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A DERSA (Desenvolvimento Rodoviário S/A) e o IBt (Instituto de Botânica de São Paulo) 
vem desenvolvendo um importante trabalho que atende ao Programa de Reflorestamento, 
Treinamento de colhedores de sementes de espécies arbóreas nativas, visando a produção de 
mudas para atendimento de medidas compensatórias, relativas a construção do Trecho Sul do 
Rodoanel Mario Covas, no estado de São Paulo. A necessidade de recuperar 1016 ha de áreas 
degradadas com reflorestamento heterogêneo (atendendo a Resolução SMA 08/08) tem 
levado as equipes envolvidas ao importante desafio de proporcionar a produção de 
aproximadamente 3 milhões de mudas, com alta diversidade específica e genética, capazes de 
conservar na área a biodiversidade. Embora seja um desafio imenso pela falta de viveiros 
florestais especializados na região, o programa já apresenta importantes resultados práticos, 
como: a realização de cursos de capacitação para colhedores de sementes e produtores de 
mudas, uso de topsoil como indutor de restauração e importantes constatações das equipes de 
colhedores de sementes. Assim, através da atividade de colheita de sementes em 
remanescentes pode-se identificar três espécies exóticas: a) Leucaena leucocephala, da 
família das Leguminosae e de origem da América Central, além de exótica é extremamente 
agressiva por possuir sementes miúdas e competidora por ocupar o local de espécies nativas, a 
mesma precisa ser manejada (retirada ou anelada podendo servir de poleiros para pássaros 
como estratégia de nucleação nas áreas de remanescente que foram encontradas; 2) Murraya 
paniculata, popularmente conhecida como “falsa murta” ou “murta-de-cheiro” e pertencente à 
família das Rutaceae, é de origem do sul e sudeste da Ásia (Índia e Malásia) e trata-se de 
espécie problema pelo fato de hospedar um vírus que ataca culturas de citrus, podendo atacar 
também outras espécies nativas pertencentes à mesma família; 3) Pittosporum undulatum, 
popularmente conhecida como “pau-incenso” e de origem da Austrália, da família 
Pittosporaceae, trata-se de uma espécies invasora, exótica de crescimento rápido e agressivo e, 
por isto é altamente competitiva perante as espécies nativas. Portanto, não deverá ocorrer a 
produção de mudas e, conseqüentemente, o plantio em qualquer que seja o projeto de 
Recuperação de Áreas Degradadas uma vez que a espécie pode ser inserida na qualificação de 
“contaminante biológica”. 
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