas, gatos‐do‐mato, e 
serpentes. 

O plantio de espécies nativas atrativas para a fauna é uma ação muito 
importante para incrementar a biodiversidade em sua propriedade.

Plantas com frutos carnosos atraem espécies da fauna que alimentam-se 
de frutos (frugívoros). Estes animais trazem consigo sementes de outras 
locais. Com isso, há o enriquecimento da biodiversidade e a manutenção 
da vitalidade dos ecossistemas.

Conheça alguns dos animais silvestres mais comuns de serem avistados 
na Região Metropolitana de Curitiba e as plantas que os atraem:

(D) (D) (D)

(D) (D) (D)

Beija‐flor‐de‐orelha‐violeta 
Colibri serrirostris

Plantas que o atraem:
Lanterninha; Brinco‐de‐
princesa; Jus�cia‐rosa.

Beija‐flor‐preto 
Florisuga fusca

Plantas que o atraem:
Farroupilha; Sininho‐
rosa; Coerana; Jus�cia‐
rosa.

Beija‐flor‐papo‐branco 
Leucochloris albicollis

Plantas que o atraem:
Jus�cias; Brinco‐de‐
princesa.

Pica‐pau‐verde‐barrado 
Colaptes melanochloros

Plantas que o atraem:
Troncos de árvores 
mortas, pois estas aves os 
u�lizam para fazer seus 
ninhos e se alimentar de 
insetos.

Pica‐pau‐do‐campo 
Colaptes campestris

Plantas que o atraem:
Troncos de árvores 
mortas, pois estas aves os 
u�lizam para fazer seus 
ninhos e se alimentar de 
insetos

Bem‐te‐vi 
Pitangus sulphuratus

Plantas que o atraem:
Pitanga; Canelas; 
Tarumã; Pessegueiro‐
bravo.

3534
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(D) (E)

(K)

(K)

(D)

Sanhaço‐papa‐laranjas  
Pipraeidea bonariensis

Plantas que o atraem:
Cambuí; Pitanga; 
Guabiroba; Aroeira;  
Araçá;  Tarumã.

Sanhaço 
Tangara sayaca

Plantas que o atraem:
Cambuí; Pitanga; 
Guabiroba; Aroeira; 
Vacum; Araçá; Tarumã.

Surucuá‐variado
Trogon surrucura

Plantas que o atraem:
Canelas; Pessegueiro‐
bravo.

Saíra‐preciosa 
Tangara preciosa

Plantas que o atraem:
Pitanga; Guabiroba; 
Aroeira; Araçá; Erva‐
mate; Tarumã.

Quete 
Poospiza cabanisi

Plantas que o atraem:
Sementes de 
gramíneas.

(D) (D) (D)

(D)(D) (D)

Tangará 
Chiroxiphia caudata

Plantas que o atraem:
Frutos em geral. 

Pavó 
Pyroderus scutatus

Plantas que o atraem:
Frutos em geral, 
especialmente canelas.

Araponga 
Procnias nudicollis 

Plantas que o atraem:
Frutos em geral, 
especialmente de 
canelas.

Sabiá‐laranjeira 
Turdus rufiventris

Plantas que o atraem:
Cambuí; Pitanga; 
Guabiroba; Aroeira; 
Jabu�caba; Araçá; 
Vacum; Tarumã. 

Tico‐�co
Zonotrichia capensis

Plantas que o atraem:
Sementes de 
gramíneas.

Canário‐da‐terra 
Sicalis flaveola

Plantas que o atraem:
Sementes de 
gramíneas.
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(D)

Rolinha‐roxa 
Columbina talpaco�

Plantas que o atraem:
Sementes de 
gramíneas.
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Abelhas na�vas:

Jataí
Tetragonisca angustula
Mandaçaia
Melipona quadrifasciata
Tubuna
Scaptotrigona bipunctata

Plantas que os atraem:
Pitanga; Canela‐ sassafrás; 
Araçá; Jerivá; Tarumã.

Borboletas
Junonia evarete 

Plantas que o atraem:
Bu�á; Tarumã; Aroeira; 
Braca�nga; Cedro; 
Cambuí.

Serelepe 
Guerlinguetus ingrami

Plantas que o atraem:
Jerivá; Bu�á; Araucária; 
Guabiroba.

Cu�a 
Dasyprocta azarae

Plantas que o atraem:
Araucária; Jerivá; Bu�á.

Bugio 
Aloua�a guariba clamitans

Plantas que o atraem:
Canelas; Figueiras; 
Araucária; Pinheiro‐
bravo.

Ouriço‐cacheiro 
Coendou spinosus

Plantas que o atraem:
Araucária.

(D) (D)

(D) (D)

Tiriva 
Pyrrhura frontalis

Plantas que o atraem:
Araucária; Aroeira; 
Araçá; Jerivá.

Periquito‐verde 
Brotogeris �rica

Plantas que o atraem:
Pinheiro‐bravo; 
Cambuí; Araçá; Jerivá; 
Ipê.

Gralha‐azul 
Cyanocorax caeruleus

Plantas que o atraem:
Araçá; Canelas; 
Araucárias.

Jacu 
Penolepe obscura

Plantas que o atraem:
Erva‐mate; Canelas; 
Guabiroba; Bu�á; 
Tarumã.
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Papagaio‐de‐peito‐roxo 
Amazona vinacea

Plantas que o atraem:
Araucária; Jabu�caba; 
Araçá; Jerivá.

(D)

Tucano‐do‐bico‐verde 
Ramphastos dicolorus

Plantas que o atraem:
Canelas; Jerivá; 
Guabiroba; Pitanga; 
Aroeira.



Você sabia?

A existência de árvores mortas é de grande importância para a fauna. Estes 
locais fornecem abrigo para uma infinidade de aves que dependem dos ocos nas 
árvores para sua reprodução. Além disso, várias espécies de aves u�lizam estas 
árvores mortas em busca de alimento. Muitas destas, como os pica‐paus, 
também consomem frutos de outras espécies vegetais e ao u�lizar os troncos 
secos acabam dispersando várias sementes, que com o passar do tempo tendem 
a germinar, aumentando a diversidade vegetal local.

Colabore com a fauna, não re�re as árvores mortas de seu quintal e favoreça a 
manutenção da biodiversidade!

Se você possui uma área natural em sua propriedade, um pequeno quintal ou 
jardim, veja abaixo algumas dicas para a preservação deste ambiente:

- Se for possível, cerque a área com vegetação nativa e evite a presença 
de animais domésticos em seu interior. Animais que pastam pisoteiam a 
vegetação e consomem mudas, flores e brotos. Cães e gatos perseguem 
e caçam animais silvestres, portanto mantenha-os afastados da área 
natural.

- Faça o manejo das espécies exóticas invasoras. Remova, se possível, 
todas as árvores adultas, pois elas produzem frutos e dispersam as suas 
sementes dando continuidade à contaminação biológica (veja pág. 22). 
Continuamente remova as mudas que podem brotar em meio às espécies 
nativas.

- Quando cercar a área com vegetação nativa da sua propriedade deixe 
passagem para a fauna nativa circular.

- Não roce a vegetação rasteira e arbustiva que cresce entre as árvores 
maiores - o sub-bosque. Ele é muito importante, pois é o berçário da  
floresta e abriga o seu futuro. O sub-bosque recobre o solo, mantendo a 
sua umidade e fertilidade, assim como o protege contra as enxurradas. 
Ele é também vital para a fauna, pois muitos animais habitam este estrato 
da vegetação.

- Se deseja plantar árvores, avalie bem o espaço e considere as 
características da planta quando adulta – altura, formato da copa, 
diâmetro do tronco.

- Não pinte o tronco das árvores com cal. O hábito de "caiar" o tronco não 
tem função benéfica para as árvores,e prejudica a instalação de liquens, 
musgos, bromélias, samambaias e orquídeas que  utilizam os troncos das 
árvores como suporte e não são parasitas. Esses vegetais cumprem 
papéis importantíssimos no ambiente, como abrigo e alimento para fauna. 
Muitas bromélias armazenam água que são utilizadas por pássaros, 
insetos, anfíbios, etc.

- Utilize sempre os mesmos acessos para o bosque para não haver 
pisoteio desnecessário da vegetação. Faça caminhos com pedras 
irregulares que permitam a drenagem da água, evitando as enxurradas e 
a erosão.

- Procure não retirar árvores mortas da propriedade, pois elas 
proporcionam abrigo para vários animais como pica-paus e serelepes, por 
exemplo.

- Utilize os resíduos vegetais da manutenção do seu jardim, como grama 
cortada, galhos e folhas como adubo verde. Esse material pode ser 
disposto ao redor das árvores, ao longo de trilhas ou muros. 

- Não use agentes químicos para combater formigas e outros insetos.  

- Direcione a calha do seu telhado para um tanque ou balde, utilizando a 
água da chuva para regar as plantas, lavar a calçada, etc.

- Aproveite o seu espaço  e faça a compostagem dos resíduos orgânicos 
da sua residência, que é a decomposição da matéria orgânica e o seu 
aproveitamento.  Além de produzir adubo natural, você contribuirá para a 
redução do lixo gerado. Veja na próxima página como fazer a 
compostagem. 
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PASSO A PASSO DA COMPOSTAGEM

Para que a compostagem seja realizada, podem ser utilizados grãos, 
cascas, folhas e talos; casca de ovo; saquinho de chá; pó de café; esterco 
de animais (cavalo, porco, galinha, etc); serragem, aparas e palitos de 
madeira; guardanapos.

Quanto mais picados (fragmentados) os resíduos, mais rápida a 
decomposição da matéria orgânica.

O composto é feito formando pilhas, alternando camadas de restos de 
cozinha e de plantas secas, com espessura em torno de 20 cm. Cada 
camada montada deve ser irrigada, mas sem encharcar, para que os 
microrganismos tenham condições de transformar e decompor os 
resíduos orgânicos. A primeira e última camada devem ser de restos de 
capinas ou outro tipo de vegetais.

Para que a compostagem ocorra é necessário revolver semanalmente a 
pilha. Também é possível fazê-la misturando uniformemente todos os 
resíduos orgânicos, formando uma pilha e cobrindo com palha.

Todo o processo de compostagem leva de 9 a 16 semanas, dependendo 
do material orgânico utilizado, das condições ambientais (no verão é mais 
rápido) e do cuidado no revolvimento constante e uniforme da pilha. O 
composto estará pronto quando tiver a cor marrom escura, cheiro de bolor 
e for homogêneo, sem restos vegetais.

O que não posso u�lizar? 

Carnes cruas e alimentos cozidos, madeira tratada com tinta ou verniz, 
vidro, metal, alumínio, óleo, tinta, plásticos, fezes de animais domésticos, 
papel encerado ou produtos que contenham qualquer tipo de 
plastificação.

Se seguir corretamente esses passos, o composto não atrairá animais e 
não produzirá mau cheiro, resultando em um adubo natural de ótima 
qualidade para ser utilizado em seu jardim.

4342

SE HÁ RIOS E NASCENTES EM SUA PROPRIEDADE, FIQUE 
ATENTO ÀS INFORMAÇÕES ABAIXO:

As plantas que recobrem as margens dos rios e nascentes, ou olhos 
d'água, fixando o solo e impedindo a erosão, formam a vegetação ciliar. 
Segundo o Código Florestal - Lei nº 12.651, de 12 de maio de 2012, as 
áreas recobertas por esta vegetação são consideradas de preservação 
permanente (APP) e não podem ser desmatadas ou degradadas. Caso a 
vegetação ciliar tenha sido suprimida, a área continua sendo de 
preservação permanente e a vegetação nativa deverá ser recuperada.

Para mais informações acesse o site do ConBio: 
www.condominiobiodiversidade.org.br
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Quer receber uma visita do ConBio?

Entre em contato com a SPVS. Você receberá orientações práticas de 
manejo para a conservação da biodiversidade. Também poderá 
participar de reuniões, oficinas e como voluntário em atividades 
realizadas em sua comunidade. Sua colaboração é inestimável neste 
esforço para a conservação da natureza em Curitiba e Região 
Metropolitana.

Fone: (41) 3094-4600
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Para realizar denúncias de degradação ambiental ligue:

Batalhão de Polícia Ambiental - Força Verde: 0800-6430304
Delegacia do Meio Ambiente em Curitiba: (41) 3356-7047
IBAMA Linha Verde: 0800-618080
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