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Início dos plantios: dezembro de 2007

 Mudas produzidas pela Cati
 Levadas até as áreas de plantio
 Ponto negativo: confusão na 

entrega algumas mudas de área 
seca foram para áreas úmidas
mortalidade de alguns exemplares

 Nos próximos plantios (2010) as 
das mudas (saquinhos) serão 
identificadas antes de irem para o 
campo com tintas coloridas para 
não ter mais confusão





Área: Maria Aparecida Maioralli

 Exemplo de sucesso
 Área de recuperação: 0,210 ha
 Com ótimo desenvolvimento das 

mudas
 Mudas com mais de 1,5m
 A mudas pequenas receberão 

manutenção em 2010



Área: Zélia

 Foi a primeira área que houve o 
plantio das mudas

 Hoje possui árvores com mais de 
3 metros

 Final da manutenção: dez de 2009
 Ainda há mudas pequenas





Área Marcius Temperani: 
nucleação e 
bagaço de cana

 Área em recuperação: 0,9 ha
 Experiência com o bagaço da 

cana para evitar a braquiária
 Ponto positivo: evita o 

crescimento da braquiária e 
aduba o solo

 Ponto negativo: preço e 
impede o crescimento de 
outras plantas



Nucleação: Marcius e Galdino



Área Bertolino: feijão de porco

 Intenção: Adubação verde
 Evitar o crescimento da braquiária
 Ponto positivo: 
 onde o feijão foi plantado, não 

cresceu a braquiária
 Ponto negativo: 
 Elevação do custo do projeto de 

recomposição da mata ciliar



Áreas úmidas: Capela, Cícero,
Fernando, Zé e João Caraça

 Área da Capela, Cícero : 
manutenção dos drenos e 
crescimento muito rápido da 
braquiária

 Área do Fernando, Zé e João 
Caraça: presença de biris –
manutenção constante



Área da Capela



Problemas encontrados durante o ano

 Entrada de animais nas áreas; trazidos pelos moradores ou vizinhos;
 Cercas danificadas, resultando na entrada de animais na área;
 Falta de interesse do proprietário em cuidar das áreas



Conclusão

 Continuação do projeto em 2010 com a manutenção das áreas já implantadas
 Replantio em algumas áreas em janeiro/fevereiro de 2010
 Início do Projeto Produtor de Águas da SMA com a implantação de matas ciliares em 

2 novas áreas



OBRIGADA!!

 Contato: carolinaidalino@hotmail.com
 Uniluz: www.nazareuniluz.org.br


