
 

 
Permacultura, consumo consciente e trilhas agitaram as comunidades 

do entorno do Pedroso e Paranapiacaba no mês de junho! 

               
À esquerda, dinâmica da teia da vida na oficina de Permacultura (Escola Estadual Lacerda Franco, Paranapiacaba, em 03/06/2019) e à direita, 
dinâmica sobre a composição e decomposição dos resíduos que produzimos na oficina de Consumo Consciente e Resíduos Sólidos (Centro de 

Visitante do Parque do Pedroso, em 07/06/2019). Créditos: Instituto SIADES 

 
Como uma teia da vida, podemos entender e discutir as 

relações entre os elementos da natureza e a importância de todos para 
o equilíbrio da vida. Assim a PERMACULTURA foi o tema da nossa 
Oficina 5, em 03/06 junto as comunidades do entorno dos Parques 
Naturais Municipais Nascentes de Paranapiacaba e do Pedroso. Os 
participantes foram estimulados a pensar sobre ações mais sustentáveis 
possíveis no dia a dia como compostagem e coleta de água da chuva. 
Na oficina 6 sobre CONSUMO CONS-CIENTE E RESÍDUOS 
SÓLIDOS, em 07/06, a discussão foi sobre o que compõe e como se 
decompõem os materiais que usamos e descar-tamos diariamente. Os 
participantes souberam mais sobre a gestão de resíduos no município 
de Santo André e o papel de cada um em  Repensar, Recusar, Reduzir, 
Reutilizar e Reciclar, os 5Rs!  

Dia 24/06 foi dia de Trilha! Pela manhã, o estudo 
monitorado foi pela Trilha do Mirante em no P. N. M. Nascentes de 
Paranapiacaba; e à tarde, pela trilha do Raí – Recanto do Arco-Íris, no 
P. N. M. do Pedroso. Durante todo o trajeto (ida e volta), os 
participantes puderam observar e saber mais sobre espécies da flora 
local, com destaque para plantas alimentícias não-convencionais, sobre 
a relação sociedade e ambiente e os serviços ecossistêmicos que os 
parques prestam ligados principalmente à biodiversidade e produção 
de água para a represa Billings, principal fonte de abastecimento de 
água da região metropolitana de São Paulo. O projeto Conexões busca 
sensibilizar, conscientizar e mobilizar jovens, de 14 a 18 anos, e demais 
interessados do entorno das 2 Unidades de Conservação de Santo 
André SP para fortalecer o protagonismo em ações de proteção 
ambiental.  

          
Estudo monitorado pela trilha do Raí no Parque Natural Municipal do Pedroso (à esquerda) e vista da Trilha do Mirante no Parque Natural 

Municipal Nascentes de Paranapiacaba (24/06/2019). Créditos: Instituto SIADES. 

 

CONEXÕES NA MATA ATLÂNTICA: 

UMA REDE DE OPORTUNIDADES PARA A CONSERVAÇÃO 
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