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ABSTRACT 
 
The drastic reduction of the gallery forests and the fragmentation of forests have commonly caused 
significant increase of soil erosion, biodiversity loss and degradation of great areas. In this way, many 
research works demonstrate that the gallery forests accomplish a fundamental role in preservation of 
the water resources, being also fundamental as natural corridors of dispersion of seed banks. So, they 
should be preserved and recovered as a priority. With time, the need of interventions that minimize 
these impacts, aiming at recovery and environment rehabilitation, becomes an urgent procedure, 
considering the level of changes in the natural landscape and urban environment.  

This work presents a proposal of rehabilitation of a degraded area, being used methods of vegetal 
recovery, in the microbasin of the Palmeiras stream, in the internal space of the University Center 
Moura Lacerda, at Ribeirão Preto, state of São Paulo, Brazil. 
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1. INTRODUÇÃO.  

Este artigo tem como objetivo principal apresentar uma proposta para a recuperação de área 
degradada, existente no Campus II da Instituição Moura Lacerda, com implantação de um Parque 
linear de fundo de vale. Entende-se por recuperação de área degradada as intervenções que tem como 
objetivo estabelecer metas para retomada das características ambientais de ecossistemas perturbados e 
descaracterizados, considerando as várias formas de modificação da paisagem natural. São várias as 
possibilidades de compreensão da degradação da paisagem, a exemplo disto encontra-se na literatura 
um vasto e criterioso conjunto de análise da expansão da fronteira agrícola e do processo de 
urbanização, que se apresenta através da evolução da tecnologia de transporte, de mecanização do 
campo, enfim, fatos que caracterizam o século XX. Constata-se que há, como conseqüência deste 
processo histórico, um contínuo processo de perturbação de ecossistemas naturais por todo o país. Em 
geral, predominou no Brasil a ineficiência e até mesmo a falta de um planejamento urbano e regional 
que priorizasse o controle das ocupações do território e que possibilitasse delimitar as áreas que 
deveriam ser efetivamente ocupadas por atividades humanas, distinguindo-as das áreas que deveriam 
ser preservadas, em função de suas características ambientais ou mesmo legais.  

A exemplo deste quadro de degradação, a drástica redução das matas ciliares e a fragmentação das 
florestas em geral, têm causado aumento significativo dos processos de erosão dos solos, redução da 



biodiversidade e a degradação de imensas áreas. Neste sentido, inúmeras pesquisas sustentam que as 
matas ciliares cumprem papel fundamental na preservação dos recursos hídricos sendo também 
fundamentais como corredores naturais de dispersão de bancos de semente, devendo ser priorizadas na 
preservação e recuperação. Com o passar dos anos, a necessidade de intervenções que minimizem 
estes impactos, dotados de preocupações de recuperação e reabilitação do meio ambiente tornam-se 
uma medida emergencial, perante o nível de modificação sofrida pela paisagem natural em meio ao 
ambiente urbano. Este trabalho apresenta uma proposta de reabilitação de área degradada, utilizando-
se métodos de recomposição vegetal, na microbacia do córrego das Palmeiras, no trecho interno ao 
Campus Universitário Moura Lacerda, na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. 

Na literatura são encontrados os termos associados à recuperação, entendida como o conjunto das 
intervenções de caráter regulador das transformações da paisagem com o objetivo de minimização de 
impactos sobre a mesma. Ao passo que se definem as formas de intervenção na paisagem também são 
estabelecidas medidas de compreensão do nível de degradação do ambiente em questão, 
estabelecendo-se assim parâmetros de compreensão da trajetória de modificação das características 
ambientais. Os termos usualmente associados a projetos de recuperação ambiental de áreas degradadas 
referem-se à restauração, ou regeneração natural, reabilitação, ou redefinição, caracterizados por 
intervenção antrópica que se constitui na estratégia de conversão de ecossistemas degradados e a 
possibilidade de reaver suas características originais conforme a metodologia de RODRIGUES & 
GANDOLFI (2001). Segundo estes autores em todo processo de recuperação da paisagem busca-se o 
“retorno do ecossistema degradado a um estado de equilíbrio, todavia, este retorno só será possível 
através de uma forte intervenção antrópica que coloque o ecossistema numa nova trajetória, já que no 
estado atual o ecossistema se manteria numa condição de degradação irreversível”. 

Entende-se que são benefícios proporcionados por qualquer floresta natural: a riqueza em recursos 
naturais de flora, o abrigo da fauna silvestre, a função estabilizadora de temperatura, a manutenção do 
equilíbrio do ciclo das águas, o valor paisagístico, porém o mau uso do solo urbano, a especulação 
imobiliária e a urbanização desorganizada; e o progresso industrial não embasado em avaliação de seu 
impacto sobre o ambiente, aliado à falta de consciência ecológica, a expansão mal planejada e 
predatória da agricultura, provocaram o desaparecimento quase completo da cobertura florestal 
primitiva do Estado de São Paulo (DEMATTÊ, 1989). A tendência atual é a de criar desde o começo 
do processo de recuperação um bosque rico em espécies nativas, em geral escolhidas de acordo com as 
suas aptidões ecológicas e seu potencial em atrair a fauna de dispersores de sementes que, vindos de 
áreas vizinhas, podem trazer novas sementes e acelerar o processo de recuperação local 
(RODRIGUES e GANDOLFI, 1996).  

Figura 1. Fragmento florestal de topo de morro presente na área do Campus Moura Lacerda. 



A recuperação de ecossistemas florestais degradados (figura 1) é um caminho cada vez mais 
perseguido dentro do atual quadro de redução das florestas paulistas, sendo necessário para o 
cumprimento deste processo à abordagem de conceitos e métodos referentes a aspectos físicos e 
bióticos da paisagem. O presente trabalho teve como objetivo a reintegração de uma área degradada à 
paisagem local, utilizando-se de medidas para o controle de processos erosivos, conservação, proteção 
e sustento da flora e fauna local. Para tal propõe-se a recomposição florestal da APP (Área de 
Preservação Permanente), para a proteção dos recursos hídricos (córrego e tanque) da área do Campus 
através do reflorestamento de áreas adjacentes à APP. Buscou-se também a criação de um espaço de 
lazer contemplativo – educativo para a comunidade universitária. 

O atendimento a estes objetivos pode ser compreendido nas seguintes etapas: 

1a. Etapa: Estudo da legislação ambiental pertinente a obrigatoriedade de conservação e preservação 
dos recursos naturais das áreas de proteção permanente do Campus. Sendo que este área compõe-se de 
duas APP, uma de fundo de vale e uma de topo de morro, procurou-se estabelecer metas para o 
desenvolvimento dos projetos.  

2a. Etapa. Levantamento florístico das espécies presentes em fragmentos florestais, localizados no 
campus e no entorno, com o objetivo principal de caracterização das espécies presentes, para a 
realização de uma lista de espécies típicas da flora local. Por meio do programa de Bolsas de Iniciação 
Científica, foram desenvolvidas duas pesquisas com esta finalidade. Nesta etapa buscam-se 
informações para o estabelecimento de medidas de conservação e preservação das áreas. Como 
primeira tomada de decisão, optou-se por estabelecer diretrizes para a área de fundo de vale, pelo nível 
de degradação da floresta ciliar.  

3a. Etapa. Aplicar conceitos de aspectos ministrados em disciplinas do curso de Arquitetura e 
Urbanismo e Engenharia Agronômica, para um maior envolvimento da comunidade universitária no 
projeto.  

4a. Etapa: Elaboração de um Relatório de atividades para a recuperação da área da microbacia do 
Córrego das Palmeiras, localizada no trecho interno ao Campus Universitário Moura Lacerda, na 
cidade de Ribeirão Preto. 
 
 
2. O USO DE MODELOS DE RECOMPOSIÇÃO VEGETAL EM  ÁREAS DEGRADADAS  

Existem hoje diversos modelos possíveis de serem implantados objetivando o repovoamento vegetal 
de trechos degradados de matas ciliares, utilizando espécies arbóreas nativas regionais (DURIGAN e 
NOGUEIRA, 1990; RODRIGUES et al., 1992; BOTELHO et al., 1995; RODRIGUES e GANDOLFI, 
1996). De modo geral estes modelos pressupõe levantamentos florísticos e fitossociológicos prévios e 
conhecimentos de biologia e do comportamento ecofisiológico das espécies. 

De acordo com SCHAVETTI (1996), uma das maiores preocupações dos pesquisadores é a 
conservação da diversidade de espécies. Assim, salienta-se que os trabalhos fitossociológicos já 
realizados revelam que há uma regionalização da flora nas florestas do interior do Estado de São Paulo 
(SALIS et al. 1995), fato que LEITÃO FILHO (1982) já havia ressaltado também para as florestas do 
litoral. CRESTANA (1993) considerou que a vegetação do Estado de São Paulo é mais conhecida na 
região leste, onde está mais conservada devido à topografia irregular, e difundida pela proximidade 
dos centros de pesquisas e universidades. Já nas regiões norte e oeste, onde ocorrem solos mais férteis 
e de topografia plana, a vegetação foi quase totalmente destruída antes mesmo de ser inventariada; o 
pouco que restou dessas matas vem sendo estudado nos últimos anos. 



DURIGAN e LEITÃO FILHO (1995) afirmaram que o Estado de São Paulo, até o início do século 
XX, era quase inteiramente coberto por formações predominantemente arbóreas, em sua maior parte 
florestas e, em menores proporções, cerrados. O avanço da agricultura, predominantemente com o café 
e, atualmente, cana-de-açúcar, foi a causa principal da redução da cobertura florestal original, num 
processo acelerado, no sentido leste-oeste. 

Segundo CHACEL (1992), as intervenções paisagísticas que tem como objetivo devem produzir, entre 
outros efeitos, ação mitigadora dos impactos relacionados à implantação de obras e representar a 
possibilidade de conciliação entre os objetivos da intervenção antrópica e os da preservação da 
diversidade biológica. De acordo com MELLO FILHO (1992), as intervenções paisagísticas devem 
possibilitar a preservação de amostras significativas de comunidades vegetais, com as finalidades de 
pesquisa, educação ambiental e incorporação das espécies ao “tesouro” das plantas cultivadas, gerando 
recomposições ecológicas que valorizam o uso humano e os espaços remanejados. 

De acordo com BARBOSA (2000) o manejo e a recuperação de matas ciliares deve ser incluído como 
ação prioritária, sobretudo pela importância que estas formações vegetais representam na conservação 
da biodiversidade, na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas e na melhoria no aspecto paisagístico 
e de conforto ambiental. 

As diferenças florísticas e estruturais das matas ciliares estão diretamente relacionadas com um 
conjunto de fatores que as condicionam, tendo como determinantes a freqüência de alagamentos, a 
profundidade do lençol freático, a fertilidade e estrutura dos solos, as diferenças nos perfis 
topomórficos, o microrelevo, o traçado do curso d’água, as características geomorfológicas e 
geológicas locais e as ações antrópicas. 

Estudos realizados por KOTCHETKOFF-HENRIQUES (2003) sobre a vegetação natural do 
município de Ribeirão Preto, demonstram que o território municipal apresenta hoje, apenas 3,8% de 
vegetação natural, dispersa em 99 fragmentos. Estes fragmentos formam quatro grupos florísticos, 
associados às classes pedológicas presentes (KOTCHETKOFF-HENRIQUES (2002), as matas 
mesófilas ocorrem sobre Latossolo Roxo, as matas decíduas sobre Litossolo, as matas paludícolas 
(matas ciliares) sobre solo Hidromorfo e os cerrados ocupam o Latosssolo Vermelho Escuro e o 
Latossolo Veremlho-Amarelo. Com relação as matas ciliares foram identificados 12 fragmentos, com 
área média de 37,81 a 50,40ha  e riqueza média de 40,50 a 53,53 espécies. 

Através do desenvolvimento de projetos de iniciação cientifica, do Centro Universitário Moura 
Lacerda, MATTIUZ e PEREIRA (2002) em levantamento florístico realizado na microbacia do 
Córrego das Palmeiras, identificaram as seguintes espécies: Anadenanthera macrocarpa (angico-
vermelho), Xylopia aromatica (pimenta-de-macaco), Schinus terebinthifolius (aroeira-vermelha), 
Copaifera langsdorfii (óleo-de-copaíba), Terminalia argentea (capitão-do-campo), Ormosia arborea 
(olho-de-cabra), Aspidosperma subincanum (guatambu-vermelho), Ouratea castanaefolia (folha-de-
castanha), Hymenaeae courbaril (jatobá), Luehea grandiflora (açoita-cavalo). Os resultados 
demonstraram que o fragmento de mata semidecídua avaliado apresentou população com baixa 
densidade e baixo índice de diversidade de Shanon (1,26). 

KOTCHETKOFF-HENRIQUES (2003) considerando seus estudos em Ribeirão Preto propõe 
diretrizes para a conservação dos fragmentos de vegetação no município e, dentre elas está a da 
recuperação de áreas degradadas, através da recuperação das matas ciliares com espécies nativas, 
visando a conectividade entre os fragmentos existentes, e a recuperação da vegetação nos fragmentos 
através de manejo adequado, de forma a melhorar a conservação das espécies. 

A recuperação de ecossistemas florestais degradadas é um caminho cada vez mais perseguido dentro 
do atual quadro de redução das florestas paulistas. A tendência atual é a de criar desde o começo do 
processo de recuperação um bosque rico em espécies nativas, em geral escolhidas de acordo com as 



suas aptidões ecológicas e seu potencial em atrair a fauna de dispersores de sementes que, vindos de 
áreas vizinhas, podem trazer novas sementes e acelerar o processo de recuperação local 
(RODRIGUES e GANDOLFI, 1996). 

Existem hoje diversos modelos possíveis de serem implantados objetivando o repovoamento vegetal 
de trechos degradados de matas ciliares, utilizando espécies arbóreas nativas regionais (DURIGAN e 
NOGUEIRA, 1990; RODRIGUES et al., 1992; BOTELHO et al., 1995; RODRIGUES e GANDOLFI, 
1996). De modo geral estes modelos pressupõe levantamentos florísticos e fitossociológicos prévios e 
conhecimentos de biologia e do comportamento ecofisiológico das espécies. 
 
 
3. CARACTERIZAÇÃO DA MICROBACIA DO CÓRREGO DAS PALMEIRAS 

O município de Ribeirão Preto possui uma população de 504.923 habitantes (IBGE 2000), situa-se à 
nordeste do estado de São Paulo, estando compreendido em 651 Km2, sendo que aproximadamente 
77,6% da área municipal está inserida na Bacia Hidrográfica do rio Pardo. 

Na sub-bacia 2 –Ribeirão da Prata/Ribeirão Tamanduá da BH – PARDO, está a microbacia do 
Córrego das Palmeiras, com área aproximada de 44 Km2, localizando-se na Zona Leste do município; 
e contendo população estimada em 89.230 habitantes (SMPGA_ Secretaria Municipal de Planejamento e 
Gestão Ambiental –dados de sub-setores e unidades censitárias/ IBGE-2000.. 2003). Esta região leste é  
denominada de Zona de Uso Especial (ZUE), devido ao afloramento da formação geológica Botucatu-
Pirambóia que é responsável por parte da recarga do Aqüífero Guarani (Zoneamento Ambiental - 
diretrizes de uso e ocupação do solo do Plano Diretor do município, LC n.º 501/95), estando previsto 
pela legislação: maior controle quanto à possíveis contaminações da água, que abastece 100% da 
cidade, bem como, ainda, resguarda suas áreas de infiltração, garantindo a recarga do lençol freático. 
Esta zona é também considerada, por sua fragilidade, como ÁREA DE USO RESTRITO, onde é 
assegurada a preservação obrigatória de reservas de vegetação natural (Lei Mun. nº 7159/95). 

O córrego das Palmeiras, afluente do rio Pardo, tem aproximadamente 8.900m de comprimento e 
largura média em torno de 3 m. O leito definido do Córrego está margeado por uma planície aluvionar 
inundável / alagável de grande extensão.  Sua nascente, é hoje considerada como uma formação 
complexa de 3 lagos localizados, um em área de lazer do condomínio residencial Villa d’Itália, e 
outros dois em área adjacente, no conjunto residencial Parque dos Lagos, no bairro Jd. Interlagos 
(Figura 1). 

A nascente do córrego passou ao longo dos tempos, por várias ações inapropriadas, no que diz respeito 
ao seu uso e conservação. Em 1995, foi parcialmente destruída, sofrendo aterramento para a 
construção do atual condomínio Villa d’Itália, na época o proprietário foi obrigado a proceder a 
reconstituição imediata do espelho d’água ali existente.   

A maior parte dos solos da microbacia está representada por latossolos vermelho-amarelo, vermelho-
escuro e roxo. Na área alagável, localizada na planície aluvionar do Córrego das Palmeiras, 
predominam solos hidromórficos, ocasionalmente associados ao latossolo vermelho escuro. Nos 
terrenos mais acidentados, encontra-se uma área de solos litólicos, associados ao latossolo vermelho-
escuro. O entorno do conjunto de lagoas (nascentes) é caracterizado por areias quartzosas 
(Zoneamento Ambiental -diretrizes de uso e ocupação do solo do plano diretor do município, LC n. 
501/95). 

Considerando a ocupação atual da microbacia do Córrego das Palmeiras podemos dizer que a área  
está inserida em uma área de risco ambiental, na qual os elementos urbanos conflitam gravemente com 
os elementos condicionantes da paisagem. Diversos impactos ambientais associados ao uso e 
ocupação do solo  podem agravar a conservação e qualidade ambiental desta área. Entre eles podemos 



destacar: a fragmentação da vegetação e perda de biodiversidade; o risco de incêndios na vegetação 
nativa remanescente devido às práticas agrícolas realizadas no cultivo da cana-de-açúcar; o aumento 
das espécies de gramíneas invasoras; a degradação e contaminação dos recursos hídricos. 

Como conseqüência do crescimento urbano inadequado na microbacia, podemos ainda citar vários 
fatores agravantes da situação, tais como: proximidade da rodovia Anhanguera, surgimento de novos 
loteamentos e condomínios, aumento populacional nas áreas de ocupação imprópria. 

3.1 Caracterização da Área Abrangida pelo Projeto. 

A área em estudo está inserida na microbacia do Córrego das Palmeiras, conforme indicação na Figura 
1, em propriedade da Instituição Moura Lacerda, Campus II.; que possui área total de 91,0 ha, e 
destina-se à práticas educativas do Centro Universitário Moura Lacerda e ensino fundamental. 

A referida área já apresentava anteriormente à aquisição da propriedade, em 1948 , alterações na sua 
paisagem natural em função de atividades agropecuárias.  

O trecho do córrego, que delimita a propriedade situa-se em planície aluvionar inundável, possuindo 
400,82 metros de comprimento (figura 2). 

Como estratégia de trabalho a área total, de 70.242,45 m2, (7,02ha) foi dividida em sub-áreas, com o 
intuito de promover uma melhor análise das características locais e possibilitar a descrição de suas 
diretrizes. 

Segue abaixo a caracterização destas áreas. 

a) A área A1 é formada pela faixa marginal à esquerda do córrego das Palmeiras, sendo assim 
denominada área de preservação permanente (APP), de acordo com o Código Florestal (Lei 4.771/65). 
Neste caso a margem de 30m de largura a ser revegetada (APP) corresponde a 12.753,21 m2 (1,27ha). 

b) A área A2 possui 22.646 m2 (2,26ha), é formada pelo tanque e seu entorno (APP), e  bosque de 
eucaliptos. O tanque, existente quando da aquisição da área, não tem comunicação direta (superficial) 
com o córrego das Palmeiras.A recomposição vegetal fará com que haja uma integração`maior do 
tanque com o Córrego, o que beneficiará a fauna silvestre, bem como a minimizar impactos de 
inundação. Sabe-se, da existência, nesta área de um bando de capivara, composto por 8 a 10 
indivíduos, que constantemente são vistos usufruindo do tanque, além de aves. 

A área de eucalipto (Eucalipytus grandis), faz divisa com a propriedade vizinha a montante, e será 
mantida devido à possibilidade de enriquecimento do sub-bosque existente por meio da revegetação 
do entorno. 

c) A área A3 possui  2.208m2 e localiza-se a oeste do Córrego das Palmeiras, caracteriza-se pelo 
acesso ao local, e tem como proposta a implantação de uma área de permanência e lazer contemplativo 
/educativo. 

d) A área A4  compreende 6.380,74 m2 (0,64 ha)  é adjacente a APP, desprovida de qualquer 
vegetação nativa, estando recoberta de capim braquiária, o que facilita a deposição indevida de 
entulho.  



e) A área A5 possui 17.825,40 m2 (1,78ha), localiza-se ao norte do Córrego das Palmeiras, está 
recoberta por capim braquiária; e tem como limites um remanescente florestal, com cerca de 30 
indivíduos arbóreos e a encosta sob a linha férrea.  

f) A área A6, anteriormente projetada para uma lagoa de estabilização (3.615 m2), será destinada à 
implantação de um centro de triagem e reabilitação de animais silvestres, atividade ligada ao Curso de 
Medicina Veterinária. 

3.2 O Projeto do Parque. 

Considerando a necessidade de um planejamento paisagístico para as áreas acima mencionadas 
propõe-se na disciplina de Projeto Paisagístico II a análise da macropaisagem como pré-requisito para 
a realização de um projeto de parque linear de fundo de vale. As atividades propostas para o 
conhecimento da área em questão foram estabelecidas de forma a proporcionar aos alunos o melhor 
aproveitamento prático dos conceitos ministrados em aulas.  

Para a definição dos critérios direcionados ao planejamento paisagístico do parque, sentiu-se a 
necessidade de investigar, além dos fatos estabelecidos pela história (documentos históricos, imagens, 
plantas existentes), aqueles elementos característicos da paisagem natural. Por este motivo o estudo 
inicia-se com enfoque nos elementos condicionantes da paisagem, visando possibilitar ao aluno o 
conhecimento das potencialidades locais e definir valores e funções para os espaços. A análise da 
paisagem urbana por meio dos condicionantes naturais possibilita a estruturação da paisagem 
projetada de forma que haja o equilíbrio entre ambas. De acordo com SIMONDS (1983), em um 
projeto paisagístico com este enfoque, o que se deseja é uma perfeita resolução entre todos os 
elementos, obtendo-se uma paisagem unificada e equilibrada dinamicamente. 

O estudo dos elementos condicionantes da paisagem inicia-se com a compreensão dos aspectos 
fisiográficos locais (carta topográfica, padrões de relevo, taxas de declividade, linhas de drenagem 
superficial). Nesta etapa também se incluem as análises de aspectos hidrológicos, botânicos, 
pedológicos e geológicos.  

 

Figura 2. Na imagem podem ser observados os elementos condicionantes de projeto. 



A caracterização pedológica do solo local é realizada com consultas a bibliografia (EMBRAPA, 1999) 
e possibilita juntamente com o estudo geológico o conhecimento da capacidade de uso do solo e a 
definição das diferentes potencialidades de uso e ocupação. 

O estudo hidrológico permite a identificação de corpos d’água, nascentes, lagos áreas de contribuição 
de bacias hidrográficas e auxilia na análise de aspectos físicos da área em estudo.  

O levantamento da vegetação é realizado com duas finalidades; primeiramente busca-se o 
conhecimento do bioma vegetal existente, através da identificação de espécies nativas nos fragmentos 
florestais remanescentes. Neste levantamento também são registrados o número, a forma e a área dos 
fragmentos. A segunda fase do estudo da vegetação tem como enfoque as áreas do parque destinadas a 
permanência, lazer ativo e passivo. Para o referido estudo o aluno utiliza uma ficha de campo com o 
preenchimento das seguintes características: nome vulgar e científico, origem da espécie, porte, grupo 
a que pertence, forma de utilização, cor da folhagem, características do florescimento, luminosidade, 
natureza da estrutura e análise das condições locais dos indivíduos.  

A avaliação das características das espécies encontradas possibilita a análise individual e também do 
conjunto (figura 3), por meio das composições vegetais. Para auxiliar o levantamento, são realizadas 
consultas à bibliografia (LORENZI, 1992; LORENZI, 1998; LORENZI & SOUZA, 2001), juntamente 
com as aulas ministradas sobre o assunto. 

Os aspectos acima mencionados são transferidos para mapas temáticos de sobreposição, que são 
considerados importantes instrumentos de planejamento, pois oferecem como vantagem à obtenção de 
uma síntese dos problemas concernentes ao espaço a fim de se avaliar as potencialidades e definir 
valores aos espaços livres através do projeto paisagístico. Pressupõe-se que não existam ecossistemas 
primários, logo o objetivo é  estruturar a paisagem de modo a estabelecer um equilíbrio entre a área 
construída e a área livre, assim às condições com e sem projeto são facilmente comparadas. Os mapas 
temáticos são recomendados para grandes projetos de desenvolvimento e auxiliam na definição das 
possíveis intervenções no espaço projetado. Tais ações são subsidiadas por leituras projetuais de 
espaços livres na escala do parque urbano, contribuindo com o repertório teórico. 

O resultado deste estudo será apresentado com uma proposta de intervenção para o parque analisado, 
através das seguintes peças gráficas: plano geral, planta de vegetação arbustiva e forrações, planta de 
vegetação arbórea, planta com definição de pavimentação e implantação do mobiliário, planta 
topográfica (existente e a proposta). Inclui-se no material apresentado uma maquete com a proposta 
apresentada.  

Figura 3. Espécie exótica alinhadas. Este tipo de composição paisagística pode ser visto em várias partes do 
Campus, denota-se o uso da vegetação sem preocupações específicas com o potencial paisagístico das espécies 

segundo seus aspectos estéticos, funcional e ambiental. 



No cerne das questões implícitas nas discussões sobre o planejamento paisagístico está o princípio do 
uso dos condicionantes naturais como instrumento de projeto. A abordagem das intensas alterações da 
paisagem natural como resultado das ações antrópicas se desenvolve no sentido de estabelecer como 
parâmetro de reflexão sobre a intervenção projetual sobre estes recursos naturais. Sendo assim, o 
resultado dos projetos resultará em uma ação paisagística-ambiental capaz de traduzir em seus 
objetivos principais diretrizes para a conservação e recuperação de áreas com recursos naturais e 
cênicos. 
 
 
4. DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS. 

4.1 Escolha do sistema de revegetação.  

O plano de revegetação seguirá os critérios recomendados segundo a legislação vigente (Resolução 
SMA - 47, de 26/11/2003) para projetos de recuperação florestal de matas ciliares. Segundo Rodrigues 
e Gandolfi (1996), dependendo do grau de preservação das áreas a serem recuperadas, são três os 
sistemas de revegetação que devem ser usados em projetos dessa natureza. Sendo importante ressaltar 
que em uma microbacia podem ser usados diferentes sistemas de acordo com as características dos 
vários trechos a serem recuperados. 

a) Reflorestamento: Esse sistema é normalmente usado em áreas fortemente perturbadas, nas quais 
não persiste nenhuma das características das formações florestais originais daquela condição. Nesse 
sistema todas as espécies são introduzidas em unidades independentes denominadas módulos. Assim 
cada módulo irá constituir, em pequenas áreas, unidades independentes da sucessão, que conterão 
espécies dos três estádios (pioneiras, secundárias e climáxicas), em proporções adequadas, o que 
levará a gradual substituição das espécies no tempo, caracterizando a sucessão na mata ciliar. 

Esse método de revegetação será adotado na faixa destinada a implantação da mata ciliar (A1) e no 
entorno do tanque (A2). Também propomos o reflorestamento da área A4, em trecho próximo a 
APP,visando aumentar a diversidade das margens do córrego e do entorno do tanque.  

b) Enriquecimento e adensamento: O enriquecimento é usado em áreas cuja floresta original foi 
degradada pela atuação histórica de vários fatores antrópicos diversos, estando a área atualmente 
ocupada por poucas espécies iniciais da sucessão, caracterizando uma capoeira. Este representará a 
introdução de espécies que não foram encontradas na área, embora sua presença seja esperada 
(levantamentos da flora regional) e sua introdução desejável para garantir a sucessão secundária local. 
Nesse sistema, as áreas sofrem acréscimo de espécies finais da sucessão. O adensamento é 
recomendado para áreas cuja densidade de indivíduos das espécies da flora local se encontra abaixo do 
esperado.  

Os dois métodos serão adotados na área A5, visando a recomposição da mata semidecídua 
remanescente, e também a interligação desta com a mata ciliar (A1), através de um corredor ecológico. 
Através da interligação de remanescentes florestais, busca-se manter e/ou recompor o fluxo gênico nas 
populações envolvidas, reduzindo a endogamia e favorecendo os fenômenos de dispersão de espécies 
da flora e fauna, possibilitando aporte de nutrientes, além de ampliar a oferta de nichos e recursos 
tróficos às comunidades (CESP, 1992). 

c) Recuperação natural: É indicada para áreas pouco perturbadas e que ainda representem a 
formação florestal existente. Nesse sistema, as áreas são isoladas de possíveis fatores de perturbação, 
para que os processos naturais de sucessão continuem a atuar no remanescente. No projeto em questão 
não existe uma área para a indicação deste método, no entanto com a implantação da mata ciliar no 
trecho a montante do córrego (A1) o remanescente florestal a jusante, propriedade de Quintino Facci, 
conseqüentemente será beneficiado com a dispersão de sementes. 



4.2. Escolha de espécies para o Plantio 

A lista das espécies a serem usadas na recomposição florestal, deverá ser prioritariamente baseada no 
levantamento florístico das áreas com características fitofisionômicas locais. 

Para a seleção de espécies também consultaremos os levantamentos de estudos de composição 
florística e de fitossociologia já realizados em remanescentes de florestas de matas ripárias localizadas 
nos municípios de Ribeirão Preto (KOTCHETKOFF-HENRIQUES, 2003) e Jaboticabal (NASSAR 
JÚNIOR, 1989; PINTO 1989; DEMATTÊ e VALERI, 1990). As espécies foram classificadas pelos 
autores (NASSAR JÚNIOR, 1989; PINTO 1989; DEMATTÊ e VALERI, 1990) em grupos ecológicos 
com base em LORENZI (1992). 

Deverão ser plantadas, no mínimo, 30 espécies arbóreas típicas da região por hectare, objetivando-se 
garantir boa diversidade na área. 

A distribuição espacial das espécies no campo abrangerá todos os grupos ecológicos, de acordo com 
VALERI et al.(2003), sendo importante ressaltar que a adaptabilidade das espécies às diferentes 
condições de umidade de solo também será considerada.   

O módulo de plantio será em linha, sempre alternando a ordem de uma linha para outra. Usando esse 
critério, as porcentagens dos números de indivíduos dos respectivos grupos ecológicos serão: 50% de 
pioneiras, 25% de secundárias e 25% de clímax. 
 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento da metodologia adequada para esta área  da microbacia do córrego das Palmeiras 
proporcionará suporte básico para ações equivalentes, considerando os seguintes aspectos: 

 Atendimento à legislação; 

 Diminuição dos impactos negativos sobre os corpos d’água em questão derivados da ausência de 
mata ciliar, principalmente no que se refere à erosão e qualidade da água. 

 Aumento da área de infiltração para o aqüífero Guarani.  

 Aumento das áreas naturais no campus, possibilitando um local de reflexão, que permita à 
população local (discentes, docentes e funcionários) a integração com a natureza.  

 Aumento da oportunidade de participação da população estudantil do campus em atividades de 
planejamento e projeto relacionados a questões ambientais. 

O Centro Universitário Moura Lacerda no desenvolvimento de suas ações de extensão à comunidade, 
previstas em seu estatuto,  poderá exercer influência e comprovante apoio, a continuidade deste 
projeto junto aos demais proprietários da microbacia.  
 
 
6. BIBLIOGRAFIA 
BARBOSA, L.M.Considerações gerais e modelos de recuperação de formações ciliares. In: RODRIGUES, 
R.R.; LEITÃO-FILHO, H. de F. Matas ciliares: conservação e recuperação. São Paulo: Edusp/Fapesp, 
2000.p. 289-312. 
BOTELHO, S.A.; DAVIDE, A.C.; PRADO, N.S.;FONSECA, E.M.B.F. Implantação de mata ciliar. 
Companhia energética de Minas Gerais. Belo Horizonte: CEMIG, Lavras, UFLA, 28, p.28, 1995. 
CESP - Companhia Energética de São Paulo. Informações gerais CESP. São Paulo, 55p., 1992. 



CHACEL, F.M. Parque da Gleba E. In: CARVALHO HOSKEN S.A. Parque da Gleba E. Rio de Janeiro: 
Riex, 1992.p. 15-23. 
COMITÊ DA BACIA DO PARDO. Plano de bacia da unidade hidrográfica de gerenciamento de 
recursos hídricos do rio Pardo (UGRHI-4) - Relatório final. Ribeirão Preto :CBH-Pardo,2002.296 p. 
CRESTANA, M. S. Florestas: sistemas de recuperação com essências nativas. Campinas: CATI, 1993. 
60p. 
DEMATTÊ, M. E. S. P. Recomposição de matas ciliares na região de Jaboticabal, SP: In: SIMPÓSIO 
SOBRE MATA CILIAR, 1989, Campinas. Anais... Campinas: Fundação Cargil, 1989. p. 60-170. 
DEMATTÊ, M.S.P.; VALERI, S.V. Relatório cientifico n°. 1 à Celpav Florestal S.A.Jaboticabal. 
FCAV/UNESP, 1990.38p. 
DURIGAN, G., LEITÃO FILHO, H. F. Florística e fitossociologia de matas ciliares do Oeste Paulista. 
Revista do Instituto Florestal, v.7, n.2, p. 197-239,1995. 
DURIGAN, G.; NOGUEIRA, J.C.B. Recomposição de Matas Ciliares. Boletim do Instituto Florestal, 
14p., 1990. 
GONÇALVES, J.L.M. Recomendações de adubação para Eucalyptus, Pinus e espécies típicas da  
Mata Atlântica. Piracicaba: Esalq/USP/Departamento de Ciências Florestais, 1995. 23p. (Documentos 
Florestais, 15). 
HEREDIA, M. et al. Environmental education in the “Das Palmeiras Cheek” Micro-Watershed. In: 6th 
International Conference on the Conservation and Management of Lakes Kasumigaura´95. 
Anais.Japan.1995. 
KOTCHETKOFF-HENRIQUES, O. “Caracterização da vegetação natural em Ribeirão Preto, SP: bases para 
conservação”.Tese de doutorado. FFCLRP-USP, Ribeirão Preto.2003. 
LEITÃO FILHO, H.F. Aspectos taxonômicos das florestas do Estado de São Paulo. Silvicultura em São Paulo, 
São Paulo, v.16, n.l, p.197-206., 1982. 
LORENZI, H. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil. 
Nova Odessa: Plantarum, 1992. 352p. 
MATTIUZ, C.F.M.; PEREIRA, G.M.A. Relatório cientifico n° 2 à Coordenadoria de Pesquisa do Centro 
Universitário Moura Lacerda. Ribeirão Preto, 2002, 24p. 
MELLO FILHO, L.E. Manguezal e restinga. In: CARVALHO HOSKEN S. A. Parque da Gleba E. Rio de 
Janeiro: Riex, 1992.p. 109-118. 
NASSAR JUNIOR, F. Composição florística do estrato arbóreo de mata residual do Viveiro Experimental 
da FCAV-UNESP. 1989.39f. Trabalho (Graduação em Agronomia) – Faculdade de Ciências Agrárias e 
Veterinárias, Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal, 1989). 
PINTO, M. M. Levantamento fitossociológico de mata residual situada no Campus de Jaboticabal da 
Unesp. Jaboticabal, 1989.114f.Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Faculdade de Ciências Agrárias e 
Veterinárias, Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal, 1989. 
RAIJ, B. VAN; CANTARELLA,H.;QUAGGIO, J.A.; FURLANI, A.M.C. Recomendações de adubação e 
calagem para o Estado de São Paulo.2ed. Campinas: Instituto Agronômico/Fundação IAC, 1997.285p. 
RODRIGUES, R.R. & GANDOLFI, S. Recomposição de florestas nativas: Princípios Gerais e Subsídios para 
uma Definição Metodológica. Revista Brasileira de Horticultura Ornamental, v.2, n.1, p. 4-15, 1996. 
RODRIGUES, R.R.; LEITÃO FILHO, H. de F.; CRESTANA, M.de S.M. Restauração de Entorno da 
Represa de Abastecimento de Iracemápolis-SP.In: Simpósio Nacional sobre Recuperação de Áreas 
Degradadas, Curitiba-PR. Anais, p.407-16. 1992. 
SALIS, S.M., SHEPHERD, G.J., JOLY, C.A. Floristic comparison of mesaphytic semidecidous forests of the 
interior of the state of Sao Paulo, Southeast Brazil. Vegetation, Dordrecht, n.119, p.155-164,1995. 
SCHAVETTI, A. O papel  da ecologia teórica na delimitação de unidades de conservação. São Paulo: 
Instituto Florestal, 1996. p.13-20. (Série Registros). 
VALERI, S.V.; POLITANO,W.; SENÔ, K.C.A.; BARRETO, A.L.N. de MATTOS. Manejo e recuperação 
Florestal: Legislação, uso da água e sistemas agroflorestais. Jaboticabal:Funep, 2003. 180p. 


