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1. Apresentação
O Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica de Cajobi
foi elaborado pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto e Meio Ambiente (SEMAE
Ambiental), e colaboração do CONDEMA (Conselho Municipal de defesa do Meio
Ambiente), tendo por intuito a contemplação da diretiva de Biodiversidade do programa
Município Verde Azul, afim de atingir a pontuação proposta. O Plano será atualizado
futuramente, através da observação da dinâmica no entorno da área, resultando em um
conhecimento mais profundo.
Devido à complexidade da biodiversidade e dos fatores socioeconômicos, na Mata
Atlântica brasileira um extenso mosaico de situações biológicas e sociais é produzido e os
pesquisadores precisam responder com planos de conservação que diagnostiquem
precisamente a situação de cada região e elaborem programas de uso sustentável desta
vasta riqueza. Desta forma, torna-se de fundamental importância a elaboração e o
planejamento de políticas públicas para a proteção de um dos biomas mais ricos em
biodiversidade do mundo e o segundo mais ameaçado do planeta.

2. Objetivos
2.1. Objetivo Geral
Elaborar e realizar o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata
Atlântica de Cajobi estado de São Paulo, com base na Lei Federal n°11.428/06

2.2. Objetivo Específico
O foco principal primeiramente foi a realização de um diagnóstico das áreas
degradas do município, identificando as áreas de maior prioridade para a conservação e
também para a recuperação.
Os resultados obtidos geraram o desenvolvimento de dois projetos, sendo um
responsável pelo plantio de espécies arbóreas nativas, e o outro a soltura adequada de
animais silvestres da região.
Na introdução foi citado que o plano primeiramente tem o intuito de atender ao
programa do estado, portanto será realizado futuramente estudo direcionado para a
adequação ou implantação de parques municipais, corredores ecológicos instalação de
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Unidades de Conservação (UC) e desenvolver parcerias com proprietários rurais, desta
forma atualizando e proporcionando avanços ao plano.

3. Metodologia
A metodologia para a elaboração do Plano Municipal de Conservação e
Recuperação da Mata Atlântica do Município de Cajobi foi estabelecida em 3 fases e
baseada no modelo de elaboração dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação
da Mata Atlântica, RMA (2010).
Na primeira fase foi realizado um levantamento bibliográfico de artigos,
dissertações, teses e literaturas referentes a Mata Atlântica e ao Município de Cajobi,
assim como levantamento das leis ambientais federais, estaduais e municipais referentes
ao bioma e município em questão. Posteriormente, foi realizado levantamento de mapas e
plantas, em formato digital e impresso e imagens de satélite.
Na segunda fase foram realizadas pesquisas de campo, para reconhecimento das
características de cada uma das áreas que foram objeto de estudo. Nesta fase foram
também realizadas discussões para a elaboração de propostas de ações, dentro das
diretrizes estipuladas pelo modelo de elaboração do plano.
Na terceira fase, para cada critério de Conservação e Recuperação da Mata
Atlântica do Município, foram traçadas as "ações previstas" as "atividades propostas".

4. Caracterização do Município
4.1. O município
O município de Cajobi, foi fundada pelo mineiro Misael Anacleto de Souza, construiu
sua casa e uma pequena capela em terra doada por um grupo de condôminos que por sua
vez dividiram a fazenda ‘’Bebedouro do Turvo em 32 alqueires.
Em 13 de maio de 1901, foi realizado o primeiro terço, em local que daria origem ao
futuro povoado, inicialmente chamado por Monte Verde.
A pequena povoação foi elevada à categoria de distrito de paz em 1908, graças a lei
1139, de 31 de outubro.
No dia 23 de dezembro de 1913, o povoado de Monte Verde passa a se chamar
Distrito de Paz de Cajobi, nome que tem origem na língua tupi-guarani, com o
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significado de Monte Verde ("Cao" quer dizer monte, e "Bi", verde). A letra "j" foi
intercalada entre as duas palavras, resultando em Cajobi, pela lei 1404.
O Município permaneceu como distrito da Comarca de Olímpia até 30 de dezembro
de 1926. A partir dessa data o município passa a ter autonomia política, podendo assim
realizar eleições para vereadores e prefeito, sua emancipação foi obtida pela lei 2189.
Figura 01 – Construção da Igreja Matriz de Cajobi em 1928

Fonte: Arquivo pessoal Bonadio

4.2. Localização e acesso
Cajobi está localizado entre as coordenadas latitudinais 20°52 ’48’’ S e longitudinal
48°48’32’’O, e altitude de 565 metros. Desta maneira segue o fuso horário UTC –
03h00min (América/São Paulo), Hora de Verão UTC – 03h00min e Hora de Inverno
UTC – 02h00minutos. Relacionando-se à localização político-administrativa ocupa a
posição central entre polos regionais como São José do Rio Preto, Ribeirão Preto,
Barretos, Franca, entre outros.
Figura 02 – Localização de Cajobi no estado de São Paulo

Fonte: Wikipédia
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A principal via de acesso ao município é a Rodovia SP 322 (Rodovia Armando de
Salles de Oliveira). A seguir algumas distâncias de algumas cidades-sedes de polos
regionais:
- Distância de São Paulo: 425 km
- Distância de São José do Rio Preto: 85 km
- Distância de Catanduva: 42 km
- Distância de Barretos: 57 km
- Distância de Ribeirão Preto: 118 km
Cajobi tem como municípios limítrofes: Severínia, Olímpia, Tabapuã, Embaúba,
Paraíso e Monte Azul Paulista.

4.3. População
Segundo o Censo de 2010 do IBGE, a população de Cajobi são 9.768 habitantes,
sendo estimada para o ano de 2017, uma população de 10.444 habitantes. A área do
município são 176,929Km2, resultando em uma densidade demográfica de 55,22
4
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hab./km2, dentre o total de habitantes 5.025 são homens e 4.743 são mulheres. Ainda
pelas informações do censo 2010, a população urbana corresponde à 9.133 pessoas e a
população rural são 635. Resultando em uma população predominantemente urbana,
seguindo as tendências gerais do Brasil, realçando um aumento no processo de
urbanização e grande declínio da população nas áreas rurais.
Gráfico 01 – População residente censo 2010
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Fonte: Programa da Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD 2010

4.4. Índice de desenvolvimento humano
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - Cajobi é 0,734, em 2010, o que
situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e
0,799). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com
índice de 0,822, seguida de Renda, com índice de 0,714, e de Educação, com índice de
0,674. (Atlas do desenvolvimento humano do Brasil).
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Gráfico 02 - IDHM
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Fonte: SEADE

4.5. Principais atividades econômicas
A atividade econômica de maior ênfase no município são os serviços.
Gráfico 03 – Atividades econômicas
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Fonte: SEADE
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No município de Cajobi a atividade de agrícola, foi responsável pelo desmatamento e
degradação ambiental, assim como em outras regiões brasileiras. A expansão urbana
também é outra causa da diminuição da Mata Atlântica.
Tabela 01 – Atividades Agrícolas e Pecuárias.

CASA DA AGRICULTURA DE CAJOBI
LEVANTAMENTO DAS CULTURAS MAIS RELEVANTES DO MUNICIPIO
O município de Cajobi possui um total de 1.417.781(um
milhão quatrocentos e dezessete mil setecentos e oitenta e
um) pés de laranja, destes 223.913(duzentos e vinte e três mil
novecentos e treze) ainda não produz, e 1.193.868(um
milhão cento e noventa e três mil oitocentos e sessenta e
LARANJA
oito) estão produzindo em média 2,0 caixas peso de 40,8 kg
por pé, estimando uma produção total de 2.387.736(dois
milhões trezentos e oitenta e sete mil setecentos e trinta e
seis) caixas peso anual. Esta laranja ocupa uma área de
aproximadamente 3.180,8 ha, disposta em 59(cinquenta e
nove) propriedades.
O município de Cajobi possui uma área total de 9.814,1 ha
de cana-de-açúcar, desta área 1.962,9 há não estão
produzindo e 7.851,2 estão em produção, assim as produções
estimadas são de 565.286 toneladas. Em média um hectare
CANA-DE-AÇÚCAR de cana esta produzindo 72 toneladas, essa média baixa
ocorre devido à baixa precipitação pluviométrica. A cultura
esta dividida em 240(duzentos e quarenta) propriedades,
ocupando 54,6% da área agricultável do município.
O município de Cajobi possui um total de 113.259(cento e
treze mil duzentos e cinquenta e nove) pés de seringueira,
destes 61.451(sessenta e um mil quatrocentos e cinquenta e
um) não estão produzindo, e 51.808(cinquenta e um mil
oitocentos e oito) produzem em média 5 kg de coágulo por
SERINGUEIRA
pé, assim, a produção anual estimada é de aproximadamente
259.040(duzentos e cinquenta e nove mil e quarenta) kg de
coágulo. Essa cultura ocupa uma área de 115,9ha, dividida
em 18 propriedades.
O município de Cajobi possui uma área de 266,0ha de batata
doce,
gerando
uma
produção
aproximada
de
BATATA DOCE
212.800(duzentos e doze mil e oitocentas) caixas de 24 kg,
sendo 800 caixas por hectare.
O município de Cajobi possui uma área de 39,0 ha de
palmito pupunha, desta área 1,8 não estão produzindo, e 37,2
ha estão em produção. Um hectare de palmito pupunha
PALMITO
produz em média 423(quatrocentos e vinte e três) dúzias de
PUPUNHA
palmito, assim, a colheita aproximada é estimada em
15.735(quinze mil setecentos e trinta e cinco) dúzias. Essa
cultura esta dividida em 4(quatro) propriedades.
BOVINOCULTURA O município de Cajobi possui aproximadamente 3.569(três
DE CORTE
mil quinhentos e sessenta e nove) cabeças de gado bovino
7
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BOVINOCULTURA
DE LEITE

BOVINOCULTURA
DE DUPLA
APTIDÃO

PROPRIEDADES

para abate, abatendo aproximadamente 57.104(cinquenta e
sete mil cento e quatro) arrobas por ano.
O município de Cajobi possui aproximadamente
280(duzentos e oitenta) cabeças de gado bovino leiteiro,
produzindo aproximadamente 216.000(duzentos e dezesseis
mil) litros de leite por ano.
O município de Cajobi possui aproximadamente
890(oitocentos e noventa) cabeças de gado bovino de dupla
aptidão, ou seja, bovinos que o pecuarista não tem um
destino definido.

O município de Cajobi possui um cadastro na Casa da
Agricultura de 369 propriedades, e de acordo com as normas
do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 85,5%
destas é destinada a agricultura familiar. O município tem
uma área de zona rural de aproximadamente 17.694,4 ha, e
seu módulo fiscal estipulado pelo INCRA é de 16 ha.

Fonte: Casa da Agricultura de Cajobi (2017).

4.6. Estrutura fundiária e utilização da terra
As Unidades de Produção Agropecuárias são em total 369 com área total de
17.694,4ha, sendo o módulo rural de 16ha.

Estrato (ha)
0–1
1–2
2–5
5 – 10
10 – 20
20 – 50
50 – 100
100 – 200
200 – 500
500 – 1000
1000 - 2000
Total

Tabela 02 – Estrutura Fundiária
UPA
Nº
%
6
1,67
4
1,11
37
10,33
58
16,20
83
23,18
100
27,93
32
8,93
24
6,70
10
2,79
3
0,83
1
0,27
358
100

Total
Ha
1,7
7,2
116,0
438,1
1.255,8
3.285,1
2.292,6
3.427,2
3.124,3
2.197,4
1.689,5
17.834,9

Fonte: LUPA – CATI/SAA (2008)
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Descrição de uso do
solo
Área em descanso
Reflorestamento

Tabela 03 – Ocupação do solo
N° de UPAs
Área (ha)
12
17

49,2
78,8

%
0,27
0,44

Fonte: LUPA – CATI/SAA (2008)

Gráfico 04 – Ocupação do solo

Cultura Temporária
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Pastagem

Vegetação natural
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Vegetação de brejo e várzea

Fonte: LUPA – CATI/SAA (2008)

4.7. Relações das terras públicas
Não foram identificadas área de terras públicas e devolutas no município

5. Característica do meio Físico e Biótico
5.1. Climatologia
O clima de Cajobi é tropical de altitude (Cwa). A média das temperaturas
máximas varia entre 25°C e 30°C durante o ano, e média das mínimas cai para próximo
de 10°C no inverno. As chuvas se concentram na primavera e verão (entre outubro e
março), sendo janeiro, em média, o mês mais chuvoso. O inverno é seco e apresenta
grande amplitude térmica. Massas de ar polar oriundas da Antártida limpam o céu e
derrubam a temperatura em alguns dias, podendo criar condições para a ocorrência de
geadas. Julho é o mês menos chuvoso e mais frio.

9
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Os dados dos gráficos 06 e 07, foram registrados pela Estação Meteorológica número
83676 do Município de Catanduva.
Gráfico 05 – Temperatura (°C) x Meses (1961-1990)
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Fonte: INMET (Instituto Nacional de Meteorologia)

5.2. Pluviosidade
O município de Cajobi apresenta comportamento pluviométrico característico de
áreas de Clima Tropical, no qual ocorre uma sazonalidade caracterizada por um inverno
mais seco e um verão mais úmido, sendo esta última estação marcada pelas chuvas
convectivas, mais expressivas nos meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e
março e menos abundantes nos meses de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro.
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Gráfico 06 – Pluviosidade (1961-1990)
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Fonte: INMET (Instituto Nacional de Meteorologia)

5.3. Geologia e geomorfologia e pedologia
Cajobi está inserida na mais extensa unidade morfológica de São Paulo, o Planalto
Ocidental, que ocupa aproximadamente metade do território do estado caindo de 700m de
altitude a leste, para 300 m a oeste. Com topografia suave, caracterizada por relevo
ondulado, relativamente uniforme, com extensos e baixos espigões, em faixas longas e
estreitas, principalmente nos divisores de água. Exibe assim a feição de uma cuesta, cuja
frente ou rebordo é a Serra Geral.
O arcabouço geológico da cuesta é formado por estratos de basalto, cobertos por
formações areníticas que se intercalam entre eles. Por essa razão, as formações basálticas
afloram com reduzida frequência no estado de São Paulo e são observadas apenas nos
fundos dos vales e ao longo da serra Geral, ou em manchas esparsas. A extensão e a
distribuição dos afloramentos de basalto alcançam certa importância econômica, já que é
da decomposição desta rocha que se originam os solos de terra roxa. Nesse particular,
São Paulo difere radicalmente do Paraná, onde o planalto ocidental é inteiramente
recoberto por formações basálticas.
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Figura 03 - Esboço geomorfológico do Estado de São Paulo (Escala 1:500.000)

Fonte: Divisão proposta por Almeida (1964 in IPT 1981)

O dorso do planalto ocidental tem topografia bastante regular, mas os rios que o
drenam, afluentes da margem esquerda do Paraná, sulcaram-no profundamente com seus
vales, dividindo-o em numerosos compartimentos alongados no sentido sudeste-noroeste,
denominados espigões. Em consequência da conformação de seu relevo, o estado tem
cerca de 85% de sua área acima de 300m e abaixo de 900m; 8% abaixo de 300m; e 7%
acima de 900m. As terras situadas abaixo de 300m correspondem à baixada litorânea; as
demais, ao planalto. A pequena parcela que ultrapassa 900m de altitude corresponde aos
trechos mais elevados do planalto, situados junto a sua margem oriental (serra do Mar e
porções paulistas da Mantiqueira).
A Formação Adamantina ocorre em grandes áreas no Planalto Ocidental Paulista. Seu
contato basal demonstra grande transgressividade estratigráfica, transicional com o Santo
Anastácio, discordante sobre os basaltos da Formação Serra Geral. A unidade é
caracterizada por bancos de arenitos de granulação fina, coloração rósea a creme, com
estratificação cruzada ocasional e cimentação carbonática localizada, com intercalações
de lamitos, siltitos e arenitos lamíticos de cores avermelhadas a cinza esverdeadas. Os
principais solos originados dessas rochas são os Latossolos e Argissolos.
São cinco os tipos de solos caracterizados na área de estudo: Latossolos Roxos,
Latossolos Vermelho Escuros, Podzólicos Vermelho Escuros, Podzólicos
Vermelho
Amarelos e Solos Litólicos.
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• Latossolos Roxos: são solos caracterizados pelo horizonte B latossólico
em um perfil normalmente profundo, onde o teor de argila se dilui
lentamente em profundidade.
• Latossolos Vermelho Escuros: são solos muito profundos, cuja
diferenciação de horizontes é modesta, formados a partir de material de
origem muito diversa, o que lhes confere certa variabilidade nas
características morfológicas, especialmente textura e consistência, além de
influir nas propriedades químicas.
• Podzólicos Vermelho Escuros: Compreendem solos minerais não
hidromórficos, com horizonte B textural. São solos profundos e muito
similares aos latossolos por apresentarem modesta diferenciação entre os
horizontes A e B.
• Podzólicos Vermelho Amarelos: são bem desenvolvidos, bem drenados,
normalmente ácidos. Quando distróficos, a fertilidade natural é baixa,
porém, os eutróficos caracterizam-se por uma fertilidade natural média e
alta.
• Solos Litólicos caracterizam-se pelo baixo desenvolvimento e pequena
espessura, normalmente com 20 a 40 cm de profundidade, assentes sobre
rochas pouco alteradas a sãs, ou sobre materiais com grande quantidade
de cascalho e fragmentos de rocha
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5.4. Hidrografia
O sistema hidrográfico da área que abrange Cajobi pertence à Bacia Hidrográfica
Turvo-Grande, Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos UGRHI 15, mais
precisamente na Sub-Bacia do Alto Turvo, que se localiza na região noroeste do Estado
de São Paulo, é composta por 64 municípios (Anexo I) e abriga cerca de 3,45% da
população total do estado, sendo que desse percentual, 93,08% vivem em áreas urbanas.
A Bacia Hidrográfica do Turvo/Grande (UGRHI 15) limita-se a leste com a
UGRHI 12 (Baixo Pardo/Grande), a sudeste com a UGRHI 9 (Mogi-Guaçu), ao sul com
as UGRHIs 16 (Tietê/Batalha) e 18 (São José dos Dourados) e ao norte pelo estado de
Minas Gerais.
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Figura 04 – Localização do Turvo/Grnade no estado de SP

Fonte: SigRH

A região possui três importantes unidade aquíferas subterrâneas: Serra Geral, Guarani
e Bauru.
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Figura 05 – Distribuição das Unidades Aquíferas existentes no Estado de São Paulo

Fonte: Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Usina São José da Estiva S/A Açúcar e Álcool

5.5. Fisionomias vegetais originais
A forma de vegetação predominante no município é a floresta estacional
semidecidual, conhecida também como Mata Atlântica de Interior. A característica mais
marcante desta floresta é que ela perde suas folhas na estação seca, e principalmente de
maio a setembro. Outra característica importante desta região é a presença de uma
transição do Cerrado para Floresta Estacional, com a presença de matas com
características tanto de Cerrado quanto de Floresta (ecótono). Nota-se que, que a maior
parte da vegetação natural do município encontra acompanhando os principais cursos
d`água (denominadas "matas de galerias"), ou isolada em meio às pastagens, formando
pequenos maciços.
As mata de galeria é uma formação vegetal inteiramente dominada por árvores,
de estrutura complexa apresentando grande riqueza de espécies, em três estratos distintos:
estrato superior, relativamente pouco denso formado por indivíduos de 15 a 20 metros de
altura, de troncos cilíndricos, com esgalhamento médio e alto; estrato intermediário, com
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alta densidade, constituído por indivíduos de 10 a 15 metros, com copas mais fechadas;
estrato inferior constituído por ervas e arbustos de até 3 metros de altura. Tais formações
apresentam, em função da umidade, maior ou menor riqueza em espécies e presença de
epífitas e lianas.
De acordo com o Sistema de Informações Ambientais – SINBIOTA, no Atlas da
biodiversidade do Estado de São Paulo financiado pela FAPESP – Fundação de Amparo
à Pesquisa no Estado de São Paulo, a vegetação original do município englobava quatro
grandes biomas sendo eles: Agrupamento Savana que engloba as áreas de cerrado em
suas diferentes formações, Áreas de Contato entre o bioma Savana e a Floresta Estacional
Semidecídua, Vegetação de Várzea e Agrupamento de Floresta Estacional Semidecídua.
Figura 06 – Mapa de vegetação original na região (Escala 1:200.000)

Fonte: Atlas Sinbiota

5.6. Remanescentes de vegetação nativa de Mata Atlântica
No geral, os remanescentes florestais do município de Cajobi encontram-se
perturbados, com baixas densidades e baixa riqueza de espécies, estão distribuídos ao
longo de cursos d´agua em 9 bacias hidrográficas no município: Bacia do Rio
Cachoeirinha com 69,3 ha, Bacia do Córrego da Limeira com 103,98 ha, Bacia do
Córrego da Capituvinha com 41,48 ha, Bacia do Córrego do Coqueiro com 534,98 ha,
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Bacia do Córrego do Limoeiro com 95,80 ha, Bacia do Córrego Bebedouro do Turvo
com 227,56 há, bacia do Córrego do Ribeirãozinho com 519,20 há, Bacia do Córrego do
Picú com 275,55 há e Bacia do Rio Turvo com 484, 77 há, com um total de 2.352,53 há,
e fragmentos de mata com um total de 148, 47 há.(Casa da Agricultura de Cajobi).
Figura 07 – Mapa vegetação Atual (Escala 1:200.000)

Fonte: Atlas Sinbiota

Algumas das espécies nos remanescentes de vegetação nativa do município de Cajobi:
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Figura 08 – Olira Latifolia

Fonte: Município de Cajobi

Figura 09 – Aloysia virgata (Cambará de Lixa ou Lixeira)

Fonte: Município de Cajobi

19

Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica
Figura 10 – Aspidosperma polyneuron (Peróba Rosa)

Fonte: Município de Cajobi

Na figura 10 tem-se a imagem do único exemplar desta espécie remanescente na
região com aproximadamente 200 anos de idade, altura de 50 metros e com diâmetro do
tronco de 4,10 metros, localizado em fragmento de mata na Fazenda Fortaleza, município
de Cajobi.
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Figura 11 – Ficus guaranítica (Figueira Branca)

Fonte: Município de Cajobi

Na foto anterior (figura 11) pode observar exemplar da espécie de figueira com
diâmetro de tronco de 5,90 m, localizada em fragmento de mata na Fazenda Fortaleza,
município de Cajobi.
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Figura 12 – Fridericia chica (cajuru / carajiru / chica /cipó-cruz / piranga)

Fonte: Município de Cajobi

Figura 13 – Catasetum frimbriatum (Canindé)

Fonte: Município de Cajobi
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Figura 13 – Microgramma vacciniifolia

Fonte: Município de Cajobi

Figura 14 – Salvinia auriculata (Salvinia), e Salvinia biloba (Carrapatinho)

Fonte: Município de Cajobi
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Nota-se que o uso massivo de maturadores de cana-de açúcar aplicados por via
aérea, estão afetando severamente as populações de macrófitas em represas e lagoas
próximas a canaviais, pondo em risco toda a ictiofauna destes sistemas lacustres. A figura
15 mostra a represa que outrora havia presença de macrófitas e hoje é desprovida deste
tipo de vegetação.
Figura 15 – Represa

Fonte: Município de Cajobi

Os remanescentes de matas nativas presentes na área de estudo apresentam
considerável grau de contaminação biológica por espécies vegetais exóticas invasoras, em
no que diz respeito a Brachiaria brizantha, Hedychium coronarium, Leucaena
leucocephala, Pennisetum purpureum, Syzygium cumini, Hovenia dulcis, estas espécies
já se encontram significativamente dispersas na área objeto de estudo, tendo grande
potencial de aumento em sua proliferação.
É de extrema relevância a adoção de medidas de controle que viabilizem e
erradicação das espécies invasoras encontradas no presente estudo, antes que sua
proliferação altere permanentemente as características florísticas e estruturais das
comunidades remanescentes florestais nativas da região. As ações de controle também
são vitais no sentido de evitar que as espécies invasoras dispersem por toda a bacia
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Turvo/Grande, aumentando consideravelmente suas áreas de dispersão e abrindo
caminhos para a contaminação de novos ecossistemas.
No controle das espécies exóticas invasoras na área de estudo devem ser
priorizadas considerando o potencial de dispersão e disseminação nos remanescentes de
matas de galerias e fragmentos de matas nativas.
Figura 16 – Leucaena leucocephala (Leucena)

Fonte: Município de Cajobi

A figura anterior mostra reflorestamento plantado com Leucaena leucocephala
(Leucena), planta exótica e invasora.
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Figura 17 – Syzygium cumini (Jambolão)

Fonte: Município de Cajobi

Outra espécie exótica na figura 17, APP na área de estudo invadida por Syzygium
cumini (Jambolão), planta exótica de origem indiana.
Figura 18 – Adaptação de exóticas

Fonte: MARCHANTE; MARCHANTE, 2006

5.7. Caracterização geral da fauna
A fauna silvestre é essencial para a manutenção dos ecossistemas, pois realiza
diversos papéis indispensáveis para o ciclo de vida da flora nativa, como por exemplo, a
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função de agentes polinizadores e dispersores de sementes ao se alimentarem dos frutos
produzidos pelas plantas. Entretanto, a fragmentação e pressão antrópica sobre os
remanescentes florestais, resulta no afugentamento da fauna nativa, principalmente a de
grande porte, e na invasão de espécies exóticas e oportunistas da fauna. É comum
observarem locais alterados a dominância de uma ou duas espécies da mastofauna de
pequeno porte, usualmente sinantrópicas (Paglia, 1995, Lessa, 1999), diminuindo a
biodiversidade de determinada região.
O levantamento das espécies representantes da fauna é um importante indicativo
do grau de antropização de determinada área, sendo utilizado também como ferramenta
para verificar a existência de espécies ameaçadas de extinção nos fragmentos florestais na
área de influência de um empreendimento e realizar o reconhecimento da fauna do local.
O atual Relatório de Fauna objetiva realizar o levantamento de dados qualitativos
sobre a fauna local, identificando os espécimes ameaçados de extinção na área do
município. Com a finalidade de conhecer e caracterizar de maneira mais ampla e
completa a composição da fauna presente nos remanescentes florestais do município,
foram consultadas referências bibliográficas, tais como artigos científicos, bancos de
dados digitais com interface na rede de Internet e consultas com moradores e
trabalhadores da área rural.
As campanhas de campo ocorreram nos remanescentes de matas no período de
24.08 a 15.09.2017, em condições ambientais favoráveis. O levantamento de campo da
mastofauna foi realizado através da busca ativa de animais (visualização), busca de
vestígios (rastros, fezes, tocas, carcaças, pelos etc) e montagem de 3 camas de areia,
conhecidas também como cama de pegadas (Scoss, 2004).
As camas de areia foram dispostas em fragmentos florestais interceptados pela
área de influência da Linha de Transmissão e/ou nas proximidades de cursos d’água e
possíveis abrigos de animais, visando abranger áreas com maior fluxo de espécimes. As
camas tinham dimensão de 0,50 m X 0,50 m, aproximadamente, e no seu centro foram
disponibilizadas iscas (banana, laranja, mamão, linguiça) por período de uma noite, para
atrair espécimes com hábitos noturnos.
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Figura 19 - Cama de areia com iscas (cenoura, banana, beterraba e maçã)

Fonte: Prefeitura Municipal de Cajobi

O levantamento de campo da herpetofauna foi feito por meio da busca ativa dos
animais, tanto sobre a vegetação, como na serrapilheira, copa das árvores, no solo, sob
rochas, troncos e em potenciais abrigos, método mais eficiente para identificação da
herpetofauna (Magalhães, 2009).
O inventário de avifauna foi realizado através do registro visual/auditivo das
espécies da avifauna no ambiente, que oferece a melhor relação custo/benefício em
avaliações rápidas (Fonseca, 2001). As amostragens de aves foram efetuadas,
principalmente, nas primeiras horas da manhã — quando as aves estão em seu maior
período de atividade, com pausa nos horários mais quentes, quando essa atividade se
reduz significativamente — e entre o final da tarde e início da noite, contemplando
também a amostragem de espécies noturnas.
Os animais da mastofauna, herpetofauna e avifauna foram identificados até o
menor nível taxonômico, tendo como referência Reis et al (2006) em Mamíferos do
Brasil, Reptiles Database do J. Craig Venter Institute, Amphibian Species of the World
do American Museum of Natural History (Frost, 2010), Lista das Aves do Brasil,
elaborada pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, 2009) e Animal
Diversity Web da University of Michigan Museum of Zoology.
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Em seguida, verificou-se a existência de espécies ameaçadas de extinção com
base na Instrução Normativa MMA nº 03, de 27 de maio de 2003, Livro de Fauna
Ameaçada de Extinção no Estado de São Paulo: Vertebrados (SMA, 2009) e Lista CITES
de Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (2011).
5.7.1. Avifauna
O Estado de São Paulo possui, aproximadamente, 700 espécies, o que representa
cerca de 45% de todas as espécies do Brasil. A distribuição das espécies está relacionada
com as condições ambientais e variedade de habitats. A riqueza e composição da
comunidade de aves de um determinado local é um importante indicador do nível de
biodiversidade e da qualidade ambiental que ele possui. As espécies de aves ocupam
diversos nichos ecológicos e tróficos nos ambientes. Além disso, a maioria possui hábitos
diurnos e se desloca frequentemente no ambiente, facilitando sua observação. Mesmo
quando não são observadas, as aves podem ser escutadas através de suas vocalizações,
garantindo ao observador registrá-la no ambiente. Esses requisitos tornam a avifauna um
grupo bastante utilizado para diagnosticar biodiversidade em estudos ambientais.
Na área de estudo de acordo com os dados secundários podem ser encontradas
134 espécies sendo que destas 37 foram observadas em campo.
Figura 20 – Guira Guira (Anu branco)

Fonte: Renato Jorge Marcelo

Este pássaro (Figura 20) é atingido pela ação funesta dos inseticidas, fato tanto
mais lamentável por serem muito úteis à lavoura.
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Foram também identificadas duas espécies de pássaros que não são comuns na
região: o Amblyramphus holosericeus (Cardeal-do-banhado), e o Sturnella superciliaris
(Polícia Inglesa), aves mais comuns no sul do país. É importante observar que após a
proibição da queimada da palha da cana-de-açucar em 2015 pela Lei Estadual 11.241,
muitas espécies de pássaros que se julgava extintas na região voltaram a ser observadas, a
exemplo do Pseudoleistes guirahuro (Chopim-do-banhado ou Pássaro-preto-do-brejo).
Figura 21 – Amblyramphus holosericeus (Cardeal-do-banhado),

Fonte: Helena Borducchi
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Figura 22 - Sturnella superciliaris (Polícia Inglesa),

Fonte: Helena Borducchi

5.7.2. Mastofauna
Uma das maiores ameaças à biodiversidade da mastofauna da região é a soltura de
espécies alóctones, tanto provenientes de criações, trafico ou domesticação, como
exemplo temos o Javali Europeu (Sus scrofa scrofa), e a Lebre Vermelha (Lepus
europaeus), que causam graves problemas ao ecossistema e para agricultura local.
A presença destas espécies ameaça a fauna silvestre nativa, pois competem por
abrigo e alimentos, podendo até alterar o patrimônio genético de populações
(SMA,2009).
Os estudos sobre a mastofauna silvestre ficam prejudicados, principalmente pelo
fato das reduzidas áreas com mata nativa, resultado da larga ocupação das pastagens e
culturas características.
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Figura 23 – Myrmecophaga tridactyla (Tamanduá Bandeira)

Fonte: Renato Jorge Marcelo
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Figura 24 – Simia apela (Macaco prego)

Fonte: Helena Borducchi

5.7.3. Herpetofauna
A herpetofauna da Classe Reptilia no Estado de São Paulo é representada por 214
espécies, que equivale a 30% das espécies do território nacional, dos quais 47 são
lagartos, 144 serpentes, 9 anfisbênias (popularmente conhecidas como cobras cegas), 11
quelônios (5 marinhos) e 3 jacarés (SMA, 2009).
A herpetofauna da Classe Anura no Estado de São Paulo é representada por 231
espécies, sendo destas, 6 cecílias e 225 anuros. Além disso, 25% das espécies são
encontradas em mais de uma fitofisionomia ou bioma, 12% são endêmicas do Estado, e
5% ameaçadas de extinção (SMA, 2009). Dentre as espécies de répteis do Estado de São
Paulo, 33 estão ameaçadas de extinção, o que representa 15% do total de répteis do
Estado (SMA, 2009).
Estudos sobre a herpetofauna na região noroeste do Estado de São Paulo são
escassos, dificultando a busca de dados secundários sobre a área de estudo. A maior
ameaça aos anuros na região é o uso excessivo de agrotóxicos utilizados na agricultura
extensiva. As observações foram prejudicadas devido ao longo período de estiagem na
região, o que ocasionou a falta de imagens.
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No Brasil, aproximadamente 30 espécies de anfíbios apresentam declínios
populacionais, e a maioria dos registros ocorrem 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
compreendidos (ETEROVICK et al., 2005), entretanto, considerando a possibilidade de
existirem outros fatores envolvidos, a principal ameaça a populações de anfíbios e répteis
brasileiros consiste na perda e modificação de seus ambientes naturais (RODRIGUES,
2005; SILVANO e SEGALLA, 2005).
A Mata Atlântica concentra a maior parte das espécies de anfíbios ameaçadas de
extinção do território nacional (SILVANO e SEGALLA, 2005). Em relação aos répteis,
as regiões sul e sudeste do país concentram o maior número de registros de espécies
ameaçadas (RODRIGUES, 2005). A lista de espécies ameaçadas de extinção do estado
de São Paulo possui seis espécies de quelônios, uma espécie de crocodiliano, 16 espécies
de lagartos, uma espécie de anfisbenídio, 38 espécies de serpentes e 64 espécies de
anfíbios anuros, listados como ameaçados, quase ameaçados ou dados insuficientes (SÃO
PAULO, 2008). 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 distribuição geográfica, número e
tamanho das populações para a maioria das espécies brasileiras (LEWINSOHN e
PRADO, 2005; ROSSA-FERES et al., 2008). A grande diversidade e o grau de ameaça
ao qual a Mata Atlântica está exposta têm alertado os pesquisadores sobre a necessidade
de maior conhecimento de suas espécies, biologia e distribuição.
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Figura 25 – Eunectes murinus (Sucuri),

Fonte: Helena Borducchi

5.7.4. Fauna Exóticas Invasoras
A condição dos países em desenvolvimento na busca da sustentabilidade,
particularmente aqueles de mega diversidade, depende da habilidade em proteger seus
ecossistemas, economias e a saúde pública. Infortunadamente, invasões de espécies
exóticas - plantas, animais e microrganismos - trazem uma significante e sem precedente
ameaça aos recursos desses países.
De acordo com a Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB, "espécie
exótica" é toda espécie que se encontra fora de sua área de distribuição natural. "Espécie
Exótica Invasora", por sua vez, é definida como sendo aquela que ameaça ecossistemas,
hábitats ou espécies. Estas espécies, por suas vantagens competitivas e favorecidas pela
ausência de inimigos naturais, têm capacidade de se proliferar e invadir ecossistemas,
sejam eles naturais ou antropizados.
As espécies exóticas invasoras são beneficiadas pela degradação ambiental, e são
bem-sucedidas em ambientes e paisagens alteradas. Além disso, o seu potencial invasor e
a severidade dos impactos causados pelas invasões podem ser intensificados em razão das
mudanças climáticas.
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A destruição das barreiras biogeográficas por meio da ação antrópica provocou
uma forte aceleração no processo de invasões biológicas. À medida que novos ambientes
são colonizados e ocupados pelo homem, plantas e animais domesticados são
transportados, proporcionando, para diversas espécies, condições de dispersão muito
além de suas reais capacidades. Atualmente, graças aos meios de transporte aéreo, o
fenômeno da dispersão de espécies ganhou velocidade e intensidade.
Com a crescente globalização e o consequente aumento do comércio
internacional, espécies exóticas são introduzidas, intencional ou não intencionalmente,
para locais onde não encontram inimigos naturais, tornando-se mais eficientes que as
espécies nativas no uso dos recursos. Dessa forma, multiplicam-se rapidamente, o que
ocasiona o empobrecimento dos ambientes, a simplificação dos ecossistemas e até
mesmo a extinção de espécies nativas.
Espécies exóticas invasoras representam uma das maiores ameaças ao meio
ambiente, com enormes prejuízos à economia, à biodiversidade e aos ecossistemas
naturais, além dos riscos à saúde humana. São consideradas a segunda maior causa de
perda de biodiversidade, após as perda e degradação de habitats.
Em virtude da agressividade e capacidade de excluir as espécies nativas,
diretamente ou pela competição por recursos, as espécies exóticas invasoras apresentam o
potencial de transformar a estrutura e a composição dos ecossistemas, homogeneizando
os ambientes e destruindo as características peculiares que a biodiversidade local
proporciona.
O problema mais grave de bioinvasão registrado na área de estudo é o da espécie
Sus scrofa, o Javali Europeu, que foi introduzido na região por criadores e provavelmente
se alastrou através da soltura ou mesmo por escape dos animais. O javali é um animal
muito flexível, é generalista, consegue se adaptar em qualquer tipo de ambiente e
consome uma ampla gama de alimentos. Isso propiciou que ele por conta própria se
alastrasse por toda a região.
Sem predadores naturais, a população dos animais encontra-se, em franca
ascensão, impossibilitando o controle natural.
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Figura 26 – Nascente destruída pela ação do Sus scrofa (Javali)

Fonte: Prefeitura de Cajobi

Outra espécie exótica que está se alastrada na área de estudo é a Lepus europaeus
(Lebre Europeia ou Lebre Vermelha), que estão devastando lavouras em toda a área de
estudo e se transformou em problema não só para agricultores, mas para órgãos de
pesquisa agrícola. Prejuízos causados pela voracidade do animal, que não pertence à
fauna brasileira, mas é protegido pela legislação ambiental, foram relatados em toda a
área rural do município.
5.7.5. Conclusão
A região é considerada como insuficientemente no acolhimento a fauna tendo a
necessidade de implantações de unidades de conservação, todas estas áreas fragmentadas
poderiam ser tratadas como tal, mesmo que não sejam transformadas oficialmente em
reservas ou parques particulares, não só por possuírem grande potencial para a
conservação, mas também por possuírem um histórico de colonização que possibilitou a
permanência de tais fragmentos de grande porte na região.
Neste plano serão previstas futurament sugestões de criações de áreas destinadas a
conservação considerando como foco central as áreas do interior do estado onde existem

37

Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica

grandes concentrações de fragmentos, ou de fragmentos de grande porte e elementos da
fauna considerados ameaçados de alguma forma.
Os impactos esperados para a mastofauna são: principalmente o manejo da cana
de açúcar com queimadas clandestinas, através da morte de indivíduos diretamente pelo
fogo, a redução de presas de pequeno porte para animais caçadores como os felinos e
canídeos nativos, a utilização de produtos biocídas também pode atuar na redução de
potenciais presas. O aumento da circulação de veículos pesados nas áreas limítrofes dos
fragmentos pode ocasionar tanto a morte de elementos da fauna por atropelamento como
a repulsão de indivíduos para o interior dos fragmentos, ou outras localidades.
Outro impacto que pode ser destacado e que deve causar maior impacto para a
região direta e indiretamente envolvida é a alteração da área de pastagem, uma vegetação
rasteira de fácil permeabilidade para a fauna por uma matriz mais densa dificultando a
circulação da fauna, tanto nos arredores dos fragmentos quanto nas Áreas de Preservação
Permanente (APP) e entre eles.
Levantamentos mais detalhados das espécies listadas nas categorias Em Perigo e
Criticamente em Perigo na lista oficial do estado devem ser considerados como medidas
prioritárias para a conservação, e caso necessário, monitoramentos periódicos deverão ser
adotados para tais espécies juntamente com as espécies listadas como vulneráveis.

6. Áreas prioritárias para conservação e restauração
6.1. Áreas de soltura e monitoramento de fauna silvestres
Existe uma preocupação muito grande de estabelecer áreas para soltura de animais
silvestres. Essas áreas se fazem necessário para realização de soltura e monitoramento de
animais apreendidos em operações da Polícia Ambiental, principalmente contrabando de
animais e criação de aves e outros animais silvestres em desconformidade com a
legislação e sem registro ou autorização, assim como daqueles animais que ao buscar
comida acabam invadindo casas e estabelecimentos comerciais na área urbana.
Apesar de não serem muito comuns casos isolados no decorrer do ano sempre
ocorrem principalmente aqueles de operação de busca e captura de gaiolas de aves
silvestres pela Polícia Ambiental. Sendo assim a importância de uma área de mata nativa,
preferencialmente com água disposição e abundância, que garante o mínimo de condições
para sobrevivências das espécies.
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Cajobi por não possuir área pública em condições para efetuar a soltura de
animais aderiu à parceria com a Propriedade Fazenda São José, onde há grande potencial
para implantação de Áreas de Soltura e Monitoramento de Fauna Silvestre.
Tabela 04 – Áreas de soltura

Descrição

Área Total

Coordenadas Geográficas

(Hectares)

Latitude

Longitude

Mata Nativa 01 (A1)

10,8

20°53'42.23"S

48°51'52.27"O

Mata nativa 02 (A2)

14,0

20°54'1.51"S

48°52'19.48"O

APP

30,1

20°54'9.24"S

48°51'35.00"O

Fonte: Fazenda São José

Figura 27 – Áreas de soltura (escala 1:870)

A1
A2

APP

Fonte: Google Earth.

6.2. Reflorestamento
Trata o presente Projeto de Reflorestamento sobre a criação e/ou recuperação de
áreas com plantio de essências florestais, com o objetivo de mitigar danos causados por
atividades, empreendimentos ou obras, perfazendo um total de 1.503 mudas, tendo como
interessado a Prefeitura Municipal de Cajobi.
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A área de reflorestamento escolhida para ser colocado no Plano Municipal de
Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, está localizada pelas coordenadas
geográficas, 20°53'17.49"S 48°49'47.50"O.

7. Indicação dos principais vetores de desmatamento
A situação de conservação da Mata Atlântica no município é grave. A expansão
agropecuária, em particular da lavoura da cana-de-açúcar, praticamente devastou todo
esse ecossistema, restando apenas pequenos fragmentos em propriedades particulares e
alguns remanescentes protegidos pelo poder público. Nos Brejos de Altitude, a cobertura
florestal nativa foi igualmente substituída pela agricultura e pela pecuária, o que foi
agravado, neste caso, pela maior concentração populacional historicamente aí constatada.
Esta realidade aumenta a pressão antrópica sobre os remanescentes florestais, gerando um
grave problema, com consequências ambientais, econômicas e sociais.
Figura 28– Área de reflorestamento (escala 1: 146)

Fonte: Google Earth.
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8. Ações, estratégias e cronograma
8.1. Áreas de Preservação Permanente
A fauna possui grande importância para a preservação dos remanescentes
florestais da Mata Atlântica, através da dispersão de espécies vegetais, por meio de
alimentação e locomoção, além de realizarem a ‘’limpeza’’ pois desagradam os cipós das
árvores, desta forma diminuindo o efeito de borda, que por sua vez prejudica o dossel.
Tabela 05 – Ações para a soltura e cronograma
Ação
Cronograma
Meta
Recolhimento de Fauna
12 anos (iniciou 2014 com
Diminuição do tráfico
Silvestre
ações atuais) / Ação contínua
Tratamento dos animais
6 até 5 meses (iniciou em
Medicar e assistir animais
2014) / Ação contínua
agradidos
Soltura dos animais
3 a 6 meses (iniciou em
Procedimentos para o
2015) / Ação contínua
manejo
Monitoramento da fauna
12 anos / Ação contínua
Preservar animais silvestres
readequada
Fonte: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

8.2. Reflorestamento
As mudas serão obtidas do próprio viveiro de mudas nativas da Prefeitura
Municipal, e de Viveiros Consorciados, devendo estar sadias e vigorosa, livres de pragas
e doenças e com tamanho adequado para o plantio no campo, na quantidade de 2.915
mudas considerando 10% de perdas com transporte, manuseio e replantas
Respeitando os grupos ecológicos deve-se plantar nas seguintes proporções:
•

70% espécies pioneiras

•

30% espécies não pioneiras (secundárias e clímax)
Tabela 06 – Cronograma de plantio

Ação
Preparo solo

Cronograma
2 meses (iniciou em 2013) /

Práticas de plantio

4 meses (iniciou em 2013) /

Plantio

2 meses (iniciou em 2013) /

Ação contínua por 12 anos

Meta
Solo corrigido e adequado
para o plantio
Coveamento

Ação contínua por 12 anos
Ação contínua por 12 anos

Adubação de cobertura

2 meses (iniciou em 2013) /

Irrigação

4 meses (iniciou em 2013) /

Realização adequada para o
melhor desenvolvimento da
planta
Nutrir as mudas

Ação contínua por 12 anos
Ação contínua por 12 anos

Fornecer água adequada
para as mudas
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Replantio

2 meses (iniciou em 2013) /
Ação contínua por 12 anos

Manutenção

12 anos

Continuação do
Programa

12 anos

Colocar outra muda no lugar
de alguma que não
prosperou
Realizar cuidados
necessários sempre que
preciso
Não finalizar o programa
fortalecendo-o a cada ano.

A área de plantio deverá ser vistoria e receber acompanhamento até 12 anos após
o plantio das mudas nativas para verificar a ocorrência de formigas, plantas mortas,
doenças, pois assim será realizado melhor controle.

9. Potencial Turístico
9.1 Antigas pedreiras “Indolma e do Córrego Cortado”
As atividades de mineração de basalto começaram em meados da década de 1950
nas margens do Rio Turvo, em terras de propriedade do Sr. Filogônio Antonio Rosa (Filó
Rosa), que explorou a jazida até a metade dos anos 1960, quando vendeu a propriedade
para a empresa Indolma da cidade de Bebedouro e, que cedeu os direitos de mineração
para o Dr. João Novais da cidade de Olímpia. A pedreira foi explorada até o final dos
anos 1970, quando encerrou suas atividades em definitivo.
Foram quase 30 anos de exploração e retirada de basalto, rocha típica do Rio
Turvo.
Nunca houve a recomposição da vegetação suprida com as atividades de
mineração e, desde então, a natureza se encarregou de reconstituir a vegetação do local
que hoje se tornou exuberante.
As crateras na rocha bruta, resultantes de explosões diárias feitas com dinamites,
ao longo do tempo foram inundadas pelas águas de pequenas nascentes e pelas cheias
sazonais do Rio Turvo e, se transformaram em lagos com profundidade de até 8 metros,
de águas cristalinas e repletos de vida aquática.
Antiga pedreira do Córrego Cortado as margens do Rio Turvo, desativada na
década de 70. Local em que a vegetação se recompôs naturalmente.
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Figura 29: Antiga pedreira córrego cortado.

Fonte: Município de Cajobi.

Figura 30: Lago formado na antiga pedreira do rio cortado.

Fonte: Município de Cajobi.
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Figura 31: Lago da antiga pedreira Indolma, em formato de coração

Fonte: Município de Cajobi
Figura 32: Trabalhadores da pedreira Indolma em 1954.

Fonte: Município de Cajobi
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10.Anexos
10.1. Legislação Federal
Constituição Federal 1988;
Lei nº 11.428/2006 – Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma
Mata Atlântica, e dá outras providências;
Decreto nº 6.660/2008 – 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;
Lei nº 12.651/2012 – Dispõe sobre a Proteção da Vegetação Nativa;

Medida Provisória nº 571/2012 que altera a Lei 12.651/2012;
Decreto nº 7.830/2012 - Dispõe sobre o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, o
Cadastro Ambiental Rural, estabelece normas de caráter geral aos Programas de
Regularização Ambiental, de que trata a Lei 12.651/2012, e dá outras providências.
Decreto nº 8.235/2014 - Estabelece normas gerais complementares aos Programas de
Regularização Ambiental dos Estados e do Distrito Federal, de que trata o Decreto nº
7.830/2012, institui o Programa Mais Ambiente Brasil, e dá outras providências.
Lei Complementar 140/2011 - regulamenta o art. 23 da Constituição Federal
(cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e competência
comum relativas à proteção do meio ambiente);
Lei nº 9.985/2000 – Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza e dá outras providências;
Decreto nº 4.340/2002 – 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;
Lei nº 10.257/2001 – Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, e
estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Estatuto das
Cidades;
Lei nº 9.605/1998 – Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências;
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Decreto nº 6.514/2008 – Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio
ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e
dá outras providências;
Lei nº 6.938/1981 – Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências;
Lei nº 10.650/2003 – Dispõe sobre o acesso público aos dados e informações existentes
nos órgãos e entidades integrantes do SISNAMA;
Lei nº 9.433/1997 – Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
Lei nº 11.326/2006 – Estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da
Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais;
Lei nº 10.711/2003 – Dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas e dá outras
providências;
Lei nº 11.284/2006 – Dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a produção
sustentável; institui, na estrutura do Ministério do Meio Ambiente, o Serviço Florestal
Brasileiro – SFB; cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal – FNDF; altera as
Leis nºs 10.683, de 28 de maio de 2003, 5.868, de 12 de dezembro de 1972, 9.605, de 12
de fevereiro de 1998, 4.771, de 15 de setembro de 1965, 6.938, de 31 de agosto de 1981,
e 6.015, de 31 de dezembro de 1973; e dá outras providências;
Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 - Dispõe sobre a educação ambiental, institui a
Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências.
Lei nº 9.790/1999 – Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado,
sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, institui
e disciplina o Termo de Parceria, e dá outras providências;
Decreto nº 3.100/1999 – Regulamenta a Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, que
dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos,
como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, institui e disciplina o Termo
de Parceria, e dá outras providências;
Decreto nº 2.519/98 – Promulga a Convenção sobre a Diversidade Biológica;
Decreto nº 4.339/2002 – Institui princípios e diretrizes para a implementação da Política
Nacional da Biodiversidade;
Decreto nº 4.703/2003 – Dispõe sobre o Programa Nacional da Diversidade Biológica PRONABIO e a Comissão Nacional da Biodiversidade, e dá outras providências;
Decreto nº 5.092/2004 – Define regras para identificação de áreas prioritárias para a
conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade, no
âmbito das atribuições do Ministério do Meio Ambiente;
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Decreto nº 5.758/2006 – Institui o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas PNAP, seus princípios, diretrizes, objetivos e estratégias, e dá outras providências;
Decreto nº 6.040/2007 – Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos
Povos e Comunidades Tradicionais;
Decreto nº 6.698/2008 – Declara as águas jurisdicionais marinhas brasileiras Santuário
de Baleias e Golfinhos do Brasil;
Decreto nº 6.666/2008 – Institui, no âmbito do Poder Executivo federal, a Infraestrutura
Nacional de Dados Espaciais – INDE, e dá outras providências;
Decreto no 7.029, de 10 de dezembro de 2009, Institui o Programa Federal de Apoio à
Regularização Ambiental de Imóveis Rurais, denominado "Programa Mais Ambiente".
Lei nº 12.187/2009 - Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC e dá
outras providências.
Decreto nº 7.390/2010, 2010 - Regulamenta os arts. 6o, 11 e 12 da Lei no 12.187, de 29
de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC,
e dá outras providências.
Regulamentos federais:
Portaria do MMA nº 09/ 2007 – Reconhece áreas prioritárias para a conservação,
utilização sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade brasileira;
Instrução Normativa do ICMBIO nº 05/2008 – Dispõe sobre o procedimento
administrativo para a realização de estudos técnicos e consulta pública para a criação de
unidade de conservação federal;
Instrução Normativa do MMA nº 03/2003 – Reconhece como espécies da fauna
brasileira ameaçadas de extinção, aquelas constantes da lista anexa à presente Instrução
Normativa;
Instrução Normativa do MMA nº 05/2004 – Reconhece como espécies da fauna
brasileira ameaçadas de extinção, aquelas constantes da lista anexa à presente Instrução
Normativa;
Instrução Normativa do IBAMA nº 62/2005 – Estabelece critérios e procedimentos
administrativos referentes ao processo de criação de Reserva Particular do Patrimônio
Natural – RPPN;
Instrução Normativa do MMA nº 06/2008 – Reconhece Espécies da Flora Ameaçadas
de Extinção;
Resolução do CONABIO nº 03/2006 – Dispõe sobre Metas Nacionais de Biodiversidade
para 2010;
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Resolução do CONABIO nº 04/2006 – Dispõe sobre os ecossistemas mais vulneráveis
às mudanças climáticas, ações e medidas para sua proteção;
Resolução do CONAMA nº 10/1993 – Estabelece os parâmetros para análise dos
estágios de sucessão da Mata Atlântica;
Resolução do CONAMA nº 001/1994 – Define vegetação primária e secundária nos
estágios pioneiro, inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica, a fim de
orientar os procedimentos de licenciamento de exploração da vegetação nativa no Estado
de São Paulo;
Resolução do CONAMA nº 002/1994 – define formações vegetais primárias e estágios
sucessionais de vegetação secundária, com finalidade de orientar os procedimentos de
licenciamento de exploração da vegetação nativa no Estado do Paraná;
Resolução do CONAMA nº 004/1994 – Define vegetação primária e secundária nos
estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica, a fim de orientar os
procedimentos de licenciamento de atividades florestais no Estado de Santa Catarina;
Resolução do CONAMA nº 005/1994 – Define vegetação primária e secundária nos
estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica, a fim de orientar os
procedimentos de licenciamento de atividades florestais no Estado da Bahia;
Resolução do CONAMA nº 006/1994 – Estabelece definições e parâmetros mensuráveis
para análise de sucessão ecológica da Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro;
Resolução do CONAMA nº 025/1994 – Define vegetação primária e secundária nos
estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica, a fim de orientar os
procedimentos de licenciamento de atividades florestais no Estado do Ceará;
Resolução do CONAMA nº 026/1994 – Define vegetação primária e secundária nos
estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica, a fim de orientar os
procedimentos de licenciamento de atividades florestais no Estado do Piauí;
Resolução do CONAMA nº 028/1994 – Define vegetação primária e secundária nos
estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica, a fim de orientar os
procedimentos de licenciamento de atividades florestais no Estado de Alagoas;
Resolução do CONAMA nº 029/1994 – Define vegetação primária e secundária nos
estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica, considerando a
necessidade de definir o corte, a exploração e a supressão da vegetação secundária no
estágio inicial de regeneração no Estado do Espírito Santo;
Resolução do CONAMA nº 030/1994 – Define vegetação primária e secundária nos
estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica, a fim de orientar os
procedimentos de licenciamento de atividades florestais no Estado do Mato Grosso do
Sul;
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Resolução do CONAMA nº 031/1994 – Define vegetação primária e secundária nos
estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica, a fim de orientar os
procedimentos de licenciamento de atividades florestais no Estado de Pernambuco;
Resolução do CONAMA nº 032/1994 – Define vegetação primária e secundária nos
estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica, a fim de orientar os
procedimentos de licenciamento de atividades florestais no Estado do Rio Grande do
Norte;
Resolução do CONAMA nº 033/1994 – Define estágios sucessionais das formações
vegetais que ocorrem na região de Mata Atlântica no Estado do Rio Grande do Sul,
visando viabilizar critérios, normas e procedimentos para o manejo, utilização racional e
conservação da vegetação natural
Resolução do CONAMA nº 034/1994 – Define vegetação primária e secundária nos
estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica, a fim de orientar os
procedimentos de licenciamento de atividades florestais no Estado de Sergipe;
Resolução do CONAMA nº 391/2007 – Define vegetação primária e secundária de
regeneração de Mata Atlântica no Estado da Paraíba;
Resolução do CONAMA nº 392/2007 – Define vegetação primária e secundária de
regeneração de Mata Atlântica no de Estado de Minas Gerais;
Resolução do CONAMA nº 007/1996 – Aprova os parâmetros básicos para análise da
vegetação de restingas no Estado de São Paulo;
Resolução do CONAMA nº 261/1999 – Aprova parâmetro básico para análise dos
estágios sucessivos de vegetação de restinga para o Estado de Santa Catarina;
Resolução do CONAMA nº 369/2006 – Dispõe sobre os casos excepcionais, de
utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a
intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente.
Resolução do CONAMA nº 003/1996 – Define vegetação remanescente de Mata
Atlântica, com vistas à aplicação de Decreto no 750, de 10 de fevereiro de 199;
Resolução do CONAMA nº 009/1996 – Define “corredor de vegetação entre
remanescentes” como área de trânsito para a fauna;
Resolução do CONAMA nº 338/2007 – Dispõe sobre a convalidação das resoluções que
definem a vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e avançado de
regeneração da Mata Atlântica para fins do disposto no art. 4º § 1º da Lei nº 11.428, de 22
de dezembro de 2006.
Resolução do CONAMA nº 302/2002 – Dispõe sobre os parâmetros, definições e limites
de Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do
entorno;
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Resolução do CONAMA nº 303/2002 – Dispõe sobre parâmetros, definições e limites
de APPs – Áreas de Preservação Permanentes;
Resolução do CONAMA nº 357/2005 – 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 providencias;
Resolução do CONAMA nº 396/2008 – Dispõe sobre a classificação e diretrizes
ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências;
Resolução do CONAMA nº 397/2008 – Altera o inciso II do § 4º e a Tabela X do § 5º,
ambos do art. 34 da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA nº
357, de 2005, que 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;
Resolução do CONAMA nº 417/2009 – Dispõe sobre parâmetros básicos para definição
de vegetação primária e dos estágios sucessionais secundários da vegetação de Restinga
na Mata Atlântica;
Resolução do CONAMA nº 423/2010 – Dispõe sobre parâmetros básicos para
identificação e análise da vegetação primária e dos estágios sucessionais da vegetação
secundária nos Campos de Altitude associados ou abrangidos pela Mata Atlântica;
Resolução do CONAMA nº 425/2010 – Dispõe sobre critérios para a caracterização de
atividades e empreendimentos agropecuários sustentáveis do agricultor familiar,
empreendedor rural familiar, e dos povos e comunidades tradicionais como de interesse
social para fins de produção, intervenção e recuperação de Áreas de e outras de uso
limitado;
Resolução no 429/2011 - Dispõe sobre a metodologia de recuperação das Áreas de
Preservação Permanente – APPs;
Acordos Internacionais:
Convenção de Washington 12/10/1940 – Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e
das Belezas Cênicas Naturais dos Países de América.
Convenção das Nações Unidas sobre a Conservação da Biodiversidade – 1992
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima - 1992

10.2. Legislação Estadual
Constituição do Estado de São Paulo de 1989
Alinhada à Constituição federal, a Constituição do Estado de São Paulo de 1989, em seu
Capítulo IV, refere-se ao Meio Ambiente, Recursos Naturais e Saneamento, documento
em que é prevista a participação da sociedade na proteção ambiental e que são
estabelecidas normas reguladoras próprias de defesa ao meio ambiente.
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Lei estadual n° 9.509, de 20 de marco de 1997
Dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de
formulação de aplicação, com o objetivo de garantir a todos das presentes e futuras
gerações, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, visando assegurar, no Estado, condições ao
desenvolvimento sustentável, com justiça social, aos interesses da segurança e à proteção
da dignidade da vida humana.
Decreto n° 8.468, de 08 de setembro de 1976
Aprova o Regulamento da Lei n° 997, de 31 de maio de 1976, que dispõe sobre a
prevenção e o controle da poluição do meio ambiente; estabelece normas de qualidade
ambiental; define padrões de emissão de poluentes atmosféricos, lançamentos de
afluentes líquidos e destinação de resíduos sólidos; elenca as fontes de poluição sujeitas
ao Licenciamento Ambiental (Licença Prévia, Licença de Instalação de Operação),
determina a reponsabilidade da fiscalização e a aplicação das sanções administrativas.
Resolução SMA nº 32, de 11 de maio de 2010
Dispõe sobre infrações e sanções administrativas ambientas e procedimentos
administrativos para imposição de penalidades, de forma a coibir a pratica de condutas
que atentem contra o meio ambiente no Estado de São Paulo, minimizando o risco de
perecimento do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, fundamental à
sociedade atual e às futuras gerações.
Lei nº 13.550, de 02 de junho de 2009
Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Cerrado no Estado
Esta lei regula a conservação, a proteção, a regeneração e a utilização do Bioma Cerrado
no Estado, que observarão o disposto nesta lei e na legislação ambiental vigente.
O artigo segundo da referida lei atesta que o Bioma Cerrado é formado por vegetação
savânicas da América do Sul e apresenta as seguintes fisionomias:
I – Cerradão: vegetação com fisionomia florestal em que a cobertura compõe dossel
contínuo, com mais de 90% (noventa por cento) de cobertura da área do solo, com altura
média entre 8 (oito) e 15 (quinze) metros, apresentando, eventualmente, árvores
emergentes de maior altura.
II- Cerrado ‘’stricto sensu’’: vegetação de estado descontinuo, composta por árvores e
arbustos geralmente tortuosos, com altura média entre 3(três) e 6 (seis) metros, com
cobertura arbórea de 20% (vinte por cento) a 50% (cinquenta por cento), e cobertura
herbácea, no máximo, de 50% (cinquenta por cento);
III- campo cerrado: vegetação predominantemente herbácea e, eventualmente, com
árvores no formato arbustivo, cuja paisagem é dominada principalmente por gramíneas e
a vegetação lenhosa, quando existe, é esparsa.
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Resolução SMA nº 31, de 19 de maio de 2009
Esta Resolução dispõe sobre os procedimentos para análise dos pedidos de supressão de
vegetação nativa para parcelamento do solo ou qualquer edificação em área urbana, com
intuito de orientar os processos de licenciamento ambiental, emissão de autorização, além
de definir as características e funções das áreas verdes e manutenção das características
naturais de permeabilidade do solo.
Resolução SMA nº 22, de 30 de marco de 2010
A referida Resolução dispor sobre a operacionalização e execução da licença ambiental
relativa à necessidade de assegurar a correta implementação de obras decorrentes de
licença ambientais, que exigem supressão relevante de vegetação nativa, especialmente
aquelas que promovem interferência no fluxo de fauna silvestre.
Deliberação CONSEMA normativa nº 01, de 23 de abril de 2014
Esta Deliberação fixa tipologia para o exercício da competência municipal, no âmbito do
licenciamento ambiental, dos empreendimentos e atividades de potencial impacto local,
nos termos, respectivamente, do Art. 9°, inciso XIV, alínea ‘’a’’, da Lei Complementar
Federal 140/2011
Deliberação CONSEMA normativa Nº 02, de 23 de abril de 2014
A referida Deliberação define as atividades e empreendimentos de baixo impacto
ambiental passiveis de licenciamento por procedimento simplificados e informatizado,
bem como autorização, define os tipos de procedimento simplificado para autorização de
supressão de vegetação nativa, corte de arvores isoladas e intervenção em Áreas de
Preservação Permanente

10.3. Legislação Municipal
Lei Nº 1.932, de 09 de Outubro de 2009: “Cria o Departamento de Agricultura, Meio
Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável de Cajobi/SP, e dá outras providências”.
Lei Complementar Nº 71, de 18 de Maio de 2012: “Descentraliza Serviço do
MeioAmbiente para o Serviço Municipal de Água e Esgoto do município de Cajobi –
SeMAE Cajobi, mediante as alterações legislativas competentes e dá outras
providências”.
Decreto Nº 1.095, de 01 de Setembro de 2011: “Dispões sobre a Regulamentação da LE
Nº 1.932, de 09 de outubro de 2009, que cria o Departamento de Agricultura, Meio
Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável, e dá outras Providências”.
Lei Nº 1.931, de 09 de Outubro de 2009: “Cria o conselho Municipal de Meio Ambiente
– COMDEMA”.
Lei Nº 2.028, de 05 de Agosto de 2011: “Altera a composição do Conselho Municipal de
Meio Ambiente – COMDEMA”.
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Decreto Nº 1.096, de 1º de Setembro de 2011: “Constitui o Conselho Municipal de
Meio Ambiente de Cajobi – COMDEMA”.
Decreto Nº 1.097, de 1º de Setembro de 2011: “Dispõe sobre a aprovação e
homologação do regimento interno do Conselho Municipal de Meio Ambiente –
COMDEMA do unicípio de Cajobi/SP, e dá outras providências”.
Lei Nº 2.033, de 07 de Outubro de 2011: “Cria o FUNDEMA – Fundo Municipal de
Meio Ambiente, e dá outras providências”.
Lei Complementar Nº 24, de 17 de Dezembro de 2007: “Dispõe sobre o parcelamento
de solo urbano do município de Cajobi, e dá outras providências”.
Lei Nº 1.983, de 23 de Agosto de 2010: “Dispõe sobre o uso na construção civil de
madeira legalizada e de origem comprovada”.
Decreto Nº 1.015, de 05 de Outubro de 2010: “Dispõe sobre exigência no uso da
madeira”.
Lei Nº 1.984, de 23 de Agosto de 2010: “Institui no sistema municipal de ensino de
Cajobi a educação ambiental como tema transversal”.
Lei Nº 2.035, de 07 de Outubro de 2011: “Inclui dispositivo na lei que institui a
educação ambiental no sistema de ensino no município de Cajobi/SP”.
Lei Nº 1.982, de 23 de Agosto de 2010: “Institui no âmbito do município de Cajobi, o
calendário comemorativo de datas ambientais”. Plano de Gerenciamento Integrado de
Resíduos Sólidos Cajobi/SP
Lei Nº 2.017, de 11 de Abril de 2011: “Altera o anexo único da lei Nº 1, 982, de 23 de
agosto de 2010”.
Lei Nº 1.978, de 23 de Agosto de 2010: ”Institui a política municipal de proteção aos
mananciais de água destinados ao abastecimento público e dá outras providências”.
Decreto Nº 1.108, de 10 de Outubro de 2011: “Regulamenta a política municipal de
proteção de água destinados ao abastecimento público e dá outras providências de acordo
com a lei municipal Nº 1.978, de 23 de agosto de 2010”.
Lei Nº 1.987, de 23 de Agosto de 2010: “Dispõe sobre a adoção de nascentes no
município”.
Lei Nº 1.995, de 14 de Outubro de 2010: “Dispõe sobre a proibição de queimadas no
perímetro urbano e dá outras providências”.
Lei Nº 2.029, de 22 de Agosto de 2011: “Dispõe sobre alteração no artigo 3º da lei Nº
1.995, de 14 de outubro de 2010”.
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Lei Nº 1.991, de 23 de Agosto de 2010: “Institui a política de incentivo ao uso da
bicicleta no âmbito do município”.
Lei Nº 1.996, de 14 de Outubro de 2010: “Autoriza a instituição no município de Cajobi
de coleta de óleo vegetal usado para a fabricação de biodiesel”.
Lei Nº 1.977, de 23 de Agosto de 2010: “Dispõe sobre a utilização de caçambas
coletoras de entulhos em logradouros públicos do município”.
Decreto Nº 1.079, de 20 de Junho de 2011: “Regulamenta a lei Nº 1.977, de 23 de
agosto de 2010 que, dispõe sobre a utilização de caçambas coletoras de entulhos em
logradouros públicos do município”.
Lei Nº 1.980, de 23 de Agosto de 2010: “Autoriza o executivo municipal a implantar
programa de coleta seletiva do lixo e a inclusão, no referido programa, de entidades e
grupos formais ou informais envolvidos na coleta de materiais recicláveis”.
Lei Nº 1.998, de 14 de Outubro de 2010: “Cria o programa ‘cidade ecológica’ e
estabelece critérios e procedimentos para implantação de áreas de conservação
ambiental”.
Lei Nº 1.989, de 23 de Agosto de 2010: “Institui o programa de incentivo à arborização e
logradouros públicos no município”.
Lei Nº 1.979, de 23 de Agosto de 2010: “Institui no município o programa ‘plante uma
árvore por dia”.
Lei Nº 1.990, de 23 de Agosto de 2010: “Institui o programa ‘viveiros de mudas’ nas
escolas do município”.
Lei Nº 1.981, de 23 de Agosto de2010: “Institui o ‘programa abrace o verde’, versando
sobre a adoção de praças, parques, canteiros, jardins, árvores e logradouros públicos no
município, e dá outras providências”.
Lei Nº 2.030, de 22 de Agosto de 2011: “Autoriza o poder executivo municipal a firmar
convênio com os municípios que especifica, para implementação de políticas públicas de
proteção do meio ambiente, de interesse comum das partições”.
Lei Complementar Nº 64, de 07 de Outubro de 2011: “Altera a lei complementar Nº
24, de 17 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o parcelamento de solo urbano do
município de Cajobi e dá outras providências”.
Lei Nº 1.988, de 23 de Agosto de 2010: “Institui a semana do meio ambiente e dá outras
providências”.
Lei Nº 2.034, de 07 de Outubro de 2011: “Dispõe sobre a medida de avaliação de
emissão de fumaça preta dos veículos automotores movidos a diesel da frota municipal”.

54

Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica

Decreto Nº 1.109, de 10 de Outubro de 2011: “Regulamenta a lei Nº 2.034, de 07 de
outubro de 2011 e dá outras providências”.
Decreto Nº 1.098, de 1º de Setembro de 2011: “Dispõe sobre a regulamentação de
expedição de ocupe-se e habite-se no município de Cajobi, de acordo com a lei Nº 1.983,
de 23 de agosto de 2010 e dá outras providências”.
Portaria Nº 5.733, de 03 de Novembro de 2011: “Dispõe sobre procedimento para
aquisição de madeira a ser utilizada em obras realizadas pela prefeitura do município de
Cajobi”.
Decreto Nº 1.122, de 01 de Dezembro de 2011: “Regulamenta a aprovação dos projetos
a que alude a lei complementar N º24, de 17 de dezembro de 2007, com as alterações
promovidas pela lei complementar Nº 64, de 07 de outubro de 2011”.

10.4. Levantamento da fauna
Tabela 07 - Mastofauna identificada na área de estudo

ORDEM

NOME
CIENTÍFICO

Artiodactyla

Mazama
americana
Puma
yagouaroundi

Carnivora

Puma concolor

Cebidae
Chlamyphoridae

Nasua nasua
Chrysocyon
brachyurus
Cerdocyon
thous
Simia apella

Euphractus
sexcinctus
Chiroptera
Glossaphaga
soricina
Dasypodidae
Dasypus
novemcinctus
Didelphidae
Didelphis
marsupialis
Erinaceidae
Erinaceus
europaeus
Logomorpha
Sylvilagus
brasiliensis
Myrmecophagidae Myrmecophaga

NOME
STATUS
DE MÉTODO
POPULAR CONSERVAÇÃO DE
REGISTRO
Veado
Ameaçado
Relato
Mateiro
Gato
Ameaçado
Relato
Mourisco,
Maracajá
Preto
Onça
Ameaçado
Relato
Parda
Quati
Não Ameaçado
Relato
Lobo
Ameaçado
Relato
Guará
Cachorro
Não ameaçado
Relato
do Mato
Macaco
Não ameaçado
avistamento
Prego
Tatupeba
Não ameaçado
avistamento
Morcego

Não ameaçado

Avistamento

Tatu
Galinha
Gambá

Não ameaçado

avistamento

Não Ameaçado

avistamento

Ouriço
Cacheiro
Tapiti

Não ameaçado

Avistamento

Não ameaçado

Relato

Tamanduá

Ameaçado

Avistamento
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Rodentia

tridactyla
Tamandua
tetradactyla
Hydrochaerus
hydrochaeris
Cuniculus paca
Dasyprocta
aguti

Bandeira
Tamanduá
Mirim
Capivara
Paca
Cutia

Não ameaçado

Avistamento

Não ameaçado

Avistamento
e relato
Relato
Relato

Não ameaçado
Não Ameaçado

Fonte: Prefeitura Municipal de Cajobi

Tabela 08 – Avifauna identificada na área de estudo

FAMILÍA

NOME
CIENTÍFICO

NOME
POPULAR

Anatidae

Dendrocygna
viduata
Tigrisoma
lineatum
Butorides
striata
Hydropsalis
anomala
Piaya cayana
Guiar guira
Crotophaga ani
Piaya cayana
Columbina
squammata
Patagioenas
plumbea
Columbina
talpacoti
Vanellus
chilensis
Milvago
chimachima
Caracara
plancus
Amadonastur
lacernulatus
Euphonia
chlorotica
Chrysomus
ruficapillus
Gnorimopsar
chopi
Pseudoleistes
guirahuro
Icterus

Sirií

STATUS
DE MÉTODO
CONSERVAÇÃO DE
REGISTRO
Não ameaçado
avistamento

Socó-Boi

Não ameaçado

avistamento

Socozinho

Não ameaçado

avistamento

Curiango

Ameaçado

avistamento

Alma de gato
Anu branco
Anu preto
Chincoã
Fogo-apagou

Não ameaçado
Não ameaçado
Não ameaçado
Não ameaçado
Não ameaçado

avistamento
avistamento
avistamento
avistamento
avistamento

Pombaamargosa
Rolinha-roxa

Não ameaçado

avistamento

Não ameaçado

avistamento

Quero-quero

Não ameaçado

avistamento

Gavião Pinhé

Não ameaçado

avistamento

Carcará

Não ameaçado

avistamento

Gaviãopombo
Fim-Fim

Não ameaçado

avistamento

Não ameaçado

avistamento

Garibaldi

Não ameaçado

avistameto

Pássaro-Preto

Não ameaçado

avistamento

Chopim-dobrejo
Encontro

Não ameaçado

avistamento

Não ameaçado

avistamento

Ardeidae

Caprimulgidae
Cuculidae

Columbidae

Charadriidae
Falconidae

Fringillidae
Icteridae

56

Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica

Mimidae
Momotidae
Passerellidae
Psittacidae

Ramphastidae

Strigidae
Thraupidae

Tyrannidae

Tytonidae

pyrrhopterus
Mimus
saturninus
Momotus
momota
Zonotrichia
capensis
Pyrrhura
roseifrons
Psittacara
leucophthalmus
Forpus
xanthopterygius
Pteroglossus
castanotis
Ramphastos
toco
Athene
cunicularia
Sicalis flaveola
Tangara sayaca
Pipraeidea
bonariensis
Tangara cayana
Sporophila
caerulescens
Pyrocephalus
rubinus
Pitangus
sulphuratus
Tyto furcata

Sabiá-doCampo, Tejo
Udu-decoroa-azul
Tico-tico

Não ameaçado

avistamento

Não ameaçado

avistamento

Não ameaçado

avistamento

Tiriba

Não ameaçado

avistamento

Periquitãomaracanã
Tuim

Não ameaçado

avistamento

Não ameaçado

avistamento

Araçaricastanho
Tucanuçu,
Tucano´tocu
Coruja
buraqueira
Canário Terra
Sanhaçucinzento
Sanhaçupapa-laranja
Saíra-amarela
Coleirinho

Não ameaçado

avistamento

Não ameaçado

avistamento

Não ameaçado

avistamento

Não ameaçado
Não ameaçado

avistamento
avistamento

Não ameaçado

avistamento

Não ameaçado
Não ameaçado

avistamento
avistamento

Principe

Não ameaçado

Avistamento

Bem-te-vi

Não ameaçado

avistamento

Suindara

Não ameaçado

avistamento

Fonte: Prefeitura Municipal de Cajobi

Tabela 9 – Herpetofauna identificada na área de estudo

CLASSE

FAMILÍA

Amphibi
a

Caecilidae
Bufonidae
Hylidae

Reptilia

Alligatorida
e
Boidae

NOME
CIENTÍFIC
O
Amphisbaen
a alba
Bufo bufo
Scinax
perereca
Caiman
latirostris
Eunectes
murinus

NOME
POPULA
R
Cobracega
Sapocururu
Perereca

STATUS
DE
CONSERVAÇÃ
O
Não ameaçado

MÉTODO
DE
REGISTRO
avistamento

Não ameaçado

avistamento

Não ameaçado

avistamento

Jacaré-depapoamarelo
Sucuri

Não ameaçado

avistamento

Não ameaçado

avistamento
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Colubridae
Chelidae
Elapidae
Teiidae
Viperidae

Boa
constrictor.
Mastigodryas
bifossatus
Phrynops
hilarii
Micrurus
corallinus
Tupinambis
teguixin
Crotalus
durissus
terrificus

Jibóia

Não ameaçado

avistamento

Jaracuçudo-brejo
Cagado

Não ameaçado

relato

Não ameçado

relato

Cobracoral
Teiú

Não ameaçado

relato

Não ameaçado

Cascavel

Não ameaçado

Avistament
o
relato

Fonte: Prefeitura Municipal de Cajobi

10.5. Levantamento da flora
Tabela 10 - Flora

FAMILÍA
Asteraceae

BIGNONIACEAE
BORAGINACEAE
BURSERACEAE
COMMELINACEAE
CONNARACEAE
COSTACEAE
LYTHRACEAE
MALPIGHIACEAE
MALVACEAE
MELASTOMATACEAE

MYRTACEAE

PICRAMNIACEAE

ESPÉCIE
Austroeupatorium
inulaefolium
Chromolaena odorata
Dasyphyllum brasiliense
Jungia floribunda
Moquiniastrum pulchrum
Piptocarpha oblonga
Trixis nobilis
Vernonanthura westiniana
Verbesina glabrata
Jacaranda caroba
Zeyheria montana
Varronia curassavica
Protium ovatum
Dichorisandra hexandra
Rourea induta
Costus spiralis
Diplusodon virgatus
Peixotoa reticulata
Pavonia garckeana
Triumfetta rhomboidea
Clidemia biserrata
Leandra aurea
Miconia paucidens
Rhynchanthera dichotoma
Campomanesia
adamantium
Psidium grandifolium
Piper amalago

NOME POPULAR
alecrim-grande / alecrimvassoura
marcelinha do campo
Chá de bugre
Arnica
Cambará
braço do rei
Arnica do campo
assa-peixe
Verbena
Caroba
Saco de bode
Baleera
Breu
Canudo de pito
Botica inteira
Cana branca
Cai cai
marmelinho
Guanxuma
Carrapicho do mato
Pixirica
Quaresma
Lixinha
Pixirica
Gabiroba
Araçá vermelho
Jaborandi
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POACEAE

ROSACEAE
RUBIACEAE

SCROPHULARIACEAE
SOLANACEAE

TRIGONIACEAE
URTICACEAE

VERBENACEAE

VIOLACEAE
FAMILÍA
APOCYNACEAE

ASTERACEAE

FABACEAE

SAPINDACEAE
VERBENACEAE
FAMILÍA
ANACARDIACEAE

Piper umbellatum
Lasiacis sorghoidea
Guadua paraguayana
Merostachys abadiana
Merostachys skvortzovii
Olyra latifólia
Prunus myrtifolia
Cordiera concolor
Chiococca alba
Chomelia pohliana
Hamelia patens
Hillia parasítica
Psychotria
hoffmannseggiana
Buddleja stachyoides
Brunfelsia brasiliensis
Cestrum mariquitense
Solanum didymum
Solanum lycocarpum
Solanum paniculatum
Trigonia nivea
Boehmeria caudata
Celtis iguanae
Urera caracasana
Urera nítida
Lantana câmara
Lantana trifólia
Lippia brasiliensis
Hybanthus bigibbosus
ESPÉCIE
Himatanthus obovatus
Rauvolfia sellowii
Thevetia peruviana
Gochnatia paniculata
Vernonanthura
phosphorica
Enterolobium gummiferum
Hymenaea stigonocarpa
Stryphnodendron
adstringens
Stryphnodendron
rotundifolium
Cupania tenuivalvis
Aloysia virgata
ESPÉCIE
Anacardium occidentale
Astronium graveolens
Schinus terebinthifolius

Caapeba
Taquari
Bambu
Taquara mole
Taquara lixa
Taquari mole
pessegueiro-bravo
Marmelinho
cipó-cruz
Mentolzinho
Gica
Jasmim do mato
Capa rosa
Verbasco
Manacá
Coreana
Maria preta
Fruta de lobo
Jurubeba de égua
Cipó prata
Lixa da folha larga
Grão de galo
Urtiga branca
Urtiga verdadeira
Camará
Milho de grilo
Cidreira
Erva de veado
NOME POPULAR
tiborna
casca-d'anta
chapéu-de-napoleão
Cambará grande
Cambara guaçi
Timburi pequeno
jatobá-do-cerrado
barbatimão
barbatimão-da-folha-miúda
cambotão
cambará-de-lixa
NOME POPULAR
CAJÚ
guaritá
aroeira-pimenteira

/
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ANNONACEAE

APOCYNACEAE

Spondias mombin
Tapirira guianensis
Tapirira obtusa
Unonopsis guatterioides
Xylopia aromatica
Xylopia brasiliensis
Xylopia emarginata
Aspidosperma cuspa
Aspidosperma
cylindrocarpon
Aspidosperma discolor
Aspidosperma
macrocarpon
Aspidosperma polyneuron
Aspidosperma ramiflorum

AQUIFOLIACEAE
ARALIACEAE

ARECACEAE

BIGNONIACEAE

Aspidosperma riedelii
Tabernaemontana
catharinensis
Tabernaemontana hystrix
Ilex cerasifolia
Dendropanax cuneatus
Schefflera calva
Schefflera morototoni
Acrocomia aculeata

aroeira-mansa
/ aroeirinha / aroeirapimenta
cajazeiro
Peito de pomba
pau-pombo
embira
pimenta-de-macaco
Pau de mastro
pindaíba-d'água
guatambuzinho
/
guatambu-branco
peroba-poca
Pau pereira
guatambu
Peroba rosa
guatambu / guatambuamarelo
guatambu-mirim
jasmim / jasmim-pipoca

leiteiro
congonha
Maria mole
mandioqueiro
Mandiocão
macaúba
/
palmeiramacaúba
Attalea phalerata
acuri / bacuri
Syagrus oleracea
gueirova / gueroba /
gariroba /
guariroba
/
palmeiraguariroba
Syagrus romanzoffiana
jerivá / palmeira-jerivá /
cocogerivá
/ baba-de-boi / jaruvá
Dasyphyllum brasiliense
Espinho de agulha
Piptocarpha axillaris
vassourão
Cybistax antisyphilitica
ipê-da-flor-verde / ipêverde /
caroba-da-flor-verde
/
caroba
Handroanthus
ipê-amarelo-da-mata / ipêchrysotrichus (Mart.) ex
docampo
DC. Mattos [=Tabebuia / ipê-amarelo-cascudo /
chrysotricha
ipêamarelo60
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(Mart. ex DC.) Standl.]
Handroanthus heptaphyllus
(Vell.)
Mattos
[=Tabebuia
heptaphylla (Vell.)
Toledo]
Handroanthus
impetiginosus (Mart. ex
DC.) Mattos [=Tabebuia
impetiginosa
(Mart. ex DC.) Standl.]
Handroanthus
ochraceus
(Cham.) Mattos
[=Tabebuia
ochracea
(Cham.) Standl.]

paulista
ipê-roxo / ipê-roxo-setefolhas /
ipê-rosa / ipê-roxo-anão /
ipê-roxodamata
ipê-roxo / ipê-roxo-de-bola
/ ipêrosa

ipê-amarelo / ipê-amarelodocerrado
/
ipê-do-campo
/
ipêamarelogrande
Handroanthus serratifolius ipê-do-cerrado
/
ipê(A.H.Gentry)
amarelo / ipêpardo
S.Grose
=Tabebuia
araliacea (Cham.)
Morong & Britton
Handroanthus umbellatus ipê-amarelo-do-brejo / ipê(Sond.) Mattos
amarelo
[=Tabebuia
umbellata
(Sond.) Sandwith
Handroanthus
vellosoi ipê-amarelo-casca-lisa
/
(Toledo) Mattos
ipêamarelo[=Tabebuia
vellosoi liso / ipê-amarelo-da-mata
Toledo
/ ipê-tabaco / ipê-caroba
Jacaranda cuspidifolia
caroba / carobão
Jacaranda macrantha
carobão / caroba / carova /
jacarandá-caroba
Tabebuia aurea (Silva ipê-amarelo-craibeira
/
Manso) Benth. &
ipêamareloHook. f. ex S. Moore do-cerrado
[=Tabebuia
caraiba (Mart.) Bureau]
Tabebuia insignis (Miq.)
ipê-branco-do-brejo
/
Sandwith=Tabebuia dura ipêbranco(Bureau &
do-cerrado
K.Schum.) Sprague &
Sandwith
Tabebuia obtusifolia
ipê / pau-dárco
Tabebuia roseoalba
ipê-branco
Cordia americana
guaiuvira / guajuvira
Cordia ecalyculata
café-de-bugre / claraíba
Cordia magnoliifolia
louro
Cordia sellowiana
chá-de-bugre / louro-mole
Cordia trichotoma
Louro pardo
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BURSERACEAE
CACTACEAE

Protium spruceanum
Cereus hildmannianus
Pereskia grandifolia

CANNABACEAE

Celtis fluminensis
Trema micrantha

CARDIOPTERIDACEAE
CARICACEAE
CELASTRACEAE

Citronella paniculata
Jacaratia spinosa
Maytenus gonoclada
Maytenus aquifolia

CHLORANTHACEAE
CHRYSOBALANACEAE
CLETHRACEAE
CONNARACEAE
EBENACEAE
ELAEOCARPACEAE
EUPHORBIACEAE

FABACEAE

Hedyosmum brasiliense
Hirtella hebeclada
Licania octandra
Clethra scabra
Connarus suberosus
Diospyros inconstans
Sloanea guianensis
Alchornea glandulosa
Alchornea triplinervia
Croton celtidifolius
Croton urucurana
Sapium glandulosum
Albizia edwallii
Anadenanthera colubrina
Anadenanthera peregrina
Apuleia leiocarpa
Bauhinia longifolia
Bowdichia virgilioides
Cassia ferruginea
Centrolobium tomentosum
Dalbergia miscolobium
Dipteryx alata
Enterolobium
contortisiliquum
Holocalyx balansae
Hymenaea courbaril
Inga capitata
Inga laurina
Inga marginata
Inga striata
Inga subnuda
Machaerium brasiliense

Almecega do brejo
mandacarú
ora-pro-nobis / quiabento /
rosamole
Esporão de galo
crindiúva / pau-pólvora /
candiúba /
pindaúva-vermelha
falsa-congonheira
jaracatiá / mamão-do-mato
maytenus / cuinha /
cafezinho
maytenus / coração-debugre
Erva de soldado
macucurana / pau-de-lixa
Farinha seca
vassourão
Cabelo de negro
marmelo
Laranjeira do mato
tanheiro / tapiá / tapieira
pau-jangada / tapiá /
tapieira
Sangra dágua
Sangra dágua
Pau de leite
Farinha seca
Angico Branco
Angico do cerrado
garapeira
Pata de vaca
Sucupira preta
Casia fístula
aribá
sapuvussu
baru
tamboril
Alecrim de campinas
Jatobá miúdo
ingá
Ingá miúdo
Ingá feijão
ingá-banana / ingá-caixão /
ingáfalcão
ingá / ingazeiro
sapuva /jacarandá-branco
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Machaerium declinatum
Machaerium hirtum
Machaerium nyctitans

Machaerium stipitatum
Muellera campestris
Myroxylon peruiferum

Ormosia arborea
Peltophorum dubium
Plathymenia reticulata

LACISTEMATACEAE
LAMIACEAE

Platycyamus regnellii
Senegalia polyphylla
Senna splendida
Sweetia fruticosa
Tachigali aurea
Lacistema hasslerianum
Aegiphila integrifolia
Vitex megapotamica
Endlicheria paniculata
Nectandra cissiflora

Nectandra hihua
Nectandra megapotamica

LYTHRACEAE
MALVACEAE

Nectandra oppositifolia
Ocotea diospyrifolia
Ocotea tristis
Lafoensia pacari
Ceiba speciosa

Eriotheca gracilipes
Guazuma ulmifolia

Heliocarpus popayanensis

/pausangue
/ jacarandá-sangue
jacarandá-bico-de-pato
barreiro / jacarandá-deespinho
bico-de-pato / jacarandábico-depato
/caviúna
sapuva / sapuvinha
embirinha / imbirinha
cabreúva
/
cabreúvavermelha /
bálsamo
Olho de cabra
canafístula
vinhático / vinhático-docampo /
candeia
Pau pereira
monjoleiro
fedegoso
sucupira
carvoeiro
espereiro
tamanqueiro
tarumã / tarumã-azeitona /
azeitona-do-mato
Canela de frade
canela-de-cheiro / canelafedorenta
/ canelão
capitão
canela-louro / canelinha /
canelapreta
canela-amarela
Canela louro
canela-do-brejo / canelinha
dedaleiro
paineira / paineira-rosa /
paineirabranca
/ paineira-vermelha
paineira-do-campo /
paineirinha
mutamba-preta / mutambo
/
mutamba / fruta-de-macaco
jangada-brava
/
paujangada
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Luehea divaricata
Luehea grandiflora

MELIACEAE

Miconia stenostachya
Cabralea canjerana

Cedrela fissilis
Guarea guidonia
Guarea kunthiana
Guarea macrophylla

Trichilia casaretti
Trichilia catigua
Trichilia clausseni

MONIMIACEAE
MORACEAE

MYRISTICACEAE
MYRTACEAE

NYCTAGINACEAE

OLACACEAE

PERACEAE
PHYLLANTHACEAE
PHYTOLACCACEAE

Trichilia elegans
Trichilia pallida
Mollinedia widgrenii
Brosimum gaudichaudii
Ficus cestrifolia
Ficus guaranitica
Ficus lagoensis
Maclura tinctoria
Sorocea bonplandii
Virola sebifera
Blepharocalyx salicifolius
Eugenia involucrata

Myrcia splendens
Guapira hirsuta
Guapira noxia
Guapira opposita
Pisonia ambigua
Schoepfia brasiliensis
Ximenia americana
Pera glabrata
Savia dictyocarpa
Gallesia integrifolia

/ algodoeiro
açoita-cavalo / açoitacavalomiúdo
açoita-cavalo / açoitacavalograúdo
/ mutamba-preta
pixirica
canjerana / cajaranda /
canjaranadolitoral / canjarana
cedro / cedro-rosa /
cedrinho
marinheiro
canjambo
café-bravo / guarea /
marinheirodobrejo / peloteira
catiguá
catiguá
quebra-machado
/
catiguávermelho
catiguazinho
baga-de-morcego
corticeira / erva-santa
maminha-cadela
figueira
Figueira braca
Mata pau
taiuva / taiuveira
cincho
bicuyba-preta / ucuúbapreta
murta
cereja-do-rio-grande
/
cereja /
cerejeira
jambinho / guamirim
guapira / tapacirica /
joãomole
guapira / maria-faceira
flor-de-pérola
Maria faceira
matilde
limão-bravo / limãozinhodapraia
tamanqueira / tabocuva
guaraiuva
pau-d'alho
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PICRAMNIACEAE
POACEAE
PODOCARPACEAE
POLYGONACEAE
PRIMULACEAE

RHAMNACEAE

Seguieria langsdorffii
Picramnia sellowii
Apoclada simplex
Merostachys speciosa
Podocarpus sellowii
Ruprechtia laxiflora
Triplaris americana
Geissanthus ambiguus
Myrsine balansae
Myrsine coriacea

Myrsine gardneriana
Colubrina glandulosa

Rhamnidium elaeocarpum

RUBIACEAE

RUTACEAE

Cordiera concolor
Coussarea contracta
Genipa americana
Guettarda pohliana
Randia armata

Randia ferox
Rudgea jasminoides
Esenbeckia febrifuga
Helietta apiculata

Zanthoxylum acuminatum
SALICACEAE

Casearia decandra
Casearia gossypiosperma
Casearia sylvestris

SAPINDACEAE

Xylosma ciliatifolia
Allophylus edulis

Diatenopteryx sorbifolia
Matayba elaeagnoides

agulheiro / limoeiro
pau-amargo / cedrinho
banbu
Taquara poca
pinheirinho / pinheiro-domato
marmelo
Pau formiga
charco
cafezinho
capororoca / pororoca /
corotéia
/
capororocaferrugem
pororoca
sobrasil
/
saguarajivermelho /
saguaragi-amarelo
/
saguaragi
saguaraji-amarelo
/
cafezinho /
café-ziroro
marmelada-de-cachorro
pasto-de-anta
jenipapo
veludo
laranja-de-macaco / limãodomato
/ limão-bravo / espinhodejudeu / esporão-de-galo
Limão do mato
rudgea
Mamoninha da mata
canela-de-veado / osso-deburro /
amarelinho
laranjeira-do-mato
/
mamica-deporca
cafezeiro
espeteiro / pau-de-espeto
guaçatonga / erva-delagarto
cora-de-cristo
chal-chal / fruta-de-faraó /
frutadejacu
correeiro / corroeiro
camboatã-branco
/
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SAPOTACEAE

SOLANACEAE

STYRACACEAE
SYMPLOCACEAE

THYMELAEACEAE
URTICACEAE
VOCHYSIACEAE
FAMILIA
APOCYNACEAE

ASTERACEAE

BIGNONIACEAE

CACTACEAE
CONVOLVULACEAE
FABACEAE

MALPIGHIACEAE
MENISPERMACEAE

camboatã
Chrysophyllum
caxeta-amarela / guatambugonocarpum
desapo
/ guatambu-branco / aguaí
Pouteria gardneri
sapotinha / leiteiro-defolhamiuda
Pouteria ramiflora
leiteiro-preto / abiu / paudecardoso
/ massaranduba
Solanum
couvetinga / gravitinga /
granulosoleprosum
joá
Solanum mauritianum
fona-de-porco
Solanum pseudoquina
quina-de-são-paulo
/
canema
Styrax camporum
benjoeiro
Symplocos estrellensis
canela-conserva
Symplocos pubescens
mate-falso / jabãozinho
Symplocos pubescens
pau-de-cinza / fruta-de-jacu
Symplocos uniflora
congonha-falsa
Daphnopsis racemosa
embira-branca / embiradesapo
Urera baccifera
urtigão
Vochysia tucanorum
pau-de-tucano / cinzeiro /
tucaneiro
ESPÉCIE
NOME POPULAR
Allamanda cathartica
alamanda-de-flor-grandeamarela /
dedal-de-princesa / dedalde-rainha
Mikania cordifolia
cipó-cabeludo
/erva-decobra
Mikania micrantha
Cipó cabeludo
Mutisia coccinea
Capitão do mato
Amphilophium elongatum Pente de macaco
Fridericia chica
cajuru / carajiru / chica /
cipó-cruz / piranga
Fridericia pubescens
Cipó-cruz
Pyrostegia venusta
cipó-de-são-joão
Stizophyllum perforatum
hipérico
Rhipsalis baccifera
macarrão
Ipomoea cairica
ipomeia
Merremia macrocalyx
batatarana / jetirana
Calopogonium mucunoides Calopogônio/Falso-oró
Machaerium debile
sangue
Macroptilium erythroloma mimosa
Vigna peduncularis
vigna
Banisteriopsis adenopoda
umbel
Cissampelos pareira
Orelha de onça
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PASSIFLORACEAE
PHYTOLACCACEAE
RUBIACEAE
SAPINDACEAE
VITACEAE
Família
ARACEAE
CACTACEAE
ORCHIDACEAE

Família
ANEMIACEAE
GLEICHENIACEAE
BLECHNACEAE
HYMENOPHYLACEAE
LINDSEACEAE
POLYPODIACEAE

PTERIDACEAE

THELYPTERIDACEAE
Família
ACANTHACEAE
ARACEAE
ALISMATACEAE
BEGONIACEAE
ERIOCAULACEAE
HALORAGACEAE
LINDERNIACEAE
MAYACACEAE
MELASTOMATACEAE
ONAGRACEAE

PLANTAGINACEAE
POACEAE

Passiflora edulis
Microtea scabrida
Manettia gracilis
Serjania caracasana
Urvillea ulmacea
Cissus erosa
Espécie
Philodendron
bipinnatifidum
Rhipsalis baccifera
Rhipsalis elliptica
Catasetum frimbriatum
Coppensia flexuosa
Epidendrum rigidum
Espécie
Anemia phyllitidis
Anemia raddiana
Blechnum occidentale
Dicranopteris flexuosa
Trichomanes cristatum
Lindsaea stricta
Microgramma lindbergii
Microgramma vacciniifolia
Pecluma filicula
Pleopeltis astrolepis
Pleopeltis pleopeltifolia
Serpocaulon latipes
Adiantum serratodentatum
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma trifoliata
Thelypteris opposita
Espécie
Hygrophila costata
Pistia stratiotes
Echinodorus grandiflorus
Begonia cucullata
Syngonanthus caulescens
Myriophyllum aquaticum
Torenia thouarsii
Mayaca sellowiana
Acisanthera variabilis
Pterolepis repanda
Ludwigia hyssopifolia
Ludwigia lagunae
Ludwigia leptocarpa
Scoparia dulcis
Paspalum repens

Maracujá roxo
microtia
Falsa-erica
Timbó
Chumbinho
Cipó-uva
Nome Popular
Costela de Adão
macarrão
Canindé
Chuva de Ouro
Nome Popular
feto-pluma / plumadecacho

Nome Popular
Alface d´agua
chapéu-de-couro
begônia
pinheirinho-d'água
maiacá / musgo-deflor
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PONTEDERIACEAE

SALVINIACEAE
TYPHACEAE
XYRIDACEAE

Sacciolepis vilvoides
Polygonum punctatum
Eichhornia azurea

Salvinia auriculata
Salvinia biloba
Typha domingensis
Xyris jupicai

aguapé / orelhadeveado / bicodepato
salvinia
carrapatinho
Taboa

Fonte: Prefeitura Municipal de Cajobi
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