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Nome Científico: Aspidosperma polyneuron

Peroba-rosa



Quando olhamos para o brasão de nosso Município, temos à direita a presença
de um cafeeiro, que representou por muito tempo a grande fonte de renda e
riqueza da cidade. E a esquerda do escudo, temos a presença de uma Peroba-rosa.

A Peroba-rosa é uma árvore nativa brasileira que está presente em várias
regiões do país, em áreas de Mata Atlântica, assim como em nosso município. Seu
nome popular reflete à coloração rosada da parte interna do tronco, que chega até
60 centímetros de diâmetro. São árvores que podem atingir grandes alturas,
podendo chegar até 50 metros, equivalente a um prédio de 16 andares.

Em nossa região eram encontradas várias Perobas, sendo grandes indicadoras
do solo fértil, da ‘terra roxa’, como é conhecido popularmente. Mas hoje, por vários
motivos, já não encontramos mais tantos desses indivíduos. A madeira da Peroba-
rosa é muito densa e pesada, de alta durabilidade e resistente à variações climáticas,
como umidade do ar e exposição do sol. Considerada como madeira-de-lei, seus
atributos fizeram com que a árvore fosse muito usada antigamente na indústria de
móveis e na construção civil.

Os reflexos dessa exploração são vistos hoje em dia, e podem explicar o fato de
que nas florestas de todo o Estado de São Paulo sejam encontradas pouquíssimas
Perobas-rosas adultas. Entidades internacionais que analisam a conservação das
espécies em todo o mundo colocam a espécie da Peroba-rosa como ameaçada de
extinção (Fonte: IUCN Red List).

A preservação da espécie é um desafio, uma vez que seu desenvolvimento é
lento e dependente de vários fatores que dificultam sua reprodução. As flores e frutos
ocorrem somente a partir dos 20 anos de idade, não ultrapassando mais que 2,5
metros de altura nos primeiros 2 anos de crescimento.

Histórico



Árvore-Símbolo 

do Município

Em nosso município, a Lei Municipal nº

3.871/04 pode ajudar na tarefa de

disseminação e conservação das Perobas-

rosa, junto com o Projeto Perobando.

Além de instituir como árvore símbolo

do município, o artigo 2º desta lei assegura

à Administração Municipal o plantio de

pelo menos uma espécie em cada praça,

parque e área verde.



Objetivos

O Projeto Perobando foi criado com a finalidade de resgatar a história e o simbolismo

da Peroba-rosa para o Município de Jahu.

Ações
O trabalho, que poderá contar com o apoio da população em sua construção e

atualização, conta com o levantamento das árvores adultas, árvores jovens e mudas

plantadas nos lugares de acesso público ao longo do tempo.

Os cidadãos terão acesso a um mapa virtual com a localização, foto e descrição de

cada árvore, podendo observar presencialmente as características individuais e admirar a

beleza destas espécies e sua importância histórica para nosso município.

Os munícipes podem colaborar por meio das seguintes ações:

1º - Identificar Perobas-rosas em um espaço público que não constam no mapa.

2º - Observar se alguma das Perobas-rosas já plantadas que precisa de manutenção

ou que sofreu injúrias, envenenamento e pragas.

3º - Sugerir locais para plantio em alguma área que ainda não possui uma Peroba-

rosa. Estaremos verificando a possibilidade de realizar o plantio, considerando os

requisitos que a árvore necessita para um bom desenvolvimento.





Acesso ao 

conteúdo
• Pelo link:

linktr.ee/perobandojahu

• Ou através do QRCode abaixo:


