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PRE FÁCIO

A PRE SENTAÇÃ O

A manutenção da diversidade biológica e as responsabilidades em relação à conservação
das espécies são inquestionáveis. Toda espécie é fundamental para o equilíbrio
ecológico, e sua conservação é a forma de garantir a sustentabilidade dos recursos
naturais. Falar em conservação implica reconhecer a importância de equilibrar os pilares
que sustentam a cadeia da restauração florestal: ambiental, humana e social.
São exemplo disso os trabalhos conduzidos sob coordenação da Fundação de
Parques Municipais e Zoobotânica, e realizados com diversos parceiros, traduzidos
na implementação das ações previstas no Plano de A ção N acional (PAN) para
Conservação do Faveiro-de-Wilson, apresentados por meio desta cartilha.
Espécie arbórea endêmica da região Central de Minas Gerais, o faveiro-de-wilson
(Dimorphandra wilsonii) se encontra em risco de extinção. Outrossim, o faveiro-da-mata
(Dimorphandra exaltata), espécie rara e existente na região de predominância da Mata
Atlântica, foi incluído nos trabalhos de pesquisa e conservação e, consequentemente,
nesta cartilha.
A apresentação de dados e informações de forma acessível e didática, como aqui
realizada, contribui na continuidade das ações, atinge um público maior e colabora
com a construção da percepção coletiva de conservação das espécies referenciadas,
fomentando a participação e integração da coletividade no projeto.
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e o
Instituto Estadual de Florestas (IEF) orgulham-se de serem parceiros dessa iniciativa e
de, em conjunto com as instituições envolvidas, disponibilizarem esta cartilha, a qual tem
por objetivo não só informar, mas principalmente sensibilizar a sociedade da citada área
de ocorrência quanto à importância de preservar as espécies.
As ações vão desde a prospecção de novos exemplares, passando pelo seu
cadastramento, proteção, coleta de frutos, beneficiamento de sementes, até o plantio de
mudas no campo, dentre outras iniciativas.
Temos a certeza de que, embora muito já tenha sido feito, muito ainda há por fazer;
mas, além de tudo, temos a convicção de estarmos no rumo certo, lutando pelo
desenvolvimento sustentável e apoiando os próximos passos de aperfeiçoamento do
processo, assim como o planejamento e a implementação de medidas efetivas para
conservação das espécies.

Nesta cartilha, você conhecerá duas raras árvores: o faveiro-de-wilson e o faveiro-damata. Por meio de uma conversa leve e divertida entre Chico Sementinha, seu Tonico e
o pesquisador Salvador, serão apresentadas diversas informações sobre as espécies,
incluindo sua biologia, as ameaças sofridas e o importante trabalho que os pesquisadores
da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB) e seus parceiros vêm
realizando para sua conservação desde 2004. A cartilha é uma das iniciativas previstas
no Plano de A ção N acional (PAN) para a Conservação do Faveiro-de-Wilson como
um instrumento de educação ambiental. Ela foi viabilizada por meio da parceria entre
a FPMZB, o Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais (IEF-MG) e a Sociedade
de Amigos da Fundação Zoobotânica (SAFZB), e conta com o patrocínio do Fundo de
Parceria para Ecossistemas Críticos/Instituto Internacional de Educação do Brasil (CEPF/
IEB). O material é voltado para todas as pessoas e instituições presentes na região de
ocorrência dos raros faveiros e que podem ajudar a proteger tais espécies: fazendeiros
e sitiantes, trabalhadores rurais, voluntários, professores e estudantes, comerciantes,
prefeituras e outros órgãos públicos, membros de organizações não governamentais,
igrejas, colaboradores e parceiros do Programa de Conservação do Faveiro-deWilson e do PAN. Além de visar leitores adultos, as informações sobre os raros faveiros
podem ser trabalhadas com crianças e adolescentes, através de algumas atividades,
como desenhos para colorir, palavras-cruzadas e mensagens decodificáveis. A cartilha
contém ainda fotos, infográficos das espécies e mapa de sua área de ocorrência.
Nela, você também encontrará belas trovas sobre as raras espécies e a explicação do
trabalho para sua conservação. Recomenda-se que, nas escolas, o conteúdo da cartilha
seja integrado ao projeto pedagógico e envolva professores, coordenadores, diretores e
comunidade escolar. Ao final, espera-se que os leitores se tornem guardiões dos raros
faveiros e também multiplicadores das informações aqui contidas, em prol do futuro
dessas espécies e do seu habitat. Boa leitura!

Marília Carvalho de Melo
Secretária de Estado – S E MAD

N adja Simbera Hemetrio
Gerente de E ducação A mbiental da Fundação de Parques Municipais e Z oobotânica

A ntônio A ugusto Melo Malard
D iretor Geral – IE F
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PAR A COMEÇAR.. .

Faveiro ou faveira são nomes populares dados às plantas que dão frutos em forma de
favas, os quais guardam as sementes. O fruto, isto é, a fava, também pode ser chamado
de legume, vagem, bagem, bajeca, entre outros. Estas plantas – que podem ser árvores,
arbustos, ervas ou trepadeiras – pertencem à família botânica Fabaceae, popularmente
conhecida como família das leguminosas. Além dos faveiros, fazem parte dessa família
centenas de espécies botânicas, como o jacarandá, a sucupira, o pau-brasil, a ervilha,
a soja e o feijão.
No Brasil existem dezenas de plantas com esse nome popular (faveiro) geralmente seguido de outro nome, cujo intuito é diferenciá-las. Nesta cartilha, vamos abordar principalmente dois faveiros, duas espécies de árvores raras e ameaçadas de extinção, que
são o faveiro-da-mata, que ocorre no Sudeste do país, e o faveiro-de-wilson, que
existe somente em Minas Gerais. Mas falaremos também do faveiro-do-campo, que
pode ser encontrado na mesma região e é mais comum que os outros dois.
Bem, dá para resumir o objetivo deste material com uma trova:

esta cartilha sobre os faveiros
Foi feita com a intenção
de inspirar as pessoas
a ajudar na sua proteção.
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– Olá, pessoal, muito prazer! Eu sou Chico Sementinha, um adolescente
apaixonado pela natureza. Hoje estou aqui com seu Tonico, um
fazendeiro amigo meu, para um bate-papo com vocês sobre algo
muito importante. Pois bem, vou falar de duas espécies muito raras,
que se encontram escondidas por aí, correndo risco de desaparecer,
isto é, de não mais existir! Porém não se trata de um animal, como
o lobo-guará, a onça-pintada ou o tamanduá-bandeira (espécies da
fauna que também estão sob risco de extinção), mas sim de duas
espécies de árvore que são muito parecidas e ocorrem em municípios
da região Central do Estado de Minas Gerais, onde o Cerrado e a
Mata Atlântica se encontram. Vou explicar melhor para vocês. Uma
delas é o faveiro-de-wilson, que só ocorre em Minas Gerais, ou seja,
não existe em nenhum outro lugar no mundo! E é por isso que ela
é considerada endêmica. A outra é o faveiro-da-mata, que além de
ocorrer nesta região, existe também em outras áreas de Minas e nos
Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo.

elas são poucas e desconhecidas
Largadas à própria sorte
Por isso a ameaça é grande
e assim correm risco de morte

Chico Sementinha continua contando:
– Minha professora de biologia me ensinou que, embora todas as espécies de seres vivos tenham
um nome popular, ainda precisam de outro nome, um que possa ser reconhecido em qualquer parte
do planeta. Este é o nome científico, escrito em latim, uma língua bem antiga. No caso, o faveirode-wilson foi batizado pelos cientistas como Dimorphandra wilsonii. Já o faveiro-da-mata, também
conhecido como angelim ou canjica, foi batizado de Dimorphandra exaltata. No entanto, para
facilitar nossa conversa, daqui pra frente vamos usar apenas seus nomes populares, tudo bem?
Seu Tonico, que estava perto do garoto, se surpreende:
– Faveiro-de-wilson? Nossa, essa planta tem nome de gente; você poderia me explicar por que
razão?
– Sei, sim – responde Chico Sementinha. – Eu aprendi na escola, quando uns pesquisadores
estiveram lá. Eles falaram que essa espécie foi descoberta em 1968 por um auxiliar de campo
(mateiro) chamado Wilson Nascimento, em Paraopeba. Como a árvore era uma espécie ainda
desconhecida pela ciência, e como o senhor Wilson faleceu logo depois, acabaram dando a ela o
nome dele.
7

– É… – comenta seu Tonico. – Uma homenagem muito justa e bonita.

Um dia alguém a viu
e achou-a diferente
Faveiro-de-wilson é seu nome
Puseram nela nome de gente

Então o fazendeiro pergunta:
– É por esse motivo que tem uns pesquisadores andando pra lá e pra cá em nossa região, medindo
as plantas, coletando folhinhas e favas, e tirando fotos?
– É isso mesmo, seu Tonico – Chico Sementinha confirma.
De repente, o estudante avista ao longe algumas pessoas e diz:
– Olha, seu Tonico, algumas pessoas ali, no meio daquelas árvores. Parecem pesquisadores.
Vamos lá prosear com eles?
– Vamos, sim – seu Tonico aprova, interessado.
– Bom dia, senhor! – Chico Sementinha se dirige a um deles. – Vocês por acaso estão pesquisando
faveiros?
– Estamos, sim – o pesquisador responde, surpreso. – Prazer, meu nome é Salvador. Eu trabalho
no Jardim Botânico. Eu e meus companheiros que atuam em universidades e no Instituto Estadual
de Florestas estamos pesquisando e preservando os faveiros. Como você ficou sabendo destas
árvores raras? – ele questiona.
Chico Sementinha esclarece:
– É que alguns dos seus colegas já estiveram em minha escola para dar uma palestra sobre os
faveiros.
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O rapaz prossegue:
– Eles nos ensinaram um pouco sobre a biologia dessas espécies e sobre as ameaças que elas
vêm sofrendo. Depois eu vi uma matéria sobre os faveiros num programa de ecologia, na televisão.
Com isso, eu resolvi andar aqui pelas redondezas, para ajudar na procura dessas árvores.
– Oh, é muito bom saber disso! – exclama Salvador.
– Mas como é que é esse negócio de estudar árvore ameaçada de extinção? – seu Tonico pergunta
com curiosidade.
Pacientemente, Salvador começa a explicar:
– Pois bem, o primeiro passo para proteger qualquer espécie é conhecê-la bem. Por isso, muitas
pesquisas vêm sendo feitas com estes dois faveiros: para descobrir seus segredinhos, ou seja, o
ambiente onde vivem, do que eles necessitam para sobreviver e quais são suas características
biológicas. Assim, podemos ajudar na sua conservação, para que eles não desapareçam! Dentre
estas pesquisas, há trabalhos nas áreas da genética, fisiologia, fenologia, dispersão, reprodução,
inventário, cultivo em viveiro, germinação e conservação de sementes. Como exemplo dos resultados
desses estudos, nós, pesquisadores, descobrimos que as abelhas são essenciais na reprodução
dessas espécies de faveiro, pois polinizam as flores, que por sua vez vão gerar frutos e sementes. E,
da mesma forma, os faveiros também são fundamentais para as abelhas, porque fornecem néctar
e pólen.
É bonito de ver
Um faveiro bem florido
Cheio de abelhas alegres
Fazendo muito zumbido
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Salvador continua:
– Descobrimos também que as vagens dos faveiros alimentam vários animais nativos, como a
anta, o veado, a paca, a cotia e a arara. Ah, o gado bovino e os cavalos também adoram comer
das vagens, pois, quando estão madurinhas, elas caem no chão e viram uma bela refeição. São
saborosas e nutritivas para esses bichos, e vão ao chão justamente em época de estiagem, quando
o pasto está muito seco para o gado, e quando existe pouco alimento disponível nas matas para os
animais silvestres.
Vaca, cavalo e arara
além de paca, veado e anta
apreciam suas favas
Fazem delas sua janta

– Isso mesmo, seu Tonico – afirma Salvador ao retomar o fio da prosa. – Por esta razão, esses
animais são chamados dispersores, já que espalham (dispersam) as sementes por onde andam.
– Já quanto ao faveiro-da-mata, até agora ele foi pouco pesquisado; logo, ainda é bastante
desconhecido. É preciso fazer por ele aquilo que vem sendo feito pelo faveiro-de-wilson. Na
realidade, precisamos preservar as duas espécies e o ambiente onde elas vivem, ou seja, seu
habitat! Felizmente tem muita gente ajudando, principalmente no interior e na zona rural. Para
aqueles que há mais tempo vêm auxiliando a procurar e preservar os faveiros, nós demos até um
certificado de colaborador.
Seu Tonico acaba ligando uma coisa a outra:
– Ah, sim! Meu irmão, que tem uma fazenda com faveiros e está contribuindo bastante, recebeu
um “diploma” desses, bem bacana, numa moldura com vidro. Ele ficou tão feliz e orgulhoso que o
dependurou na parede da sala de sua casa, pra todo mundo ver.

É preciso reconhecer
O esforço de fazendeiros
Que protegem em suas terras
Os raros e preciosos faveiros

– Então vejam só a importância desses faveiros para nossa fauna! – Salvador aponta, lançando
uma indagação: – E vocês por acaso sabem como esses animais retribuem o que essas árvores
oferecem?
– Já sei – seu Tonico se adianta. – Eles ajudam os faveiros a se espalhar. É que, ao comer as favas,
esses animais engolem as sementes dos faveiros. Mais tarde, em outros lugares, elas saem em
suas fezes e podem germinar. Eu já vi isso acontecer!

e as favas madurinhas
agora caídas no chão
São alimento para os bichos
Que as espalharão
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Contudo Salvador tem um alerta para dar:
– É... Mas, apesar de todos os esforços de pesquisadores e colaboradores para encontrar árvores
de cada uma das duas espécies, até o ano de 2020 foram localizadas menos de 500, isto é muito
pouco. Elas estão muito isoladas umas das outras, e seu ambiente está cada vez mais degradado
pelo ser humano. Isso é muito preocupante!!!
Salvar espécie ameaçada
Isso não tem preço, não;
dá trabalho, exige muito
Mas dá grande satisfação

É crime ambiental cortar
Planta ameaçada de extinção
É grave, a pena é alta
Visando inibir este tipo de ação

Chico Sementinha faz um aparte:
– E, como elas só existem por aqui, isso acaba atribuindo a todos nós uma grande responsabilidade
como guardiões desse tesouro, para não deixarmos que essas árvores desapareçam.
Seu Tonico complementa:
– E é necessário preservar também os "filhotinhos" destas árvores, que são as mudinhas que
nascem naturalmente, perto das árvores-mãe, pois são as árvores do futuro, que irão substituir as
mais velhas quando estas morrerem.
Salvador toma novamente a palavra e revela:
– Muitas vezes, andamos bastante nas matas e pelas estradas e não encontramos os raros faveiros.
O caminho é longo, são muitos municípios a percorrer. Por isso, no trabalho de procurar e preservar, é
essencial a participação de fazendeiros, trabalhadores rurais, vaqueiros, ambientalistas, estudantes,
ou seja, dos "Caçadores de Faveiro"!
– Uai, que negócio é esse de “Caçadores de Faveiro”? – estranha seu Tonico.
Chico Sementinha é que responde:
– Isso mesmo: Caçadores de Faveiro! São “caçadores do bem”, seu Tonico! São pessoas da
região que ajudam a localizar essas espécies e, toda vez que encontram uma árvore dessas, elas
comunicam aos pesquisadores, que por sua vez coletam os dados, marcam a planta e orientam a
comunidade local sobre o que fazer para preservá-la.

a Polícia Militar ambiental
É importante também
Coíbe as pessoas do mal
e defende nosso maior bem
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– É isso mesmo, seu Tonico! E os “Caçadores de Faveiro” ajudam a divulgar esse trabalho, para que
mais pessoas façam parte da nossa equipe de busca, conscientização e preservação! Sabe, seu
Tonico, quem está lendo esta nossa estória poderia se juntar a nós, não é mesmo?
– Salvador complementa: – Também têm enorme relevância a conscientização sobre as ameaças
sofridas por esses faveiros e a necessidade de conservá-los por meio de ações de educação
ambiental. Este tipo de conversa que estamos tendo agora acontece em diversos locais e é deveras
importante, pois cada pessoa sabe de alguma coisa e tem algo a acrescentar.
– É uma hora bem legal, pois uns aprendem com os outros – resume Chico Sementinha. – Por falar
nisto, você sabia, seu Tonico, que elas estão protegidas por lei1 ?

pessoas conscientes da necessidade de não deixar que o fogo destrua, num piscar de olhos, aquilo
que a natureza levou muitos anos para criar!
Seu Tonico faz coro:
– Pois é... Eu me recordo disso. Nesse dia, também vieram bombeiros militares. Interessante que,
além de apagar incêndios nas cidades, eles atuam contra as queimadas em zona rural.
Salvador aproveita para passar uma informação para quem tem interesse em ser brigadista florestal:
– Já existem brigadas na região de ocorrência dos faveiros, como em Mateus Leme, Pequi e Pará
de Minas. Qualquer pessoa pode ser brigadista, desde que seja maior de 18 anos. É só entrar em
contato com, por exemplo, a ONG Brigada 1, que atua também nas áreas dos faveiros. O contato
pode ser feito pelo site www.brigada1.org.br ou pelo endereço virtual do Instagram: @brigada1.
oficial. Vou deixar anotado com vocês.

Maravilhoso será o dia
Quando for anunciado
Que nossos raros faveiros
não mais estão ameaçados

– Aprendi que, se uma espécie é protegida por lei, é porque ela é nativa, importante e está
desaparecendo do ambiente natural – Chico Sementinha destaca.
Salvador aproveita o ensejo e relata algo triste:
– No caso dos faveiros, infelizmente muitos já morreram em incêndios florestais, que, em sua maioria,
são causados pelo ser humano. Vocês sabiam que é crime colocar fogo nas matas e nos cerrados?
– Sei, sim – garante seu Tonico. – Um policial militar ambiental me contou que a pessoa que causar
incêndio nas matas pode ser presa por 2 a 4 anos, além de ser obrigada a pagar multa devido aos
danos causados ao meio ambiente.
Salvador considera o assunto bastante preocupante:
– Em geral, os prejuízos são irreparáveis, já que os incêndios provocam a morte de diversas plantas
e animais, muitos destes ainda nos ovos ou com filhotinhos indefesos. Os incêndios florestais
também causam erosão e degradam o solo, facilitam o assoreamento dos cursos d’água, poluem
o ar e as águas, queimam lavouras e pastos. Sem falar que podem atingir residências, reduzir a
visibilidade em estradas (provocando com isso acidentes), destruir patrimônios públicos e privados,
além de causar problemas de saúde nas pessoas.
Chico Sementinha então narra algo que lhe veio à memória:
– Outro dia, eu estava procurando sementes dos faveiros e vi umas pessoas correndo, vestidas de
amarelo e verde, usando máscaras e capacetes, com uns equipamentos na mão, e foi então que fui
saber: eram brigadistas florestais voluntários lutando para apagar um incêndio exatamente na mata
que tinha os raros faveiros! Também descobri que esses brigadistas voluntários são treinados e muito
experientes, e são voluntários, isto é, não recebem pagamento algum para combater incêndios. São
14

Os brigadistas e bombeiros
Sempre estão de prontidão
Protegendo do fogo os faveiros
Fortalecendo nossa missão
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Seu Tonico tem, no entanto, uma dúvida:
– Mas que região é esta da qual vocês tanto falam? E onde afinal existem esses dois faveiros?
– Boas perguntas – Salvador elogia. E explica: – Estamos falando da parte Central de Minas Gerais,
onde existem estas duas espécies, nas mesorregiões Oeste, Central e Metropolitana2 . – Observem
o mapa dessa região na página 18. O faveiro-da-mata, em Minas Gerais, vai um pouco além e
ocorre também nas mesorregiões Zona da Mata e Vale do Rio Doce. Vejam a tabela de municípios
na página 21.

Flores e folhas

Casca

Faveiro-da-mata

Árvore jovem

Favas amadurecendo

Árvore adulta
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Pontos de ocorrência do faveiro-da-mata, DO faveiro-de-wilson e DO FAvEIRO-do-campo

18

região Central de Minas Gerais

19

Faveiro-de-wilson
Favas amadurecendo na
árvore

Municípios de Minas Gerais onde os dois faveiros já foram encontrados.
Os municípios com maior presença dessas espécies estão marcados em negrito.

Sementes e favas em
tamanho natural

Município

Sementes:
1,7 cm em média
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Favas:
17 cm em média

Betim
Belo Horizonte
Caetanópolis
Caratinga
Carmo do Cajuru
Carmópolis de Minas
Confins
Capim Branco
Caeté
Contagem
Divino
Divinópolis
Esmeraldas
Fortuna de Minas
Florestal
Felixlândia
Ibituruna
Inhaúma
Itaguara
Jaboticatubas
Jequitibá
Juatuba
Juiz de Fora
Lagoa da Prata
Lagoa Santa
Maravilhas
Mateus Leme
Matozinhos
Nova Serrana
Onça de Pitangui
Pará de Minas
Paraopeba
Pequi
Perdigão
Piau
Piedade dos Gerais
Prudente de Morais
Ribeirão das Neves
Rio Manso
Sabará
Santa Luzia
São José da Varginha
Serro
Sete Lagoas
Vespasiano
Viçosa

Faveiro-da-mata

Faveiro-de-wilson

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
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– Quanto ao faveiro-da-mata, além de ocorrer em Minas Gerais, ele já foi encontrado no Estado do
Rio, nos seguintes municípios: na capital fluminense, em Nova Iguaçu, Resende, São Francisco
de Itabapoana e Valença. Já no Estado de São Paulo, ele foi achado em Guaratinguetá, Piracicaba,
Pirassununga, Porto Ferreira, Rio Claro e Santa Rita do Passa Quatro. Ou seja, é uma espécie
endêmica do Sudeste do Brasil.
– Continuando a procura, é possível encontrá-las em outros municípios. Vamos ficar atentos! –
alerta Seu Tonico.
Chico Sementinha é quem agora quer matar uma curiosidade:
– Por que esses dois faveiros são tão raros? A madeira deles já foi usada para alguma coisa?
– Essas são questões excelentes! – Salvador responde. – Pelo que já pesquisamos (e pelo que
descobrimos entrevistando pessoas antigas da região, como o senhor Enéas, de Paraopeba), o
faveiro-de-wilson e o faveiro-da-mata eram cortados junto com outras espécies, com intuito de
produzir carvão, extrair lenha ou abrir espaço para a criação de gado e para as lavouras. Ou seja,
a destruição das florestas da região é que fez com que eles fossem sumindo. Não eram utilizados
como remédio, e sua madeira não tinha uso específico. Como já citamos acima, essas especies
de faveiro ocorrem em áreas de Cerrado e de Mata-Atlântica, que são dois importantes biomas3
brasileiros! Querem saber um pouco mais sobre eles? – pergunta Salvador.
– Claro, queremos, sim – responde Chico Sementinha.

É importante dizer
Que o faveiro, sim, senhor,
É uma espécie só nossa,
e seu valor é preciso conhecer

– Pois bem, vamos lá – diz Salvador. – O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul. E, da
mesma forma que a Mata Atlântica, ele é considerado um “hotspot”4 mundial de biodiversidade. Só
de plantas, existem no Cerrado mais de 11 mil espécies! Por isso, é considerado a mais importante
savana do mundo! No Brasil, ele está presente em 13 estados. No Cerrado estão localizadas as
nascentes das três maiores bacias hidrográficas da América do Sul: Amazonas-Tocantins, São
Francisco e Prata5.
Salvador ainda tem mais a ensinar a Chico Sementinha e a seu Tonico:
– Curiosamente, no bioma do Cerrado também vive o faveiro-do-campo, uma terceira espécie,
parecida com as outras duas sobre as quais estamos falando. É também chamada de fava-d’anta,
faveira-do-cerrado, favela ou bajeca. Seu nome científico é Dimorphandra mollis. Ela ocorre em
vários estados brasileiros e não está ameaçada de extinção, mas logo vai correr perigo se o Cerrado
continuar sendo destruído como vem sendo até agora. Já a Mata Atlântica se situa no leste do Brasil
e acompanha o litoral. Ela já foi tão afetada pela exploração florestal e pela expansão agropecuária
e urbana que hoje só restam 8,5% de sua área original. Por isso, é considerado o bioma mais
ameaçado do mundo!
Seu Tonico se espanta e daí tira uma conclusão:
– Então precisamos proteger e usar corretamente o Cerrado e a Mata Atlântica, para preservar os
faveiros e outras espécies de plantas, além de nossos bichos e de nossas preciosas águas!
– Falou bonito, seu Tonico – aplaude Chico Sementinha.
E Salvador complementa:
– E precisamos também restaurar as áreas que estão degradadas, plantando mudas de árvores
nativas.

Biodiversidade é fundamental
É a teia que sustenta a vida...
toda espécie é importante
Precisa ser protegida

22

23

Salvador decide ir um pouco mais fundo no assunto:
– Agora que já contamos um pouco sobre os faveiros, vou lhes ensinar a diferenciar essas três
espécies. Observem bem na ilustração abaixo e na tabela a seguir: o faveiro-de-wilson é bastante
similar ao faveiro-da-mata. No verão, os faveiros produzem pequenos cachos de flores amarelas
miudinhas, polinizadas por abelhas, os quais depois vão se transformar em pequenas vagens
verdinhas, que por sua vez irão crescer durante aproximadamente 8 meses – até alcançar o
comprimento de mais ou menos um palmo. Então, entre agosto e outubro, tais vagens amadurecem,
ficam escuras (marrons) e caem fechadas no chão. As vagens têm um cheiro doce, e, embora as
sementes das duas sejam muito semelhantes, as do faveiro-de-wilson são um pouco maiores. Já as
folhas são compostas e têm os folíolos agrupados em pinas.

Produção de mudas

Coleta de sementes

Folíolo

Pina

Plantio no campo
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Para entender melhor, vejam aqui nesta tabela as principais diferenças entre os três:

Tronco

Aspecto
da casca

Altura
máxima

Diâmetro
do tronco

N o de pares
de pinas

Aspecto
do folíolo

Comprimento do
folíolo

Faveiro-da-mata

reto

suave

30 m

até 130 cm

3a6

liso

3 a 6 cm

Faveiro-de-wilson

reto

suave

20 m

até 150 cm

6 a 12

aveludado

2,5 a 5 cm

Faveiro-do-campo

tortuoso

cascuda

10 m

até 60 cm

6 a 14

aveludado

1 a 2 cm

Espécie

Muito bonitos e frondosos
Com uma viçosa folhagem
Os faveiros se destacam
no meio da paisagem
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– Vocês já estão em condições de matar a charada? – Salvador sonda.
– Sim – seu Tonico assegura.
Chico Sementinha também garante:
– Agora nós sabemos identificar as três espécies!
Salvador então se prepara para ir embora:
– Pois bem, a prosa tá muito boa, mas eu vou me despedir de vocês, pois preciso ir ao laboratório
guardar o material que eu e meus companheiros coletamos aqui no campo!
– Até logo, Salvador – Chico Sementinha diz.
– Obrigado, pessoal – seu Tonico agradece. – Eu também preciso ir pra casa. E, é claro, chegando
lá, vou contar esta estória à minha família. Meus netos vão adorar!

Cuidar e ser parte integrante
de tão bela e nobre missão
Faz se sentirem importantes
aqueles que envolvidos estão
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Cruzadinhas dos raros faveiros

Vocês, leitores e outras pessoas da região podem ajudar muito na proteção dessas espécies,
divulgando as informações contidas nesta cartilha. Ao localizarem uma árvore dessas duas
espécies, faveiro-de-wilson e faveiro-da-mata, passem a informação para o Instituto Estadual de
Florestas (IEF) ou a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, usando os contatos abaixo,
para que os técnicos possam registrar a ocorrência das árvores, dar as orientações necessárias,
ampliar os estudos e contribuir para a conservação destas espécies.
FPMZB – telefone (31) 3277-7280 ou e-mail: jardimbotanico@pbh.gov.br
IEF – URFBio Centro-Norte, em Sete Lagoas – (31) 2106-0750
IEF – URFBio Centro-Oeste, em Divinópolis – (37) 3229-2800
IEF – Diretoria de Conservação e Recuperação de Ecossistemas (DCRE) – (31) 3915-1377

Nome:.................................................

1
3

Horizontais

5
4

6

– Muito bem, pessoal! A missão de vocês, a partir deste instante, é ajudar na conservação dessas
árvores tão especiais, cuidar do habitat delas e ensinar outros cidadãos a fazer isso.
Para isso, eu entrego a vocês a carteirinha de Guardião dos Raros Faveiros.

Carteirinha de Guardião

2

7
8

9
10

12
11

GRANDE A BRAÇO A T OD OS OS GUA RD IÕE S D OS RA ROS FA VE IROS, BOM
T RAB ALHO E BOA SORTE !
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Banco de respostas:
desmatamento, Paraopeba, Chico Sementinha, anta, guardiões, Minas Gerais,
abelhas, boi, brigadistas, hotspots, seu Tonico, bioma.

3. Nome dado aos amigos dos raros
faveiros.
4. Áreas com grande biodiversidade,
ricas principalmente em espécies
endêmicas, e que sofrem alto grau de
ameaça.
7. Unidade biológica caracterizada
pelo clima, pela vegetação e pelo solo
específicos.
9. Personagem que quer cuidar dos
raros faveiros e protegê-los.
11. Animal domesticado que se
alimenta das favas maduras.
12. Pessoas que, de modo voluntário,
apagam os incêndios florestais.

Verticais
1. Impacto ambiental que põe em risco
os raros faveiros.
2. Maior mamífero terrestre brasileiro,
que se alimenta das favas.
5. Fazendeiro amigo de Chico
Sementinha.
6. Principais polinizadores das flores
dos faveiros.
8. Único Estado brasileiro onde se
encontra o faveiro-de-wilson.
10. Município onde primeiramente foi
encontrado o faveiro-de-wilson.
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Decodifique a mensagem secreta do Chico Sementinha

Olá, .........................!!!

nos unirmos, seremos capazes de salvar estas espécies e o seu habitat.

Afinal, toda forma de vida precisa ser respeitada e preservada.

Esta é uma mensagem em código para as.................

amigas dos .......................

Um grande ..................

, pois tais espécies da

...................

para salvarmos nossos .................

..........................................

Código Secreto

de formarmos a Patrulha dos Guardiões do

Faveiro, e entrarmos pra valer nessa .............

preservação dos .......................
32

.....................

brasileira se encontram em risco

de......................

Chegou a ..............

para vocês e vamos à ..............

amiguinhos

pessoas

extinção

faveiro

amigos

abraço

hora

flora

luta

, pela proteção e

, pois, com certeza, se
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N OTA S
1 – MINAS GERAIS. O Decreto nº 43.904, de 26 de outubro de 2004, declara imune de corte e exploração a leguminosa arbórea
conhecida como faveiro-de-wilson, no Estado de Minas Gerais. O Decreto 47.749/19, nos artigos 26, 27, 73 e 74, também trata das
espécies ameaçadas de extinção.
2 – Mesorregiões de Minas Gerais, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
3 – Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), “bioma” é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo
agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados, em nível regional, com condições de geologia e
clima semelhantes e que, ao longo das eras, passaram juntos por processos de mudança, resultando em uma diversidade de flora e
fauna própria.
4 – Hotspots ou ‘pontos quentes para a conservação da natureza’ são regiões ou ecossistemas únicos e ameaçados. Únicos porque
contêm uma enorme quantidade de espécies de plantas e animais, muitas delas endêmicas. Ameaçados porque estão sofrendo uma
grande pressão para desmatamento.
5 – Ministério do Meio Ambiente, 2019.
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E ntidades integrantes do Plano de A ção N acional (PAN ) para Conservação do Faveiro
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Associação dos Amigos da Serra do Elefante – AAS E
Associação AMA Pangeia – Amigos do Meio Ambiente
Associação Socio-ambiental Serra Verde, de Pequi – MG
Brigada 1
Centro Nacional de Conservação da Flora – CN CFlora
Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica de Belo Horizonte – FPMZ B
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro – JBRJ
Instituto Estadual de Florestas – IEF-MG
Instituto Prístino
Instituto Terra Brasilis
Polícia Militar Ambiental de Minas Gerais – PMMG
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SE MAD
Sociedade de Amigos da Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte – SA FZ B
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
Universidade Federal de Viçosa – UFV

Outras entidades que já participaram na conservação dos faveiros
•
•
•
•
•
•
•
•
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Prefeituras de Pequi, Maravilhas,Paraopeba, Juatuba e outros municípios da região
Escolas públicas da região
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais- EMATER
Companhia Energética de Minas Gerais – CE MIG
Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPA SA
Instituto Espinhaço
Empresa de Cimentos Liz
Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza

Faveiro-da-mata florido
Florestal-MG
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