
POLINIZADORES DA NAttUREZA

TNTRODUgAO

De modo geral, associa-se o termo "equilibrio" a condig6es favor6veis, e,

consequentemente desequilibrio a condig6es desfavor6veis. Por6m, quando se

trata das leis naturais, n6o existe tal dualismo como certo ou errado e bom ou

mau. A lei que governa a natureza 6 a lei da a95o e reagdo. Em condigOes

naturais os ecossistemas se mantdm dinamicamente equilibrados. Esse

equilibrio pode ser entendido como um conjunto de interag6es que

estado menos energ6tico. O equilibrio nos ecossistemas e

compensando entradas e saidas de materiais e energia.

Quando h6 qualquer interfer$ncia externa, como a a96o humana,

se aumentar a quantidade de mat6ria e energia nesse ecossistema, criando-se

uma situagao momentAnea de desequilibrio at6 que a mat6ria seja processada

e a energia consumida. Pode-se citar o caso do langamento de vinhaqa aos
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?ffiffi;ffieo, podendo esse estado de desequilibrio durar tanto

tempo quanto durar a interferencia O que o bicho homem 
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;;;""";;;"ancia, os novos niveis de equilibrio alcanqados poderao ser

desfavoraveis ao nosso bem estar e at6 a nossa sobrevivCncia Podemos

considerar os efeitos de uma catastrofe nuclear onde o equilibrio alcangado

devera excluir a maioria das especies, inclusive a nossa'

E preciso perceber que neo somos necessarios para o "equilibrio

ambiental" e que ele ocorrer6 independente de nossas a90es. No entanto 6 de

suma importencia refletir que somos a onica especie que pode alterar

drasticamente as condigoes ambientais. Portanto se pretendemos viver em

harmonia com outras esp6cies nesse planeta devemos comegar a planejar

nossas a96es visando ii lei da agao e reagao que governa o universo.



APRESENTAQAO DO PROJETO

A polinizag6o 6 um dos principais mecanismos de manuteng6o e
promogSo da biodiversidade na Terra. Somente ap6s a polinizagao as plantas
podem formar frutos e sementes, das quais dependem para sua reprodugdo.
Mais de 3/4 das prantas agricoras que arimentam o mundo e muitas prantas
utilizadas pela a ind(stria farmacOutica dependem da porinizagao por insetos
ou outros animais para produzir frutos e sementes. A manutenqao da
diversidade de porinizadores contribui para a manutengao da nossa diversidade
de alimentos e qualidade de vida.

Para assegurar a sustentag6o dos servigos de polinizadores nos
ecossistemas agricoras, 6 necess6rio um aprofundamento do conhecimentodos mrlrtipros beneficios e servigos promovidos pera diversidade depolinizadores e os fatores que infruenciam suas popurag6es. onde h6 ausdncia
de polinizadores, a seguranga arimentar pode ser' comprometida repercutindo
negativamente na economia com a diminuigS0 da produtividade das curturas.Portanto, 6 necess6rio identificar prdticas de manejo sustent6veis que
diminuam os impactos negativos antropog.nicos sobre os porinizadores;
promovam a conservagao e a diversidade de porinizadores nativos, e
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conseryem e restaurem areas naturais necess6rias para otimizar os servigos
de polinizadores nos sistemas agricolas.

As abelhas brasileiras sem ferrao, borboletas e bera-flores sao

responseveis, conforme o ecossistema, por 90% da polinizagao das 6rvores e
flores nativas sao parte integrante do ecossistema da regiao onde vivem. Sua
principal fungeo na natureza 6 a polinizagao das flores e, consequentemente,
produgao de frutos e sementes e esEo desaparecendo por isso devemos
desenvolver moldes complexos e completos de flora nativa, para podermos

tambem gerar vida e biodiversidade. O projeto e dedicado as borboletas e

abelhas nativas sem ferrao que estao desaparecendo devido ao paisagismo
ex6ticos, h€rbicidas, inseticida e outros fatores.

A falta destas esp6cies diminui drasticamente o numero de flores nativas da

regiao (polinizageo) causando um efeito cascatat pensando no que possamos

fazet pa? compensar a natureza criamos este projeto e o que falta 6 a
arquitetura entre a beleza do paisagismo e o nicho ambiental: Nestes

exemplos, teremos todas as trepadeiras e plantas, etc... Todas que produzam

em abundancia flores e nectar incluindo as que a lagarta da borboleta precisa

para se alimentar; lnicialmente sera todo desenvolvido para borboletas e
abelhas nativas; e um prot6tipo, criando no Municipio de Sao Leopoldo vdrios

canteiros que seriam na Mau6 entre a ponte nova e o Big dando ao municipio

um excelente modelo de conservaqao, biodiversidade e sustentabilidade.

6.1. Resumo do Projeto.

Com o aval da secretaria de meio ambiente; representada pelo secretario'

Henrique Prieto, usar 6reas degradadas pelo desenvolvimento no Municipio de

Sao Leopoldo para Construir um refugio para as especies como:

As abelhas nativas sem ferrao e borboletas com flora nativa ou nao, mas que

deem sustentabilidade e garantia de seguran9a.

E aproveitando o desenvolvimento do municipio atrav6s da parceria com a
secretaria de obras, para que possamos acompanhar obras que danificam o

meio ambiente com remogao da flora e terraplanagem; dando oportunidade

para que n6s fossemos ao local relocar as esp6cies que convenha ao projeto

de nicho ambiental e transferirmos para uma area degradada pela ampliaqeo

do trensurb; criando assim a primeira 6rea urbana degradada em areas com

vida...



6.2. Problema.

Antes:

一

一
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事E::

O problema principal 6 que; e uma drea fragmentada e degradada pela

ampliagSo do trensurb no Municipio de S5o Leopoldo e o uso destes espagos

no centro, acaba sendo usada para moradia de pessoal sem teto e com

desiquilibrio mental devido As drogas, fazendo deste lugar uma cracolAndia e

dep6sito de lixo.
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A cadeia de baixo ao qual falamos no projeto e d base de toda a

estrutura que assegura a exist6ncia da biodiversidade deste planeta e n5o 6

apenas os polinizadores e sim toda a flora que a sustenta; como as gramineas,

herb6ceas, leguminosas etc.. E cada uma desta flora tem polinizadores

diferentes e tamb6m 6 a base dos microorganismos, fungos, micros insetos
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como: pulg6es, aracnideos, carrapatos etc. Que sao bilhoes ,trilh6es que

servem de alimentos da camada superior e assim por diante, desta forma cada

planta tem seu servigal e sua estrutura para que possamos nos mantermos

dinamicamente equilibrados compensando entradas e saidas de materiais e

energia tanto no solo para nitrogenagao, oxigenagao, fixagao, hidrata9ao,

adubagao como tamb6m na forragao evitando o superaquecimento deste e

garantia de que este solo permanega como um reservat6rio de agua garantindo

assim a proxima camada e estas camadas sao essenciais para esconderijos e

garantia de procriagao e alimentagao de seres maiores como: gafanhotos,

borboletas, louva deus, besouros etc...lnsetos e tamb6m pequenos outros

animais 6 a biodiversidade que garante a estrutura complexa de um nicho

ambiental.

Transformar uma area degradada em um local de biodiversidade sera o

desafio deste projeto; pois nao conseguiremos sem primeiro estabelecer a

camada de baixo para depois podermos acrescer as arvores de pequeno porte,

medio porte e grande porte.

6.4 O Por que.

Foi verificada atrav6s de pesquisas junto aos cidadaos de Seo

Leopoldo, a necessidade de embelezamento da cidade junto ao Centro;

atraves disto comegamos uma verifica9ao de condig6es e de que forma

poderiamos criar um poeto que al6m de gerar embelezamento continha o

principio de meio ambiente sustent6vel e de biodiversidade, foi entao percebido

que na erea escolhida o valor de empreendedorismo dos primeiros imigrantes

que com a certeza de que o trem traria o desenvolvimento, fez com que hoje

com a passagem do tremsurb , juntou-se neste lugar o passado com o

presente e a concretizagao de que eles estavam certo, ficando assim uma area

hist6rica para a Cidade de Sao Leopoldo e para homenagear estes cidadeos

vamos transformar estas 6reas em um paisagismo ecol69ico com estruturagao

complexa e completa de nichos ambientais onde poderemos agrupar todas

as especies de flora que estes seres precisam para viver com sua

alimentagao, nidificag6o e dormit6rios usando a flora adequada para este fim.



6.5. Considerag6es te6ricas preliminares,

Os paisagismos ex6ticos e herbicidas est6o aniquilando os polinizadores
naturais de nossa flora principalmente as Borboletas e as abelhas indigenas
(nativas sem ferrao) Al6m disso, a intensificagSo do desenvolvimento e o
abandono destas 6reas ap6s as construg6es, tamb6m sio responsdveis pela
fragmentagdo e o isolamento das regi6es remanescentes. Dessa maneira, as
chances de sobrevivdncia das esp6cies locais e de recolonizagSo em 6reas
onde elas foram extintas ficam reduzidas.

Como houve e ainda h6 extremas mudanqas ambientais desfavordveis d fauna
nativa em geral, podemos pelo menos amenizar esse impacto sobre essas
pequenas joias aladas, apesar do fato de diversas especies serem mais ou
menos especializadas em suas escolhas de habitats e alimentares. Assim,
precisamos plantar flores corretas para sua atraQao.

6.6. Metodologia

Reconhecimento das 6reas em fragmentagao e o isolamento das regi6es
remanescentes para depois recolher as plantas escolhidas para povoamento

das pragas e posterior repovoamento de outras 6reas criando v6rias 6reas com

os mesmo processos, gerando nano 5reas, micro 5reas e macro 6reas de

nichos ecol6gicos e plantando as que faltam atrav6s de mudas adquiridas no

mercado ou pelos 6rg5os oficiais como jardins botanicos etc...

+'t,+
Resultados esperados.
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Depois.

Pragas que junto ao paisagismo e a qualidade das plantas gerem um refugio
digno de qualidade e desenvolvimento.

6 7 Plano de Atividades:

Deveremos comegar pela aquisigSo de flores nativas ou rusticas que j5 se

adaptaram com a poluigao das grandes cidades e que possuem uma historia
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de lutas e sobreviv6ncia na regiSo urbana e que estejam em lugares de

fragmentagao, isolamento e degradagao da Area que a comporta.

6.8. Forma de Execugdo:

Primeiramente ter a liberag6o do secret6rio de meio ambiente e do secret6rio

de obras e pragas; depois atrav6s de mdo de obra e com auxilio do col6gio

agricola visconde de S5o Leopoldo e com gerenciamento do Lions lmigrante
preparar a 6rea para o plantio. Assim que preparar a erca haze-r estas flores e
plantas das 6reas pr6-escolhidas que estao em fragmentagao pelo

desenvolvimento, para o plantio; sempre com o objetivo de nenhuma destas

passar de 30 Cm de altura e tamb6m com o cuidado com as que possuam

toxina ou espinhos.

6.9. Desdobramentos:

PROGRAMA DE INCENTIVO A PESQUISA NAS ESCOLAS TECNICAS

AMBIENTAIS.

APRESENTAQAO DE UM PLANO DE INTEGMQAO DA COMUNIDADE

ESCOLAR COM A PRATiCA DE PESQUISA DOS POL!NIZADORES
NATIVOS

EMBELEZAMENTO DO MUNICIP10

PROVAR QUE COM ESCOLHAS CERTAS DE ECOLOGIA E
CONSERVACiONiSMO,PODEMOS CONTINUAR SE DESENVOLVENDO

VALORiSAcAO DO MUNICIP10

CONSERVAcAo DA FLORA E FAUNA NATIVA

GARANTIA QUE TEREMOS FLORES NATIVAS NO FUTURO

7.0. Orgamento:



Itens de Despesas:

Ornamentais:

. ESPECIESRECOMENDADAS

Nome cientlfico
popularl

Ageratum houstonianum
Ajuga reptans
Bidens bipinnata
Buddleja davidi
Caesalpinia pulcherriama
Centaurea cyanus
Cleome hassleriana
Bidens rubifolia
Duranta repens
Heliotropium arborescens
Lantana camara
Lavandula angustif6lia
Lonicera tatarica
Myosotis sylvatica
Passiflora alata
Pentas lanceolata
Senecio confusus
Tagetes p6tula
Thitonia diversifolia
Turnera ulmifolia
Verbena hybrida
Zinnia
Ziniaj

INome

[Agerato]
lAjuga

[Cosmos-de-jard im
IBud leia

IFlamboyizinho
[Centdu rea

IM ussambO

IPic5o-amarelo
IBorboleteira

IHeliot16pio
ICamba16
ILavanda

IMad ressilva
IMiosote

IMaracuja
IEstrela-do-eg ito

[Jalisco
ICravo-de-defunto

IGgirassol-mexicano
IFlor-de-guaruj6

[Verbena
elegans

Nota: o restante temos nas 6reas fragmentadas.

ForragSo.

Bem-me-quer-do-campo (Aspilia montevidensis, Asteraceae)



Gota-de-orvalho (Evolvulus sp., Convolvulaceae.

Glandul6ria (Glandulaia sellowii, Verbenaceae.

Nota o restante temos nas 6reas fragmentadas

HerbAceas

Ore:ha‐ de‐gatol erva‐de‐SaO_J。ぅo(Hyperrcυm braslrlensり

Pet`nia Nativa(Peryη la l17reg″ゎ″a,sOlanaceae)

Epifitas

Brom6lia (Aechmea recuruata, V iesia gigantea, Bromeliaceae)

Chuva-de-ouro e orquidea (Oncidium spp e Cattleya intermedia,

Orchidaceae)

Nota o restante temos nas 6reas fragmentadas.

Plantas Hospedeiras:

- Maracuj5.
- Couves para alimentar a Borboleta-da-couve;
- Arruda e o Funcho para a borboleta Cauda-de-andorinha;
- Aristol6quia para a borboleta Carnaval;
- Ascl6pias para a borboleta Monarca;
- Aderno para a borboleta Cle6patra;
- Malvas para a borboleta Bela Dama;
- GerAnio-limAo e a Sardinheira para a Borboleta-da-sardinheira.
- Alfazema, Salva-ananis, Horteli-pimenta e a Macela-camomila



Prazo de execugao.

't2 meses para o total do projeto.

Conclusio:

Com aproveitamento adequado; poderiamos viver produzindo produtos

industriais, organizando o municipio de S5o Leopoldo e com t6cnicas corretas,

para tamb6m produzirmos vida como fauna e flora da regiSo, seria de

prefer6ncia cuidado em meio ambiente sustent6vel; o que queremos dizer 6

que no passado a NATUREZA nio precisava de nossa ajuda para se

recompor, mas devido ao nosso desenvolvimento ela ja nio acompanha sua

reposigio no equilibrio das esp6cies com a mesma velocidade ; dai a

importAncia de nossa colaborag5o neste desafio e sabendo da importAncia de

nossa responsabilidade neste contexto, poderiamos usar 6reas degradadas

como praQas da Biodiversidade.
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