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1. RESUMO 

A legislação ambiental brasileira prevê a delimitação de áreas de preservação permanente 

constituídas pelos mananciais e nascentes de rios, as margens de inundação dos corpos d'água, 

as encostas de maior declividade e topos dos morros, dentre outros. No meio urbano esta 

legislação tem sido objeto de maior controvérsia, uma vez que cada município passou a ter 

autonomia para a definição destas áreas de acordo com o Novo Código Florestal Brasileiro (Lei 

nº 12.727, de 17 de Outubro de 2012). O presente estudo busca contribuir para o 

estabelecimento de parâmetros técnicos para a análise da importância da preservação destas 

áreas em função da sua biodiversidade. Para isso, o estudo foi desenvolvido num fundo de vale 

do município de Presidente Prudente (estado de São Paulo, Brasil), de acordo com os seguintes 

passos: levantamento da flora exótica e/ou nativa; reconhecimento da densidade arbórea; 

avaliação da qualidade da cobertura florestal. Sobre a metodologia, foram escolhidas três áreas 

ao longo da margem do córrego em estudo. A partir disso, a mata ciliar foi classificada segundo 

a metodologia desenvolvida no projeto Rios Vivos (PROJETO RIOS VIVOS, 2011), que 

considera a conectividade, continuidade e a estrutura da mata ciliar, atribuindo pontos que a 

classificam. Para identificar os perfis vertical e horizontal da vegetação, foram realizados os 

seguintes procedimentos: cálculo do DAP (diâmetro da altura do peito), contagem da altura total 

de cada árvore incluindo a altura da copa das mesmas, contagem da largura da copa (área 

basal) das árvores e contagem do número de indivíduos e espécies das áreas, de acordo com o 

manual técnico proposto pela EMBRAPA (AREVALO, 2002). Para a identificação das espécies 

de árvores presentes nas amostras, contamos com a ajuda da Coleção Árvores Brasileiras 

(LORENZI, 1992). Para finalizar os estudos biogegráficos realizou-se uma análise da 

serrapilheira através da utilização de um quadrado de PVC, com 1m² nas áreas demarcadas 

com o objetivo de arrecadar dados como a quantidade de sementes, número de insetos, ou 

ainda a quantidade de germinações. 

Principais resultados obtidos 

 Através dos resultados obtidos foi possível concluir que as diferentes áreas analisadas não 

apresentam homogeneidade, devido à ocupação e atividades desenvolvidas dentro de seus 

limites, devendo observar-se também a questão da vegetação das áreas, que se manteve em 

algumas áreas e não em outras, devido também as constantes queimadas que ocorrem. Há 

ainda a questão da multipluralidade de espécies, principalmente na amostra 2, e a falta dela na 

amostra 3, não devendo se considerar a cobertura gramínea e a concentração arbórea por m². 

Os procedimentos adotados no estudo revelaram-se eficientes para a definição de parâmetros 

de análise da biodiversidade, o que pode ser aplicado em outras áreas de preservação 

permanente no meio urbano. 

Palavras-chave: ordenamento territorial, meio urbano, áreas de preservação permanente, 

biodiversidade 
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2. INTRODUÇÃO 

A legislação ambiental brasileira prevê a delimitação de áreas de preservação 

permanente constituídas pelos mananciais e nascentes de rios, as margens de inundação dos 

corpos d'água, as encostas de maior declividade e topos dos morros, dentre outros. 

De acordo com o código florestal brasileiro, que tem como objetivo o desenvolvimento 

sustentável, o Brasil tem como compromisso soberano a preservação dos recursos hídricos, das 

florestas, entre outros. Este código, que aborda tanto as áreas rurais quanto urbanas (apesar de 

controversa), diz que é responsabilidade comum da União, Estados e Municípios, em 

colaboração com a sociedade civil, a criação de políticas para a preservação e restauração da 

vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais.  

Deste modo, o presente estudo, realizado durante o mês de Novembro de 2012, busca 

contribuir para o estabelecimento de parâmetros técnicos para a análise da importância da 

preservação destas áreas em função da sua biodiversidade. 

 A área de análise compreende um fundo de vale do município de Presidente Prudente 

(estado de São Paulo, Brasil), próximo à Universidade Estadual Paulista, no qual o córrego fora 

canalizado dentro do perímetro urbano do município. A área, popularmente conhecida como 

Fundo de Vale da UNESP, caracteriza-se por diferentes níveis de ocupação arbórea ao longo de 

sua extensão, algumas como cobertura vegetal de gramínea apenas, outras com vegetação 

arbustiva, outras com vegetação arbórea e algumas áreas, na qual o solo está exposto, 

praticamente sem cobertura vegetal.  

 O município de Presidente Prudente (SP) localiza-se à -22°07’04” de latitude Sul e 

longitude -51°22’57” de longitude Oeste e possui 562,794 km² de área territorial. Sua população 

total é constituída de aproximadamente 207.610 habitantes, e apresenta uma densidade 

demográfica de 368,89 (hab/ Km²). 
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Fonte: CATÃO, 2012. 

 

Portanto, para que fosse possível a realização do trabalho, os seguintes temas foram 

abordados: 

 Levantamento da flora exótica e/ou nativa; 

 Reconhecimento da densidade arbórea; 

 Avaliação da qualidade da cobertura florestal. 

 

3. METODOLOGIAS 

 Diante da proposta de trabalho, foram demarcadas três áreas ao longo da margem do 

córrego, nas quais foram utilizadas metodologias referentes aos temas citados anteriormente. 

 Para o levantamento das espécies de árvores presentes nas amostras, foi consultada a 

Coleção Árvores Brasileiras, elaborada por Lorenzi (1992). O documento aborda a classificação 

das espécies vegetais brasileiras, a partir de suas características fenotípicas. 

 Para o reconhecimento da densidade arbórea das áreas demarcadas, utilizou-se o 

manual técnico proposto pela EMBRAPA (AREVALO, 2002), que consiste nos seguintes 

procedimentos: cálculo do DAP (diâmetro da altura do peito), contagem da altura total de cada 

árvore incluindo a altura da copa das mesmas, contagem da largura da copa (área basal) das 

árvores e contagem do número de indivíduos e espécies das áreas. 

 Por fim, a avaliação da qualidade da cobertura florestal foi embasada na metodologia 

desenvolvida pelo Projeto Rios Vivos (PROJETO RIOS VIVOS, 2011), que considera a 
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conectividade, continuidade e a estrutura da mata ciliar, atribuindo pontos que a classificam. A 

cartilha de classificação da mata ciliar encontra-se presente no Anexo I. 

 Deste modo, a primeira área, visitada no dia 01/11/2012, consiste no encontro da Rua 

Casemiro Bôscoli com o córrego no fundo da UNESP. Foi demarcado um retângulo amostral de 

30m x 40m (1200m²). O segundo ponto, visitado também no dia 01/11/2012, é um quadrado de 

30m x 30m (900m²) tendo como localização próxima a saída da UNESP e a entrada do SESC 

THERMAS. A terceira área, visitada no dia 02/11/2012, é um retângulo de 30m x 20m (600m²) 

onde o córrego deságua no Córrego do Veado, atrás da conveniência Pronta Entrega, na Av. 

Manoel Goulart. 

Amostra 1: 

 

Fonte: Google Earth. Foto de 2010 

Coordenadas Geográficas: 
Ponto A: -22° 7'30.16" S, -51°24'42.36" W; 
Ponto B: -22° 7'29.55" S, -51°24'42.89" W; 
Ponto C: -22° 7'29.07" S, -51°24'42.10" W; 
Ponto D: -22° 7'29.90" S, -51°24'41.56" W. 
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Amostra 2: 

 

Fonte: Google Earth. Foto de 2010 

Coordenadas Geográficas: 

Ponto A: -22° 7'19.17" S, -51°24'49.81" W; 
Ponto B: -22° 7'18.30" S, -51°24'48.68" W; 
Ponto C: -22° 7'19.52" S, -51°24'48.43" W; 
Ponto D: -22° 7'20.19" S, -51°24'49.42" W. 
Amostra 3: 

 

Fonte: Google Earth. Foto de 2010 

Coordenadas Geográficas: 
Ponto E: -22° 7'3.58" S, -51°24'57.34" W; 
Ponto F: -22° 7'3.09" S, -51°24'56.74" W; 
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Ponto G: -22° 7'3.58" S, -51°24'56.30" W; 
Ponto H: -22° 7'3.96" S, -51°24'57.14" W. 
 

4. DADOS OBTIDOS E RESULTADOS 

4.1 Amostra 1: 

 

Fonte: Google Earth. Foto de 2010 

 

Classificação da mata ciliar: segundo a metodologia utilizada, foi realizada a avaliação da mata 

ciliar, identificando a estrutura, a conectividade e a continuidade desta. Foi possível chegar às 

seguintes conclusões: 

Para estrutura: 2 pontos;  

Para conectividade: 2 pontos;  

Para continuidade: 0 ponto;  

Total: 4 pontos.  

Com a análise da qualidade da mata ciliar deste ponto, obtivemos um total de quatro pontos, o 

que, segundo a tabela do Projeto Rios Vivos, aponta baixa (0 a 4 pontos) qualidade da mata 

ciliar. 

 

Densidade arbórea: Como é possível observar o anexo II, na primeira área de amostragem 

analisada foram contados apenas sete indivíduos de árvores que poderiam ser usados no 

cálculo do DAP, o qual variou de 0,05 metro a 0,23m. A altura total das árvores encontradas 

apresenta valores dos dados que vão 3 a 8 metros, mas a maioria está mais próxima dos 3 

metros de altura. A área basal deste ponto tem como principal ocorrência indivíduos com 50% de 

área com sombra em volta. Os dados de altura da copa coletados informam que as copas variam 
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entre dois e quatro metros, correspondendo à variância arbórea. Com isso, pode-se observar 

que o pequeno número de espécies arbóreas encontradas nesse local e a ocorrência de quase a 

metade ser da mesma espécie proporciona um padrão homogêneo das espécies arbóreas. 

Identificação das espécies 

Indivíduo(s) Nome Fotografia 

Árvores 1, 2 e 3 Monjoleiro (Senegalia 

polyphylla) 

Nativa – Praticamente todo o 

país 

 

Árvore 4 e 5 Albizia lebbeck 

Exótica – Ásia Tropical 

 

Árvore 6 Farinha seca (Albizia 

hasslerii) 

Nativa – Mata atlântica 

 



10 

 

Árvore 7 Sansão do Campo (Mimosa 

caesalpiniaefolia) 

Nativa – Cerrado 

 

 

 Nas espécies da primeira amostra, temos três Monjoleiros, espécie nativa do Brasil, 

estando presente desde a região amazônica até o Paraná. É uma espécie pioneira, ou seja, se 

desenvolvem em clareiras, sendo dependente de condições de maior luminosidade. Como 

árvores nativas também foram encontradas tanto a Farinha Seca, do bioma da Mata Atlântica, 

como o Sansão do Campo, que é nativo do Cerrado, e ambas são espécies pioneiras. 

 Dois indivíduos exóticos da espécie Albizia lebbeck foram encontrados. Esta espécie é 

nativa da Ásia Tropical e uma utilização interessante que lhe é atribuída é para a recuperação de 

solos de áreas degradadas, por ter habilidade para fixar nitrogênio. No entanto, deve-se tomar 

cuidado para ela não se tornar invasora, devido à sua facilidade de propagação. 

 Vale lembrar que as árvores identificadas estão a uma distância média de 20 metros do 

rio, com a predominância de gramíneas em toda a área adjacente.   

 Nesta amostra é possível concluir que há indícios de recuperação gradativa da 

vegetação: apesar de não estarem nos dados, algumas pequenas árvores estavam em fase de 

crescimento, cuja identificação não foi possível ser realizada. 
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    4.2  Amostra 2: 

 

Fonte: Google Earth. Foto de 2010 

 

Avaliação da qualidade da mata ciliar: 

Para estrutura: 2 pontos; 

Para conectividade: 2 pontos; 

Para continuidade: 0 pontos. 

Total: 4 pontos 

 No segundo ponto há uma pequena área onde os funcionários da UNESP, produzem 

espécies frutíferas, o solo está exposto e existem algumas árvore isoladas. Com o total de quatro 

pontos, essa amostra também ficou avaliada como sua mata ciliar sendo de baixa qualidade. 

 

Densidade arbórea: De acordo com o anexo III, é possível correlacionar os dados obtidos 

seguinte maneira: foi possível observar que o DAP variou de 0,03m a 0,36m evidenciando uma 

significativa diversidade de diâmetros entre os indivíduos coletados, não verificando uma certa 

homogeneidade entre os mesmos. Já sobre a área basal coletada, pode-se inferir que houve um 

predomínio de indivíduos com estrutura de sombreamento com o valor de 50% de cobertura de 
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sombreamento, fato este explicitado por tais indivíduos obterem uma altura da copa das árvores 

pouco elevada. 

 

Identificação as espécies: 

Indivíduo(s) Nome Fotografia 

Árvores 1 e 5 Graviola (Annonna Muricata) 

Exótica – América Central 

 

Árvore 2 Feijão Guandu (Cajanus 

cajan) 

Exótica – África ou Índia 

 

Árvores 3, 8 e 11 Limão (Citrus limon) 

Exótica – Sudeste Asiático 
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Árvore 4 Jaca (Artocarpus 

heterophyllus) 

Exótica - Índia 

 

Árvores 6 e 7 Banana (gênero Musa)  

Exótica – Sudeste asiático 

 

Árvore 9 e 10 Manga (Mangifera indica) 

Exótica – Sudeste asiático 

 

Árvore 12 Sem identificação 
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Árvores 13 e 14 Mutambo (Guazuma ulmifolia) 

Nativa – Praticamente todo o 

país 

 

  

 Na segunda amostra, próxima ao SESC, há vegetação arbórea consolidada. Entretanto, 

vale lembrar que as árvores que estão ali, com exceção dos Mutambos, por aparentarem ter 

mais idade (devido ao tamanho), foram plantadas pelos funcionários da ASA, sendo todas 

exóticas e frutíferas, provavelmente para abastecimento próprio. O solo encontra-se exposto e 

bastante compactado em toda a área plantada, sendo coberto por gramíneas somente na área 

próxima ao córrego. 

 

    4.3 Amostra 3:  

 

Fonte: Google Earth. Foto de 2010 
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Avaliação da qualidade da mata ciliar: 

A)Estrutura: 2 pontos; 

B)Conectividade: 2 pontos; 

C)Continuidade: 2 pontos. 

Total: 6 pontos. 

Diferentemente das outras duas amostras, essa área somou um total de seis pontos, 

classificando-a assim como de média qualidade de mata ciliar (5 a 8 pontos). Vale destacar que 

a mata do local é totalmente homogênea, constituída unicamente de leucenas, que é uma 

espécie exótica invasora nativa da América Central. 

 

Densidade arbórea:  Neste ponto de amostragem é analisado que os dados de DAP têm uma 

variação de 0,04m a 0,09m, como é possível notar no anexo IV, assim permitindo correlacionar 

com a visão das árvores no local e evidenciar que os diâmetros das mesmas têm uma baixa 

amplitude. O dado de altura em metros apresenta também uma baixa amplitude de variação 

entre os indivíduos, estando todos praticamente no mesmo patamar. A área basal de sombra da 

copa neste ponto de amostragem é de 100 % em todos os locais, o que mostra a predominância 

da baixa luminosidade e baixa incidência de raios solares nos patamares abaixo das copas. 

Deste modo, fica bem claro que esta baixa variação e amplitude é desencadeada pelo fato da 

pouca biodiversidade arbórea no local. 

 

Identificação as espécies: 

Indivíduo(s) Nome Fotografia 

99% das árvores Leucena (Leucaena 

leucocephala) 

Exótica – América Central 
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Nesta amostra, localizada na foz do córrego, existe uma enorme quantidade de leucena, sendo 

contados quase 50 indivíduos em apenas uma pequena parte da amostra (10 x 10m). Não foram 

contados todos os indivíduos da amostra, pois seria muito trabalhoso, devido ao grande número 

de árvores. Esta espécie é nativa da América Central, com comportamento extremamente 

dominador, devido à facilidade de sua reprodução. Como é uma árvore de copa alta, impede que 

outras espécies se desenvolvam no ambiente, sendo considerada uma espécie invasora. 

5. CONCLUSÕES 

Conclui-se que as diferentes áreas analisadas não apresentam homogeneidade, devido à 

ocupação e atividades desenvolvidas dentro de seus limites, devendo observar-se também a 

questão do reflorestamento das áreas, que se manteve em algumas áreas e não em outras, 

devido também as constantes queimadas que ocorrem. 

Há ainda a questão da multipluralidade de espécies, principalmente na amostra 2, e a falta dela 

na amostra 3, não devendo de se considerar a cobertura gramínea e a concentração arbórea por 

metro quadrado. 

De acordo com o novo código florestal, que dá ao município autonomia suficiente para delimitar 

as áreas de preservação permanente, constituídas pelos mananciais e nascentes de rios, as 

margens de inundação dos corpos d'água, as encostas de maior declividade e topos dos morros, 

dentre outras, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 

estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo 

e assegurar o bem-estar das populações humanas (BRASIL, 2012), é possível assegurar que as 

áreas analisadas não apresentam índices favoráveis de segurança ambiental, principalmente no 

que diz respeito à preservação da biodiversidade. 

Sendo assim, espera-se que o município seja capaz de tomar as devidas providências, 

juntamente com as Universidades locais e a população, a fim de minimizar os impactos e 

recuperar as áreas, para que, um dia, estas possam vir a ser utilizadas, tanto economicamente, 

quanto para o lazer da comunidade local. 
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ANEXOS 

I – FICHA DE CAMPO PARA O MONITORAMENTO DOS RIOS (RIOS VIVOS, 2011) 
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II – TABELA ‘PERFIL HORIZONTAL E VERTICAL DA AMOSTRA 1’ 

Perfil horizontal e vertical (amostra 1): 

 

III – TABELA ‘PERFIL HORIZONTAL E VERTICAL DA AMOSTRA 2’ 

Perfil Horizontal e vertical (amostra 2):  

Indivíduos CAP em (m) 

Altura Total em 

(m) 

Área Basal 

em (%) 

Altura da 

Copa em 

(m) R(pi)  DAP(m) 

1 0,10 3,7 50 1,1 3,14 0,03 

2 0,10 2 25 1,5 3,14 0,03 

3 0,10 3,5 75 3 3,14 0,03 

4 0,10 6 100 4,5 3,14 0,03 

5 0,18 4 75 3 3,14 0,06 

6 0,35 2,5 50 1 3,14 0,11 

7 0,28 2 25 1 3,14 0,09 

8 0,14 3 75 2 3,14 0,04 

9 0,13 2,5 25 1 3,14 0,04 

10 0,20 3 50 2 3,14 0,06 

11 0,13 2,5 50 2 3,14 0,04 

12 0,12 2 50 120 3,14 0,04 

13 1,14 8 100 6 3,14 0,36 

 

Indivíduos CAP em (m) 

Altura. Total em 

(m) 

Área Basal 

em (%) 

Altura da 

Copa(m) R(pi) DAP(m) 

1 0,73 6 100 3 3,14 0,23 

2 0,28 8 75 4 3,14 0,09 

3 0,37 6,5 50 3 3,14 0,12 

4 0,19 3 50 2,5 3,14 0,06 

5 0,15 3 50 2,5 3,14 0,05 

6 0,28 3,5 50 2 3,14 0,09 

7 0,24 3,5 25 2 3,14 0,08 
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IV – TABELA ‘PERFIL HORIZONTAL E VERTICAL DA AMOSTRA 3’ 

Perfil horizontal e vertical (amostra 3): 

Indivíduos CAP em (m) 

Altura Total em 

(m) 

Área Basal 

em (%) 

Altura da 

Copa em 

(m) R(pi) DAP(m) 

1 0,25 8 100 3 3,14 0,08 

2 0,23 7 100 2 3,14 0,07 

3 0,28 8 100 4 3,14 0,09 

4 0,19 6 100 2 3,14 0,06 

5 0,24 7 100 3 3,14 0,08 

6 0,26 7 100 3 3,14 0,08 

7 0,28 8 100 4 3,14 0,09 

8 0,27 8 100 3 3,14 0,09 

9 0,15 6 100 2 3,14 0,05 

10 0,29 8 100 2 3,14 0,09 

11 0,25 7 100 3 3,14 0,08 

12 0,25 6 100 2 3,14 0,08 

13 0,23 5 100 2 3,14 0,07 

14 0,12 4 100 1 3,14 0,04 

15 0,24 5 100 2 3,14 0,08 

16 0,21 5 100 2 3,14 0,07 

17 0,26 7 100 2 3,14 0,08 

18 0,22 5 100 2 3,14 0,07 

19 0,24 5 100 2 3,14 0,08 

20 0,16 4 100 1 3,14 0,05 

21 0,23 6 100 2 3,14 0,07 

22 0,23 5 100 2 3,14 0,07 

23 0,15 4 100 1 3,14 0,05 

24 0,16 4 100 1 3,14 0,05 

25 0,21 5 100 2 3,14 0,07 

26 0,24 6 100 2 3,14 0,08 
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27 0,14 4 100 1 3,14 0,04 

28 0,22 5 100 2 3,14 0,07 

29 0,14 4 100 1 3,14 0,04 

30 0,15 4 100 1 3,14 0,05 

31 0,22 5 100 2 3,14 0,07 

32 0,24 6 100 2 3,14 0,08 

33 0,2 5 100 2 3,14 0,06 

34 0,22 5 100 2 3,14 0,07 

35 0,19 5 100 2 3,14 0,06 

36 0,16 4 100 2 3,14 0,05 

37 0,16 5 100 2 3,14 0,05 

38 0,15 4 100 1 3,14 0,05 

39 0,14 4 100 1 3,14 0,04 

 


