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A riqueza da Mata Atlântica vai além de sua biodiversidade, tendo influenciado a cultura 
nacional através da história. Atualmente existem mais de setenta áreas indígenas na região da 
Mata Atlântica cujas populações vivem a experiência concreta de encontrar alternativas 
sustentáveis de exploração deste bioma. A Aldeia Krukutu está localizada às margens da 
Represa Billings, em região de Mata Atlântica e em área de mananciais, no distrito de 
Parelheiros-São Paulo/SP. Faz parte da APA Capivari – Monos que vêm sendo continuamente 
degradada pela retirada sistemática de sua vegetação original. Possui cerca de 25,88 ha de 
área demarcada, sendo sua população constituída por famílias guarani do grupo Mbya. 
Devido à presença de inúmeras nascentes no espaço da aldeia foi concebido o Projeto 
Arandu-Porã, patrocinado pela Petrobras e iniciado em Maio de 2007. Com o intuito principal 
de recuperar e preservar estas nascentes e sugerir alternativas sustentáveis de exploração do 
espaço da aldeia, inicialmente foi feita uma caracterização da área em questão através de 
diversos levantamentos onde se pode obter uma visão geral da disposição das diversas casas, 
dos espaços comunitários, da localização das nascentes em relação a estas casas, das 
principais vias e trilhas utilizadas, bem como as linhas de delimitação da área indígena e o 
estado da cobertura vegetal. Além da identificação de 7 nascentes dentro da área indígena, 
foram verificadas as condições de preservação de cada uma delas através da observação de 
algumas referências tais como: tipo e aspecto da vegetação, regime das águas, tipo de 
nascente, presença de lixo, existência de casas, estradas ou trilhas próximas, utilização pela 
comunidade, distância entre nascentes, umidade do solo e vegetação presente ao redor das 
mesmas. A localização das nascentes, bem como de pontos referenciais, foi feita através de 
Georeferenciamento (GPS), com equipamento Carmim GPSmap 76C, o que gerou um mapa 
geral preliminar da aldeia. No referido mapa foram evidenciados os locais com menos 
vegetação por meio de áreas demarcadas por linhas vermelhas, as quais serão objeto de 
análises mais detalhadas sendo estas os principais focos para uma futura revegetação. O plano 
de revegetação vem sendo elaborado com a participação da comunidade indígena, levando-se 
em consideração os critérios técnicos pertinentes e as necessidades apontadas por eles.
Projeto financiado pela Petrobras.  
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