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Apresentação 

As Unidades de Conservação são áreas com características naturais relevantes, 

com objetivos e limites definidos, legalmente instituídas pelo poder público para a 

proteção da natureza. Podem ser criadas tanto pelos governos federal, estadual como 

municipal. Com o objetivo de estabelecer critérios e normas para sua criação, 

implementação e gestão, foi instituído o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC), pela Lei n° 9.985/00, que em seu artigo 27, estabelece que tais áreas devem 

dispor de um Plano de Manejo, abrangendo não só a unidade como seu entorno, 

representado por zonas de amortecimento e corredores ecológicos. 

De acordo com o SNUC, o Plano de Manejo é definido como um "documento 

técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma Unidade de 

Conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da 

área e o manejo dos recursos naturais, inclusive, a implantação das estruturas físicas e 

necessárias à gestão da unidade". 

Para embasar a elaboração dos Planos de Manejo das Unidades de Conservação 

de Proteção Integral, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama) elaborou um Roteiro Metodológico de Planejamento - Parques 

Nacionais, Reservas Biológicas e Estações Ecológicas (IBAMA, 2002a), que será 

observado no presente trabalho. 

 

Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha 

A Lei Municipal n° 10.845, de 11 de agosto de 2004 instituiu o Parque Natural 

Municipal do Distrito de Santa Terezinha no Município de Piracicaba (SP), em uma 

área de 39,71 hectares, de propriedade do Município de Piracicaba, com os seguintes 

objetivos: 

• Conservar, proteger, diversificar, ampliar e recuperar a cobertura vegetal 

existente; 

• Contribuir para a estabilização do solo, reduzindo os processos erosivos; 

• Restaurar a paisagem e preservar a beleza cênica local; 
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• Assegurar condições de bem-estar público; 

• Possibilitar e fomentar a pesquisa científica; 

• Desenvolver atividades de educação, visando aprofundar o conhecimento e a 

conscientização em relação ao meio ambiente, especialmente voltadas para 

conservação das águas, considerando a localização do Parque, às margens do rio 

Piracicaba; 

• Estimular e promover o turismo e o lazer, de forma compatível com os demais 

objetivos do Parque; 

• Demais objetivos compatíveis com as diretrizes do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação. 
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Ficha Técnica da Unidade de Conservação 

Tabela 1 - Ficha Técnica da Unidade de Conservação 

 

PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA 

UGR (Unidade Gestora Responsável): Secretaria Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente - Sedema (Piracicaba) 

Endereço do Parque Rodovia SP-304, Km 169 

Endereço da UGR  

Telefone 

Fax 

E-mail 

R. Capitão Antonio Correa Barbosa, nº 2.233, 9º 

andar 

(19) 3403-1250 

(19) 3403-1255 

sedema@piracicaba.sp.gov.br 

Superfície (matriculas no 1º 

CRI/Piracicaba) 
39,713. 983 ha 

Perímetro  3,085 km 

Municípios que abrange:  

Percentual abrangido pela UC 

Piracicaba (área 1.370 km²) 

0,029% 

Estados que abrange São Paulo 

Coordenadas geográficas S 47º41’02,06” e W 22º41’09,15” 

continua 
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continuação 

Data de criação e número do 

Decreto 
Decreto N.º 10.845, de 11 de Agosto de 2004 

Marcos importantes (limites) 
Rodovia SP-304; Rio Piracicaba; Rio 

Corumbataí. 

Bioma e ecossistemas 

Bioma Floresta Atlântica; 

Floresta Estacional Semi-decidual 

Educação Ambiental Art. 2º Parágrafo VI do Decreto N.º 10.845/2004 

Uso público 
Art. 2º Parágrafo VII do Decreto n.º 

10.845/2004 

Fiscalização P.M.Piracicaba; DEPRN; Cetesb 

Pesquisa Art. 2º Parágrafo V do Decreto N.º 10.845/2004 

Atividades conflitantes 

Deposição de entulho, resíduos e detritos 

Pesca indevida; 

Ações antrópicas inadequadas. 

Atividades de uso público 

Educação Ambiental; 

Recreação e Lazer; 

Pesquisa Científica 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

O Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha foi criado pela Lei 

Municipal nº 10.845, de 11 de agosto de 2004, em área de propriedade do Município de 

Piracicaba, localizada no Distrito de Santa Terezinha com o objetivo de proteger e 

recuperar o ambiente natural – solo, vegetação, fauna e recursos hídricos – restaurando, 

também, a fisionomia da paisagem e possibilitando o desenvolvimento de atividades de 

recreação, lazer, educação ambiental, pesquisa científica compatíveis com as diretrizes 

do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).  

1.1 Enfoque federal  

O Brasil costuma ser avaliado do ponto de vista ambiental como uma importante 

reserva de recursos naturais e, também, como detentor de grande biodiversidade, pois 

abriga a maior floresta tropical do planeta, a Floresta Amazônica. Internamente, o país é 

caracterizado pela incorporação técnica, econômica e política do território exigida pela 

expansão produtiva do espaço nacional (IBAMA, 2002b). 

Ainda segundo esse órgão, a extensão do território nacional abriga um 

extraordinário mosaico de ecossistemas produzido não só por uma ampla diversidade 

climática, como topográfica. Além disso, o posicionamento do país na borda ocidental 

do Oceano Atlântico, aliado às variações verificadas em seu relevo, condiciona 

diferentes características aos macrossistemas atmosféricos, sejam eles continentais ou 

oceânicos, imprimindo uma diversidade de domínios climáticos, que variam do 

equatorial ao subtropical, com gradações de tipos e subtipos produzidos pela 

variabilidades geoecológicas existente no país. Essas características foram 

determinantes, ao longo da história, pelas diversas formas de ocupação e uso do solo. 

A biodiversidade, devido a sua grandeza, sempre gerou a idéia de 

inesgotabilidade e, por isso, vem sendo explorada de forma desordenada e predatória 

desde os tempos coloniais. Segundo a comunidade científica, uma das maneiras de 

conter essa exploração e propiciar a sua manutenção é o estabelecimento de um 

planejamento conservacionista, em escala regional, ou que contemple grandes unidades 

de paisagem (Conservation International - CI, 2000). Assim, o reconhecimento de áreas 

que mantêm alta diversidade de espécies constitui elemento primário para a proteção da 

biodiversidade. 

Como forma de incentivar essas ações, foi instituído em 2000 o Sistema 
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Nacional de Unidades de Conservação, o que propiciou a criação das Unidades de 

Conservação (UC). Segundo o Ibama (2002b), o termo Unidade de Conservação é a 

denominação dada para as áreas protegidas pelo poder público, com a finalidade de 

resguardar espaços representativos dos recursos naturais. Estas unidades são criadas por 

instrumentos legais, que definem seus limites, dimensão, município(s) abrangido(s) e o 

organismo gestor. A demarcação de uma Unidade de Conservação constitui-se uma das 

principais estratégias para se assegurar a sustentabilidade dos recursos naturais. 

1.1.1 Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) foi instituído em 18 

de julho de 2000, pela Lei n° 9.985 e estabelece critérios, normas para criação, 

implantação e gestão das Unidades de Conservação, em nível federal, estadual e 

municipal. 

São objetivos do SNUC: 

• Contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos 

no território nacional e nas águas jurisdicionais; 

• Proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional; 

Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas 

naturais; 

• Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 

• Promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no 

processo de desenvolvimento; 

• Proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

• Proteger as características de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, 

paleontológica e cultural; 

• Proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 

• Recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 
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• Proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e 

monitoramento ambiental; 

• Valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 

• Favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a 

recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico; e, 

• Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações 

tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e 

promovendo-as social e economicamente. 

As Unidades de Conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, 

com características específicas: Unidades de Uso Sustentável e Unidades de Proteção 

Integral. 

• Unidades de Uso Sustentável: tem como objetivo compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos 

naturais, dividindo-se nas seguintes categorias: 

a) Área de Proteção Ambiental: área em geral extensa, com certo grau de ocupação 

humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais, especialmente 

importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, que tem 

como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 

ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

b) Área de Relevante Interesse Ecológico: área em geral de pequena extensão, com 

pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou 

que abriga exemplares raros da biota regional, que tem como objetivo manter os 

ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas 

áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza. 

c) Floresta Nacional/Estadual/Municipal: área com cobertura florestal de espécies 

predominantemente nativas, que tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável 

dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração 

sustentável de florestas nativas. 
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d) Reserva Extrativista: área utilizada por populações locais, cuja subsistência baseia-

se no extrativismo, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de 

animais de pequeno porte, que tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e 

a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da 

unidade. 

e) Reserva de Fauna: área natural com populações animais de espécies nativas, 

terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-

científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos. 

f) Reserva de Desenvolvimento Sustentável: área natural que abriga populações 

tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos 

recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições 

ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e 

na manutenção da diversidade biológica. 

g) Reserva Particular do Patrimônio Natural: área privada, gravada com 

perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. 

 

• Unidades de Proteção Integral: tem como objetivo básico preservar a 

natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, abrangendo 

as seguintes categorias: 

a) Estação Ecológica: tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de 

pesquisas científicas. É proibida a visitação pública, exceto com objetivo educacional e 

a pesquisa científica. Nesses casos, depende de autorização prévia do órgão responsável. 

b) Reserva Biológica: tem como objetivo a preservação integral da biota e demais 

atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou 

modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus 

ecossistemas alterados e as ações de manejo necessários para recuperar e preservar o 

equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos. 

c) Monumento Natural: tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, 
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singulares ou de grande beleza cênica. 

 

d) Refúgio da Vida Silvestre: tem como objetivo proteger ambientes naturais, onde se 

asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da 

flora local e da fauna residente ou migratória. 

e) Parque Nacional/Estadual/Municipal: tem como objetivo básico à preservação de 

ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a 

realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e 

interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo 

ecológico. 

Tabela 1.01 - Contribuição das Unidades de Proteção Integral em relação à Região 
Continental Brasileira 
 

Categoria Área (ha)* Área continental do 
Brasil** 

% 

Estação Ecológica 3.798.120,49  0,44 
Parque Nacional 16.437.902,14  1,92 
Refúgio da Vida 
Silvestre 

128.521,30  0,02 

Reserva Biológica 3.396.911,10  0,40 
Reserva Ecológica 127,19  0,00 
TOTAL 53.806.450,31 854.546.635,68 2,8 

Fonte: IBAMA, 2004 (www.ibama.gov.br). 

*     As sobreposições entre as UCs foram processadas incluindo-as na categoria de maior restrição 

** Baseia-se na malha municipal digital do Brasil de 1996, fornecida pelo IBGE, não inclui as ilhas 

oceânicas 

 Abrangência: continente (não inclui as ilhas oceânicas) 

 Cálculos efetuados através do software ARCVIEW, projeção sinusoidal, sujeitos a alterações em função 

do aprimoramento dos mapas digitais. 
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1.1.2 - Unidade de Conservação categoria Parque 

A categoria de Unidade de Conservação em estudo é o Parque, especificamente 

o Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha, que por definição, comporta 

as seguintes atividades: a visitação pública com fins recreativos e educacionais, 

regulamentada pelo seu Plano de Manejo; as pesquisas científicas, quando autorizadas 

pelo órgão responsável por sua administração, sujeitas às condições e restrições por ele 

determinadas, bem como ao que for estabelecido no seu Plano de Manejo. 

1.1.2.1 - Histórico da Criação dos Parques Nacionais 

A implantação da rede de áreas naturais legalmente protegidas foi iniciada com a 

criação dos Parques Nacionais do Itatiaia (1937), da Serra dos Órgãos (1939) e do 

Iguaçu (1939), administrados pelo Serviço Florestal do Ministério da Agricultura. A 

criação desses três primeiros parques refletiu o início da conscientização mundial para a 

necessidade da existência de espaços naturais institucionalmente protegidos. 

Entre os anos de 1940 e 1958 nenhuma Unidade de Conservação foi criada no 

Brasil. Em 1959, foram criados mais três Parques Nacionais: Araguaia, Ubajara e 

Aparados da Serra, destinados a proteger belezas cênicas daquelas regiões. 

Em 1961, foram criados os Parques Nacionais de Brasília, da Chapada dos 

Veadeiros e das Emas, com o objetivo de proteger o bioma Cerrado. Entre os anos de 

1960 e 1964, algumas áreas com atributos naturais tornaram-se Parques: Caparaó, 

Monte Pascoal, Tijuca, Sete Cidades e São Joaquim. 

Na década de 1960, o Decreto-lei no 289/67 criou o Instituto Brasileiro do 

Desenvolvimento Florestal (IBDF), que passou a ser responsável pela administração das 

Unidades de Conservação. 

O período de 1970 a 1974 foi marcado pelo início da criação de Unidades de 

Conservação na região Norte, com o estabelecimento de Unidades de maior área, pelo 

fato da região apresentar um grande vazio populacional. Assim, foram criados os 

Parques Nacionais da Amazônia, de Pacaás Novos e do Pico da Neblina. Durante este 

período foram criados, também, na região Sudeste, os Parques da Serra da Bocaina e da 

Serra da Canastra. Em 1979, foi instalado o Parque Nacional da Serra da Capivara, pelo 

seu valor arqueológico. 
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O início da década de 1980 representa um marco na criação das Unidades de 

Conservação, pois foram criados mais seis Parques, protegendo-se, assim, um total de 

6,8 milhões de hectares. Somente com a instalação do Parque Nacional do Jaú foram 

protegidos 2,272 milhões de hectares, o que representa um terço do valor total da área 

protegida naquela década. 

No período de 1985 a 1989 foram criados oito Parques Nacionais: da Serra do 

Divisor (o maior do período, com 846.408,00 ha.); do Monte Roraima; da Chapada 

Diamantina; Marinho de Fernando de Noronha; Grande Sertão Veredas; da Lagoa do 

Peixe; do Superagui; e da Chapada dos Guimarães. 

Em 1989, foi criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Sustentáveis (Ibama), englobando dois órgãos – IBDF e a Secretaria Especial 

do Meio Ambiente (SEMA) – com o objetivo de integrar e sistematizar as ações 

governamentais na área ambiental. 

Entre os anos de 1995 e 1999, foram criadas nove Unidades de Conservação, 

sendo oito Parques Nacionais: Viruá; Serra da Mocidade; Serra das Confusões; do Pau 

Brasil; Descobrimento; Restinga de Jurubatiba; Cavernas do Peruaçu; e Ilha Grande. 

Este último foi criado como compensação ambiental pela construção da usina 

hidrelétrica de Ourinhos (SP). Nessa época, observa-se uma mudança na política de 

gestão, com a abertura das Unidades de Conservação à visitação pública.   

No período entre 2000 e 2002, foram criados nove Parques: Jericoacoara; 

Catimbau; Sempre-Vivas; Pontões Capixabas; Saint-Hilaire/Lange; Serra da 

Bodoquena; Serra da Cutia; Nascentes do Rio Parnaíba; e Montanhas do 

Tumucumaque. 

Em 2004, segundo o Ibama existiam no Brasil 52 Parques Nacionais, perfazendo 

o total de 16.832.976 hectares protegidos por essa categoria de Unidade de 

Conservação, sendo que, no bioma Amazônia encontra-se a maior quantidade de área 

protegida (75,77%), seguido dos biomas Cerrado (11,10%) e Mata Atlântica (4,98%). 

A Tabela 1.02 apresenta a distribuição das áreas dos Parques Nacionais, 

conforme o bioma onde estão localizados e as porcentagens protegidas. Vale ressaltar 

que o Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha está inserido no bioma 

Mata Atlântica. 
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Tabela 1.02 - Contribuição das Áreas dos Parques Nacionais para Proteção dos Biomas 

Brasileiros 

Bioma Área (ha) % 

Amazônia 12.753.682,00 75,77 

Cerrado 1.867.430,00 11,10 

Mata Atlântica 838.136,00 4,98 

Cerrado/Caatinga 582.757,00 3,46 

Costeiro 165.677,00 0,98 

Caatinga 154.783,00 0,92 

Caatinga/Mata Atlântica 152.105,00 0,90 

Cerrado/Pantanal 136.046,00 0,81 

Marinho 99.050,00 0,59 

Campos Sulinos 36.753,00 0,22 

Costeiros/Mata Atlântica 33.928,00 0,20 

Caatinga/Amazônia 12.629,00 0,08 

Total 16.832.976,00 100 

 
Fonte: IBAMA, 2004. 

 

1.1.2.2 - Enquadramento Ecológico 

Com o objetivo de ampliar o conhecimento relativo aos ambientes naturais 

protegidos pelas unidades de conservação, apresenta-se a seguir o enquadramento da 

sua vegetação, baseado no documento denominado “Classificação da Vegetação 

Brasileira, Adaptada a um Sistema Universal” (VELOSO et al, 1991), que a agrupou a 

vegetação brasileira em doze grandes formações: 

• Áreas das Formações Pioneiras: (Sistema Edáfico de Primeira Ocupação) - 

Subdivididas em Influência marinha (restingas); Influência flúvio-marinha 

(manguezal e campos salinos); e Influência fluvial (comunidades aluviais); 

• Áreas de Tensão Ecológica - Sistemas de Transição (representado pelo contato entre 

biomas); 
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• Floresta Estacional Decidual: (Floresta Tropical Caducifólia) - caracterizada por 

duas estações climáticas (chuvosa e seca). Apresenta o estrato dominante com mais 

de 50% dos indivíduos despidos de folhagem no período seco; 

• Floresta Estacional Semidecidual: (Floresta Tropical Subcaducifólia) - está também 

condicionada à dupla estacionalidade climática. A porcentagem das espécies 

caducifólias no conjunto florestal situa-se entre 20% e 50%; 

• Floresta Ombrófila Aberta - Apresenta quatro faciações florísticas, que alteram a 

fisionomia ecológica da Floresta Ombrófila Densa, imprimindo-lhe clareiras; daí 

advém o nome adotado. Apresenta gradientes climáticos com mais de sessenta dias 

secos por ano; 

• Floresta Ombrófila Mista: (Floresta das Araucárias ou pinheiral) - tipo de vegetação 

predominante do planalto meridional; 

• Floresta Ombrófila Densa: (Floresta Pluvial Tropical) - Está relacionada a fatores 

climáticos tropicais de elevadas temperaturas e de alta precipitação, bem 

distribuídas durante o ano, o que determina uma situação bioecológica praticamente 

sem período seco; 

• Refúgios Ecológicos: (Relíquias) - toda e qualquer vegetação florísticamente e 

fisionômico-ecológica diferente do contexto geral da flora dominante em 

determinada região ecológica; 

• Campinarana: Termo regionalista brasileiro empregado para a área do alto rio Negro 

como sinônimo de campina, que também significa “falso campo”, na linguagem 

indígena, adotado por ser singular na fitogeografia mundial. Este tipo de vegetação 

próprio da Hiléia amazônica ocorre em áreas fronteiriças da Colômbia e Venezuela, 

sem similar fora do território florístico endêmico, adaptado ao solo Podzol 

Hidromórfico; 

• Savana: (Cerrado e Campos) - Termo criado para designar os Lhanos arbolados da 

Venezuela, introduzido na África como Savannah, que universalizou as definições 

regionais para cerrado e campo sujo. É conceituada como uma vegetação xeromorfa 
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sobre solos lixiviados aluminizados, de clima estacional (mais ou menos seis meses 

secos), podendo, no entanto, ser encontrada também em clima ombrófilo; 

• Savana Estépica: (Vegetação de Roraima, Chaquenha e parte da Campanha Gaúcha) 

- Esta fisionomia foi extrapolada como sinônimo universalizado do termo indígena 

Tupi-Guarani “caatinga”; 

• Estepe: Termo de procedência russa, empregado originalmente na Zona Holártica. 

Foi extrapolado por apresentar homologia ecológica para outras áreas mundiais, 

inclusive, a Neotropical brasileira. É utilizada para denominar os campos gerais 

paranaenses, a campanha gaúcha e porções da caatinga. 

De acordo com o enquadramento da vegetação adotado pelo Ibama, a cobertura 

florestal original do Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha pode ser 

classificada como Floresta Estacional Semidecidual e Mata Ciliar.  

Segundo VELOSO et al. (1991), a floresta estacional semidecidual está 

relacionada em toda a sua área de ocorrência a um clima de duas estações definidas, 

uma chuvosa e outra seca, ou então, a uma acentuada variação térmica. É caracterizada 

por comunidades vegetais dos quais 20% a 50% dos indivíduos do estrato arbóreo 

superior perdem as folhas durante a estação desfavorável (períodos de seca, no Nordeste 

e Centro-Oeste brasileiro; ou frio, nas regiões Sul e Sudeste). Seu limite é estabelecido 

pela relação entre a sazonalidade e a estreita variação fisionômica que essa formação 

apresenta. Assim, estende-se de maneira descontínua por estados das regiões Nordeste, 

Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país, alcançando a bacia do rio Uruguai, o Paraguai e a 

Argentina. 

 

1.2 - Enfoque Estadual 

O estado de São Paulo possui importantes áreas naturais de interesse biológico e 

científico. Muitas delas são representativas do bioma Mata Atlântica, considerado o 

quinto mais ameaçado do mundo. Algumas delas estão protegidas, pois foram 

transformadas em Unidades de Conservação. A maior parte das áreas de interesse 

ecológico e representativas da Mata Atlântica, que cobria originalmente o estado de São 

Paulo, no entanto, foram destruídas com a ocupação e uso desordenado do solo. 
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Dessa forma, em São Paulo restam, atualmente, apenas remanescentes florestais 

pertencentes a quatro grandes unidades fitogeográficas: Floresta de Restinga, Floresta 

Atlântica, Floresta Estacional e Cerradão, em função de suas características fisiográficas 

(Giulietti, 1992; Prado & Gibbs, 1993; Ivanauskas et al., 2000).  

Nas últimas décadas, grande quantidade de informações foi acumulada sobre a 

composição e a estrutura dos remanescentes florestais paulistas, com destaque para os 

estudos florísticos. A síntese desse conhecimento possibilitou a definição de unidades 

fitogeográficas, com diferentes padrões de riqueza de espécies, e apontam para uma 

clara diferenciação entre as florestas no sentido Leste/Oeste (Mantovani, et al., 1990; 

Salis et al., 1995; Tabarelli & Mantovani, 1998; Ivanauskas et al.,1999).  

Pode-se concluir que a maior parte das florestas foi transformada em pastagens 

ou áreas de cultivo de café, laranja, feijão, milho, soja, e cana-de-açúcar, restando 

apenas alguns remanescentes representativos da mata original, que outrora cobria todo o 

estado.  

Tendo em vista essa situação, o Parque Natural Municipal do Distrito de Santa 

Terezinha, situado no centro do estado de São Paulo pode representar importante 

referência no conjunto de esforços para reverter esse quadro, ao contribuir para a 

formação de uma consciência crítica de toda a sociedade e ao possibilitar o 

aprofundamento de conhecimentos específicos para a implementação de programas 

destinados a assegurar a sustentabilidade ambiental. 

 

1.2.1 - Aspectos gerais do estado de São Paulo  

O estado de São Paulo possui uma área de 248.176,7 km2, equivalente a 2,91% 

do território nacional, sendo dividido em 645 municípios. Apresenta densidade 

demográfica de 160 hab/km2 e taxa de urbanização de 91,32%. A área ocupada pela 

agricultura, pecuária e silvicultura é de 18,8 milhes de hectares, equivalente a 75% do 

território estadual, segundo o Instituto de Economia Agrícola (2006). É considerado o 

mais desenvolvido do país, responsável por 33,6% do Produto Interno Bruto nacional. 

A seguir, apresenta-se a caracterização geral do estado de São Paulo, referente 

aos seguintes aspectos: geomorfológico, geológico, pedológico, climático, além de sua 

hidrografia e vegetação. 
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• Aspectos geomorfológicos 

A geomorfologia é a ciência que estuda a gênese e a evolução das formas de 

relevo sobre a superfície da Terra (Christofoletti, 1980). Tais formas são resultantes dos 

processos atuais e passados ocorridos sobre a litologia e originam-se a partir de dois 

tipos de forças: as endógenas, resultado da dinâmica interna da Terra e responsáveis por 

esculpir as formas de relevo, e as exógenas, resultado da interação do sol, água e da 

litologia que modelam a superfície terrestre. 

A partir da morfogênese, ou seja, da ação das forças endógenas e exógenas, a 

superfície da Terra apresenta constante transformação. As formas de relevo se alternam 

entre as regiões, como resultado da ação conjunta dos componentes da natureza, que, 

por sua vez, são também influenciados em diferentes proporções pelas formas de relevo. 

O objetivo principal da caracterização geomorfológica de uma região é 

representar as formas atuais da superfície e, também, incluir informações a respeito da 

morfometria, morfogênese e morfocronologia dos terrenos (Ross, 1992).  
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Figura 1.01 - Esboço geomorfológico do Estado de São Paulo, divisão proposta por 

Almeida, 1964. 

 

 
 
Fonte: Adaptado de Villa, 2002. 

 

Com base na figura acima, a área do Parque Natural Municipal do Distrito de 

Santa Terezinha situa-se na Depressão Periférica Paulista, zona do Médio Tietê.  

O trabalho de Almeida (1964) serviu de suporte ao primeiro mapeamento 

sistemático do relevo no estado de São Paulo, elaborado por Ponçano et al. (1981). 

Estes autores utilizaram a metodologia desenvolvida pelo Commonwealth Scientific and 

Industrial Research Organization (CSIRO) e identificaram as diferentes regiões do 

estado, a partir de padrões recorrentes de topografia, solos e vegetação, resultando em 

um mapa sintético, que enfatizou os padrões morfológicos do relevo. Para realizar o 
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mapeamento, utilizaram imagens de satélite Landsat (Escalas 1:250.000 e 1:500.000), 

mosaicos semi-controlados de radar do Projeto Radam Brasil (1:250.000) e cartas 

topográficas (Escalas: 1:50.000 e 1:100.000).  

Seguindo esta metodologia, os autores identificaram as províncias 

geomorfológicas do estado e realizaram a subdivisão em zonas (mapeando os sistemas 

de relevo) e em subzonas (as unidades de relevo).  

A proposta de Ross e Moroz (1997), posterior ao trabalho de Ponçano et al. 

(1981), levou em consideração que cada unidade geomorfológica de grande dimensão se 

distingue na paisagem não só pelas suas características fisionômicas (morfologia), mas, 

também, pela gênese e idade. Utilizou os conceitos de morfoestrutura e morfoescultura 

e enfatizou que "o estrutural e o escultural estão presentes em qualquer tamanho de 

forma, embora suas categorias de tamanhos, idades, gêneses e formas, são possíveis de 

serem identificadas e cartografadas separadamente e, portanto, em categorias distintas".  

A Depressão do Médio Tietê delimita-se, a Oeste, com as Cuestas Arenítico-

Basálticas, a Leste, com o Planalto de Jundiaí; ao Norte, com a Depressão de Mogi 

Guaçu e, ao Sul, com a Depressão do Paranapanema. Para Ross e Moros (1997), as 

formas de relevo mais comuns nesta área são as denudacionais, constituídas por colinas 

de topos amplos tabulares e convexos, vales com até 20 metros de entalhamento e 

dimensão interfluvial que varia de 750 a 3750 metros. Sua litologia é composta por 

diabásios e arenitos.  

As declividades das vertentes são baixas, variando de 5% a 10%, e a altitude está 

entre as cotas de 500 a 650 metros. Essa unidade morfológica, segundo os mesmos 

autores (1997) “é susceptível a fortes atividades erosivas nos trechos mais dissecados da 

parte Oeste, onde o substrato rochoso é constituído por arenitos das Formações 

Botucatu e Pirambóia e por siltitos do Permiano”. Dessa forma, por todas as suas 

características físicas, pode-se dizer que a Unidade de Conservação possui um nível de 

fragilidade potencial que varia de médio a baixo. 

 

• Aspectos geológicos 

A área do estado de São Paulo pertence à Plataforma Sul-americana, fazendo 

parte da Geologia do Pré-Cambriano e parte da Bacia Sedimentar do Paraná, que, por 

sua vez é uma extensa bacia intracratônica classificada por Kingston et al (1983, in 

França & Potter, 1988) como do tipo Continental Interior Fracture (IF), em seu estágio 
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inicial de deposição (Siluro-Permiano inferior), e como do tipo Interior Sag (IS), em seu 

estágio final de deposição (Permiano inferior - Cretácio). 

A Bacia Sedimentar do Paraná está situada na parte Centro-Leste do continente 

sul-americano, cobrindo cerca de 1,6 milhões de km2, sendo que um milhão de km2 

localizam-se no território brasileiro, abrangendo parte dos estados de Goiás, Minas 

Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso.  

Essa Bacia é preenchida por sedimentos do Paleozóico, Mesozóico, lavas 

basálticas e sedimentos cenozóicos, que recobrem, principalmente, as planícies aluviais 

dos grandes cursos d’água existentes na Bacia. Os principais grupos e formações 

geológicas do estado, bem como suas relações com os principais solos são apresentados 

a seguir: 

 

Tabela 1.03 – Principais formações geológicas do estado de São Paulo 

Grupo Formação Solos predominantes 

Paraná Furnas Argissolos 

Tubarão Aquidauna, Itararé, Tatuí Argissolos e Latossolos 

Passa Dois Irati e Corumbataí Argissolos 

São Bento Pirambóia, Botucatu e Serra 

Geral 

Argissolos, Latossolos, Regossolos, 

Litossolo e Nitossolos 

Bauru Caiuá, Santo Anastácio, 

Adamantina, Marília 

Argissolos, Latossolos e Litossolos 

- Cenozóica - 

 
Fonte: SIGRH, 2006. 
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Figura 1.02 - Mapa Geológico do Estado de São Paulo 
 

 
 
Fonte: SIGRH, 2006. 

 
 

• Aspectos pedológicos 

O novo mapa de solos do estado de São Paulo, elaborado com base no sistema 

Radam Brasil (Oliveira et al, 1999) é bastante detalhado: há 387 unidades mapeadas, 

identificando trechos do território com tipos de solos diferenciados. Há dez categorias 

de solos, as quais, com base em vários atributos como cor, textura, espessura, presença 

de cascalho, tipo de horizonte superficial, entre outros, caracterizam distintas unidades. 

Para cada classe de solo é indicada, ainda, a classe de relevo predominante, o que 

permite inferir, em conjunção com os dados de solo, a maior ou menor facilidade de 

erosão do terreno.  

Predominam duas categorias de solos no território paulista: os Latossolos e os 

Argissolos (antigos Podzólicos). Entre os primeiros estão as vulgarmente denominadas 

“Terras Roxas” do interior paulista, famosas pela sua fertilidade. Mas nem sempre a cor 

vermelha está necessariamente associada à fertilidade do solo. Há solos vermelhos 

pobres e amarelos ricos e vice-versa. Os teores de matéria orgânica no solo não são 

muito elevados no estado; mesmo assim, alguns tipos, bem manejados, suportam o 

cultivo das principais culturas, como cana-de-açúcar, laranja e café, entre outras.  
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A escala adotada no mapa é de 1:500.000 (1 cm2 no mapa representa 2.500 ha. 

no terreno) qualificando o documento como o mais adequado em análises regionais. Seu 

uso é amplo, podendo ser empregado por prefeituras, secretarias de Estado, empresas de 

engenharia, agro-silvo-pastoris e de planejamento.  

Convém observar ainda que existem inúmeros problemas ligados à utilização 

inadequada do solo, no estado de São Paulo, tanto em termos agrícolas como urbanos. 

Tais problemas podem ser facilmente notados pela perda da produtividade nas safras 

agrícolas e pela sua degradação, causada pelo uso inadequado do solo, sem respeitar 

suas limitações e potencialidades. do terreno. Esses fatos resultam em enormes perdas 

de solo por processos erosivos, com o carreamento de sedimentos para os cursos d’água. 

Essa situação poderia ser muitas vezes evitada, mediante o uso de mapas pedológicos, 

que fornecem elementos básicos para o direcionamento e a adequação do uso da terra. 

Figura 1.03 - Mapa Pedológico do estado de São Paulo. 

 
 
Fonte: IAC. 
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• Aspectos climáticos 

Segundo a classificação climática de Köppen, baseada em dados mensais 

pluviométricos e termométricos, o estado de São Paulo abrange sete tipos climáticos 

distintos, a maioria correspondente a clima úmido. O tipo dominante na maior área é o 

Cwa, que abrange toda a parte central do Estado e é caracterizado pelo clima tropical de 

altitude, com chuvas no verão e seca no inverno, com a temperatura média do mês mais 

quente superior a 22°C. Algumas áreas serranas, com o verão ameno são classificadas 

no tipo Cwb, onde a temperatura média do mês mais quente é inferior a 22°C e durante 

pelo menos quatro meses, é superior a 10°C.  

As regiões situadas a Noroeste do estado, mais quentes, pertencem ao tipo Aw, 

tropical chuvoso com inverno seco e mês mais frio, apresentando temperatura média 

superior a 18º C. O mês mais seco tem precipitação inferior a 60 mm. e com período 

chuvoso que se atrasa para o outono. Em pontos isolados ocorre o tipo Am, que 

caracteriza o clima tropical chuvoso, com inverno seco, onde no mês menos chuvoso 

ocorre precipitação inferior a 60 mm. O mês mais frio apresenta temperatura média 

superior a 18°C.  

No Sul do estado aparecem faixas de clima tropical, com verão quente, sem 

estação seca de inverno, do tipo Cfa, em que a temperatura média do mês mais frio 

situa-se entre 18°C e -3°C. As áreas serranas, mais altas (serras do Mar e da 

Mantiqueira), com verão ameno e chuvoso o ano todo, têm o clima classificado como 

Cfb, de verão um pouco mais ameno, onde o mês mais quente tem temperatura média 

inferior a 22°C.  

A faixa litorânea recebe a classificação Af, caracterizada pelo clima tropical 

chuvoso, sem estação seca com a precipitação média do mês mais seco superior a 60 

mm.  
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Figura 1.04 - Mapa climático do estado de São Paulo. 

 
Fonte: Embrapa. 
 
 
 

• Hidrografia 

A mais importante bacia hidrográfica do estado de São Paulo é a do rio Paraná, 

responsável pelo potencial hidrelétrico da região e, conseqüentemente, pela maior parte 

da energia produzida. Nesta bacia, alguns rios se destacam, como, por exemplo, o 

Paraná, que limita os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul e seus afluentes: 

Paranapanema, Peixe e Tietê.  

O rio Grande se faz presente em parte da divisa entre São Paulo e Minas Gerais. 

Outros dois rios, o Paraíba do Sul e o Ribeira do Iguape, seguem em direção ao oceano 

Atlântico. O primeiro nasce em São Paulo, e boa parte do seu curso corta os territórios 

fluminense e mineiro; o segundo, Ribeira do Iguape, forma a baixada litorânea, após 

cortar transversalmente a Serra do Mar.  
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Figura 1.05 - Mapa hidrográfico do estado de São Paulo. 
 

 
 
Fonte: www.ambientebrasil.com.br. 

 

• Vegetação 

O estado de São Paulo é formado, basicamente, pelos biomas Mata Atlântica e 

Cerrado (Figuras 1.08 e 1.09). A importância desses ecossistemas foi recentemente 

reconhecida com a inclusão de ambos na lista de hotspots (regiões biologicamente mais 

ricas e ameaçadas do planeta) organizada pela Conservation International.  

Segundo o Inventário Florestal do estado de São Paulo (1993), o estado possui 

cerca de 33.307.744 hectares recobertos com "Mata Natural", ou seja, 13,4% de seu 

território. Destes, aproximadamente 85% são classificados como "mata" e "capoeira"; 

9% como as diferentes fisionomias do Cerrado e 4% entre "várzea", "restinga", 

"mangue" e "vegetação não classificada". Cerca de 60% da área remanescente de "Mata 

Natural" localiza-se na região litorânea.  

Ainda conforme o Inventário Florestal do Estado, no período de 1962 a 1971-

1973 houve um descréscimo de 39,45% na cobertura vegetal natural do estado e de 

1971-1973 a 1990-1992, o descréscimo foi de 29,20%. No total, de 1962 a 1990-1992, a 

perda de vegetação foi de 57,13%, considerado um índice alarmante. Essa perda pode 

ser visualizada na Figura 1.06 de Reconstituição da Cobertura Vegetal feitos por M. 

Victor, em 1975.  
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Figura 1.06 - Reconstituição da cobertura vegetal do estado de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mauro Victor – 1975; A. C. Cavalli, J. R. Guillaumon e R. Serra. 

 

Atualmente, um dos principais problemas enfrentados para a conservação dos 

remanescentes florestais do Estado é sua extrema fragmentação. No estado de São Paulo 

encontram-se os seguintes tipos vegetacionais: 

 

a) Bioma Mata Atlântica: 

• Floresta Ombrófila Densa - mata perenifólia (sempre verde), com dossel ("teto" da 

floresta) de até 15m, com árvores emergentes de até 40 m. de altura. Apresenta densa 

vegetação arbustiva, composta por samambaias arborescentes, bromélias e palmeiras. 

As trepadeiras e epifitas (bromélias, orquídeas) cactos, samambaias, entre outras, são 

também, muito abundantes. Antes da degradação causada por ações antrópicas, nas 

áreas mais úmidas, às vezes temporariamente encharcadas, ocorriam figueiras, jerivás 

(palmeira) e palmitos (Euterpe edulis).  

 

• Floresta Ombrófila Mista - conhecida como mata de araucária, pois o pinheiro-do-

paraná (Araucaria angustifolia) constitui o andar superior da floresta, com sub-bosque 

bastante denso. Antes da interferência antrópica, esta formação ocorria nas regiões de 
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clima subtropical, principalmente, nos planaltos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 

Paraná, e em maciços descontínuos, nas partes mais elevadas de São Paulo e Rio de 

Janeiro (Serras de Paranapiacaba, da Mantiqueira e da Bocaina). O Parque Estadual de 

Campos de Jordão ainda abriga este tipo de vegetação. 

 

• Floresta Estacional (Decidual e Semidecidual) - Apresenta árvores de 25 e 30 m. de 

altura, com a presença de espécies decíduas (derrubam folhas durante o inverno mais 

frio e seco), a considerável ocorrência de epífitas e samambaias nos locais mais úmidos, 

e grande quantidade de cipós (trepadeiras). Ocorriam antes da degradação pelo homem, 

a Leste das florestas ombrófilas da encosta atlântica, entrando pelo Planalto Brasileiro, 

até as margens do rio Paraná. O Parque Estadual do Morro do Diabo protege este tipo 

de floresta. 

 

• Manguezais – Esta formação ocorre ao longo dos estuários, em função da presença 

de água salobra produzida pelo encontro da água doce dos rios com a do mar. É uma 

vegetação muito característica, pois só apresenta três tipos principais de árvores.  

 

• Restinga - Ocupa grandes extensões do litoral, sobre dunas e planícies costeiras. 

Inicia-se junto à praia, com gramíneas e vegetação rasteira, e torna-se gradativamente 

mais variada e desenvolvida, à medida que avança para o interior. Ocorrem muitos 

cactos, orquídeas e bromélias. Esta formação encontra-se hoje muito devastada pela 

urbanização.  
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Figura 1.07 - Domínio do bioma Mata Atlântica no estado de São Paulo. 

 

Fonte: Fundação SOS Mata Atlântica/INPE, 1998. 

b) Bioma Cerrado: 

• Campo sujo: possui cerca de 15% de sua vegetação composta de árvores e 

arbustos, que se concentram, geralmente, em “ilhas” de vegetação. 

• Cerrado típico ou stricto senso: formado por árvores mais espaçadas e de menor 

porte. 

• Cerradão: com vegetação exuberante composta de árvores médias e altas, porém, 

apresentando ainda um percentual de vegetação baixa e arbustos.  
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Figura 1.08 - Domínio do bioma Cerrado no estado de São Paulo. 

Fonte: Instituto Florestal/SMA. 

 

1.2.2 - Unidades de Conservação 

O Estado de São Paulo possui 83 Unidades de Conservação, de acordo com 

classificação do SNUC (Tabela 1.03), e 57 áreas protegidas não inseridas no SNUC 

(Tabela 1.04), ambas representando 4.761.006,48 hectares de área protegida no estado. 

Do total de Unidades de Conservação, 52 são de proteção integral (949.912, 39 

hectares) e 29 são de uso sustentável (2.125.921,1 hectares). O estado conta, ainda, com 

onze Unidades de Conservação Federais que somam 454.457,98 hectares em áreas 

protegidas. 

Com base no total de áreas efetivamente protegidas (949.912, 39 hectares) e 

comparando a área total de São Paulo (24.820.942,6 hectares), observa-se que apenas 

3,82% são protegidos. Vale ressaltar que nesses valores não foram incluídas as 

Unidades de Conservação municipais, áreas protegidas (não regulamentadas no SNUC) 
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e algumas Unidades que estão inseridas na lista abaixo, mas não apresentam 

informações sobre sua extensão territorial. 

Em Piracicaba existe apenas uma Unidade de Conservação: a Estação Ecológica 

de Ibicatu (76,4 hectares), situada na zona rural do município, o que aumenta ainda mais 

a importância da criação do Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha 

para proteção do bioma local.  

 
Figura 1.09 - Vista aérea da Estação Ecológica de Ibicatu (Piracicaba, SP) 
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 Tabela 1.04 - Unidades de Conservação existentes no estado de São Paulo 

Nome da UC Área (ha) Município Categoria Domínio 

Área de Proteção Ambiental Cabreúva 26100 Cabreúva Uso Sustentável Estadual 

Área de Proteção Ambiental Cananéia-
Iguape-Peruíbe 

209345 Peruíbe, Itariri, Miracatu, Iguape, Cananéia e Ilha Comprida Uso Sustentável Federal 

Área de Proteção Ambiental Corumbataí - 
Botucatu - Tejupá 

649256 

Descalvado, Pirassununga, Águas de São Pedro, Brotas, 
Mineiros do Tietê, Dois Córregos, Torrinha, São Carlos, 
Analândia, São Pedro, Charqueada, Santa Maria da Serra, 
Itirapina, Corumbataí, Ipeúna, Rio Claro, Barra Bonita, 
Botucatu, Pardinho, Bofete, Itatinga, Avaré, Porangaba, 

Guareí, São Manuel e Angatuba 

Uso Sustentável Estadual 

Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio 
Paraíba do Sul 

- Arujá; Santa Isabel; Igaratá; Jacareí; São José dos Campos  Uso Sustentável Federal 

Área de Proteção Ambiental da Ilha 
Comprida 

18923 Ilha Comprida Uso Sustentável Estadual 

Área de Proteção Ambiental da Serra da 
Mantiqueira 

93678.75 
Campos do Jordão, Cruzeiro, Lavrinhas, Pindamonhangaba, 
Piquete, Santo Antônio do Pinhal, Queluz, São Bento do 

Sapucaí, Tremembé, Guaratinguetá e Lorena 
Uso Sustentável Federal 

Área de Proteção Ambiental da Serra do Mar 469450 
Pedro de Toledo, Miracatu, Juquiá, Tapiraí, Sete Barras, 
Eldorado Paulista, Iporanga, Juquitiba, Capão Bonito, 

Ribeirão Grande e Barra do Turvo  
Uso Sustentável Estadual 

Área de Proteção Ambiental de Cajamar 13400 Cajamar Uso Sustentável Estadual 

Área de Proteção Ambiental de Campos do 
Jordão 

26900 Campos do Jordão Uso Sustentável Estadual 

Área de Proteção Ambiental Haras São 
Bernardo 

35.3 Santo André Uso Sustentável Estadual 



 

 38 

Nome da UC Área (ha) Município Categoria Domínio 

Área de Proteção Ambiental Ibitinga 64900 Ibitinga Uso Sustentável Estadual 

Área de Proteção Ambiental Jundiaí 43200 Jundiaí Uso Sustentável Estadual 

Área de Proteção Ambiental Mata do 
Iguatemi 

30 São Paulo Uso Sustentável Estadual 

Área de Proteção Ambiental Parque e 
Fazenda do Carmo 

867.6 São Paulo Uso Sustentável Estadual 

Área de Proteção Ambiental Piracicaba / 
Juqueri-Mirim (Área 1) 

107000 
Analândia, Corumbataí, Itirapina, Ipeúna, Charqueada e Rio 
Claro (regiões das bacias hidrográficas dos rios Piracicaba e 

Juqueri-Mirim) 
Uso Sustentável Estadual 

Área de Proteção Ambiental Piracicaba / 
Juqueri-Mirim (Área 2) 

280000 

  Joanópolis, Piracaia, Nazaré Paulista, Bragança Paulista, 
Vargem, Tuiuti, Pedra Bela, Pinhalzinho, Monte Alegre do 
Sul, Serra Negra, Socorro, Amparo, Pedreira, Jaguariúna, 
Santo Antônio de Posse, Campinas, Morungaba e Holambra 

Uso Sustentável Estadual 

Área de Proteção Ambiental Represa Bairro  
da Usina 

1018.37 Atibaia Uso Sustentável Estadual 

Área de Proteção Ambiental Represa de 
Itupararanga 

- São Roque, Mairinque, Votorantim, Ibiúna e Piedade Uso Sustentável Estadual 

Área de Proteção Ambiental Sapucaí-Mirim - São Bento do Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal Uso Sustentável Estadual 

Área de Proteção Ambiental Silveiras 42700 Silveiras Uso Sustentável Estadual 

Área de Proteção Ambiental Sistema 
Cantareira 

- 
Mairiporã, Atibaia, Nazaré Paulista, Piracaia, Joanópolis, 

Vargem e Bragança Paulista 
Uso Sustentável Estadual 

Área de Proteção Ambiental Tietê 45100 Tietê Uso Sustentável Estadual 
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Nome da UC Área (ha) Município Categoria Domínio 

Área de Proteção Ambiental Várzea do Rio 
Tietê 

7400 
Salesópolis, Biritiba-Mirim, Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, 
Itaquaquecetuba, Guarulhos, São Paulo, Osasco, Barueri, 

Carapicuíba e Santana de Parnaíba 
Uso Sustentável Estadual 

Área de Relevante Interesse Ecológico da 
Ilha do Ameixal 

400 Peruíbe Uso Sustentável Federal 

Área de Relevante Interesse Ecológico da 
Pedra Branca 

635.82 Tremembé Uso Sustentável Estadual 

Área de Relevante Interesse Ecológico das 
Ilhas Queimada Pequena e Queimada Grande 

33 Itanhaém e Peruíbe Uso Sustentável Federal 

Área de Relevante Interesse Ecológico Mata 
de Santa Genebra 

251,77 Campinas Uso Sustentável Federal 

Área de Relevante Interesse Ecológio da 
Zona de Conservação de Vida Silvestre 
(ZVS) da Ilha Comprida 

13024 Ilha Comprida Uso Sustentável Estadual 

Estação Ecológica de Santa Maria 113,05 São Simão Proteção Integral Estadual 

Estação Ecológica de Angatuba 1394,15 Angatuba e Guareí Proteção Integral Estadual 

Estação Ecológica de Assis 1312,38 Assis Proteção Integral Estadual 

Estação Ecológica de Chauás 2699 Iguape Proteção Integral Estadual 

Estação Ecológica de Ibicatu 76.4 Piracicaba Proteção Integral Estadual 

Estação Ecológica de Itaberá 180 Itaberá Proteção Integral Estadual 

Estação Ecológica de Itapeti 89,47 Mogi das Cruzes Proteção Integral Estadual 

Estação Ecológica de Itapeva 106,77 Itapeva Proteção Integral Estadual 

Estação Ecológica de Itirapina 2300 Itirapina Proteção Integral Estadual 

Estação Ecológica de Jataí 4532,18 Luiz Antônio Proteção Integral Estadual 
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Nome da UC Área (ha) Município Categoria Domínio 

Estação Ecológica de Paranapanema 635.2 Paranapanema Proteção Integral Estadual 

Estação Ecológica de Paulo de Faria 435.73 Paulo de Faria Proteção Integral Estadual 

Estação Ecológica de Ribeirão Preto 154,16 Ribeirão Preto Proteção Integral Estadual 

Estação Ecológica de Santa Bárbara 2712 Águas de Santa Bárbara Proteção Integral Estadual 

Estação Ecológica de São Carlos 75,26 São Carlos Proteção Integral Estadual 

Estação Ecológica de Sebastião Aleixo da 
Silva (EE de Bauru) 

287,98 Bauru Proteção Integral Estadual 

Estação Ecológica de Valinhos 16,94 Valinhos Proteção Integral Estadual 

Estação Ecológica do Bananal 884 Bananal Proteção Integral Estadual 

Estação Ecológica do Noroeste Paulista 168,63 São José do Rio Preto e Mirassol Proteção Integral Estadual 

Estação Ecológica dos Caetetus 2178.84 Gália Proteção Integral Estadual 

Estação Ecológica dos Tupiniquins 1780 Peruíbe e Cananéia   Federal 

Estação Ecológica Juréia-Itatins 79270 Peruíbe, Iguape, Itariri e Miracatu Proteção Integral Estadual 

Estação Ecológica Tupinambás 2445.2 
Ubatuba e São Sebastião, incluindo as ilhas: Ilha das Palmas, 
Ilhote e Laje do Forno, Ilha das Cabras e Arquipélago de 

Alcatrazes 
Proteção Integral Federal 

Estação Ecológica Xitué 3095 Ribeirão Grande Proteção Integral Estadual 

Floresta Nacional de Capão Bonito 4344.33 Capão Bonito Uso Sustentável Federal 

Floresta Nacional de Ipanema 8179.93 Iperó Uso Sustentável Federal 

Paque Estadual da Ilha do Cardoso 13600 Cananéia Proteção Integral Estadual 
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Nome da UC Área (ha) Município Categoria Domínio 

Paque Estadual de Jacupiranga 150000 
Iporanga, Cajati, Eldorado Paulista, Barra do Turva, Cananéia 

e Jacupiranga 
Proteção Integral Estadual 

Parque Estadual Alberto Lofgren 174 São Paulo Proteção Integral Estadual 

Parque Estadual da Campina do Encantado 2360 Pariquera-açu Proteção Integral Estadual 

Parque Estadual da Cantareira 7900 São Paulo, Caieiras, Mairiporã e Guarulhos Proteção Integral Estadual 

Parque Estadual da Ilha Anchieta 828 Ubatuba Proteção Integral Estadual 

Parque Estadual da Serra do Mar 315390 

Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião, São Vicente, 
Bertioga, Santos, Cubatão, Praia grande, Mongaguá, 

Itanhaém, Peruíbe, Juquitiba, Pedro de Toledo, São Paulo, 
São Bernardo do Campo, Santo André, Embu-Guaçu, Rio 
Grande da Serra, Mogi das Cruzes, Suzano, Biritiba-Mirim, 
Salesópolis, Paraibuna, Natividade da Serra, São Luiz do 

Paraitinga e Cunha. 

Proteção Integral Estadual 

Parque Estadual das Fontes do Ipiranga 543 São Paulo Proteção Integral Estadual 

Parque Estadual das Furnas do Bom Jesus 2069.06 Pedregulho Proteção Integral Estadual 

Parque Estadual de Assessoria da Reforma 
Agrária (Ara) 

64.3 Campinas Proteção Integral Estadual 

Parque Estadual de Campos do Jordão 8341 Campos do Jordão Proteção Integral Estadual 

Parque Estadual de Carlos Botelho 37664 São Miguel Arcanjo, Sete Barras e Capão Bonito Proteção Integral Estadual 

Parque Estadual de Ilha Bela 27025 Ilha Bela Proteção Integral Estadual 

Parque Estadual de Jurupará 26250 Ibiúna e Piedade Proteção Integral Estadual 
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Nome da UC Área (ha) Município Categoria Domínio 

Parque Estadual de Porto Ferreira 611.55 Porto Ferreira Proteção Integral Estadual 

Parque Estadual de Vassununga 1732.14 Santa Rita do Passa Quatro Proteção Integral Estadual 

Parque Estadual do Aguapeí 9043,97 
Castilho, Nova Independência, Guaraçaí, São João do Pau 

D'alho, Monte Castelo, Junqueirópolis 
Proteção Integral Estadual 

Parque Estadual do Jaraguá 492.68 São Paulo e Osasco Proteção Integral Estadual 

Parque Estadual do Juquery 3006 Franco da Rocha e Caieiras Proteção Integral Estadual 

Parque Estadual dos Mananciais de Campos 
do Jordão 

502.96 Campos do Jordão Proteção Integral Estadual 

Parque Estadual Intervales 42000 
Ribeirão Grande, Guapiara, Iporanga, Sete Barras e Eldorado 

Paulista 
Proteção Integral Estadual 

Parque Estadual Marinho da Laje de Santos 5000 Santos Proteção Integral Estadual 

Parque Estadual Morro do Diabo 33845.33 Teodoro Sampaio Proteção Integral Estadual 

Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira 
(PETAR) 

36000 Apiaí e Iporanga Proteção Integral Estadual 

Parque Nacional da Serra da Bocaina 134000 Cunha, São José dos Barreiros, Areias, Ubatuba Proteção Integral Federal 

Reserva Biológica de Andradina 168 Andradina Proteção Integral Estadual 

Reserva Biológica de Paranapiacaba 336 Santo André Proteção Integral Estadual 

Reserva Biológica de Pindorama 128 Pindorama Proteção Integral Estadual 

Reserva Biológica de Sertãozinho 720 Sertãozinho Proteção Integral Estadual 

Reserva Biológica e Estação Experimental de 
Moji-Guaçu 

470 Moji-Guaçu Proteção Integral Estadual 

 

Fonte: Atlas das Unidades de Conservação Ambiental do Estado de São Paulo, 2000. 
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Tabela 1.05 - Áreas protegidas no estado de São Paulo 

Áreas Naturais Tombadas (ANTs) 

Categoria Área (ha) Município 

Bosque dos Jequitibás - Campinas 

Caminho do Mar - Cubatão 

Chácara Tangará - São Paulo 

Fazenda Santa Genebra 251,78 Campinas 

Haras São Bernardo - Santo André e São Bernardo do Campo 

Horto Florestal e Museu Edmundo Navarro de Andrade - Rio Claro 

Ilhas do Litoral Paulista - - 

Jardim da Luz - São Paulo 

Maciço da Juréia 4500 Iguape 

Morro do Botelho 75,61 Guarujá 

Morros do Monduba, do Pinto e do Icanhema 435,51 Guarujá 

Nascentes do Tietê - Salesópolis 

Núcleo Caiçara de Picinguaba 176,27 Ubatuba 

Parque da Aclimação - São Paulo 

Parque da Água Branca - São Paulo 

Parque Estadual do Jaraquá - São Paulo 
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Áreas Naturais Tombadas (ANTs) 

Categoria Área (ha) Município 

Parque do Ibirapuera - São Paulo 

Parque das Monções - Porto Feliz 

Parque Siqueira Campos (Parque Trianon) - São Paulo 

Pedreira de Varvitos 0,72 Itu 

Reserva Estadual da Cantareira e Parque Estadual da Capital (PE A. 
Löefgren) 

- São Paulo 

Reserva Florestal Morro Grande - Cotia 

Rocha Moutonnée 0,05 Salto 

Serra de Atibaia ou Itapetininga (Pedra Grande) - Atibaia 

Serra de Boturuna - Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus 

Serra do Guararu 1983,39 Guarujá 

Serras do Japi, Guaxinduva e Jaguacoara - Jundiaí, Cabreúva e Pirapora do Bom Jesus 

Serras do Mar e de Paranapiacaba 1300000 - 

Vale do Quilombo 1323 Santos 
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Área sob Proteção Especial Federal (ASPE) 

Categoria Área (ha) Município 

ASPE da Juréia 5758 Iguape 

Áreas sob Proteção Especial Estadual (ASPEs) 

Categoria Área (ha) Município 

ASPEs do Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo 
(CEBIMAR - USP) 

107 São Sebastião 

ASPEs da Chácara Baronesa 34 Santo André 

ASPEs Costão de Boissucanga 192 São Sebastião 

APESs Costão do Navio 199,3 São Sebastião 

APESs da Roseira Velha 84 Roseira 
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Parques Ecológicos Estaduais (PECs) 

Categoria Área (ha) Município 

PECs do Guarapiranga 263,80 São Paulo 

PECs Monsenhor Emílio José Salim 285 Campinas 

PECs das Nascentes do Tietê 134,75 Salesópolis 

PECs do Tietê 1450 São Paulo, Guarulhos, Barueri e Santana de Parnaíba 

PECs da Várzea do Embu-Guaçu 128,03 Embu-Guaçu 

Rservas da Biosfera da Mata Atlântica no Estado de São Paulo (RBMAs) 

Categoria Área (ha) Município 

Reservas da Biosfera da Mata Atlântica no Estado de São Paulo - 113 municípios 
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Reservas Estaduais (REs) 

Categoria Área (ha) Município 

REs de Águas da Prata 48,40 Águas da Prata 

REs do Morro Grande 10700 Cotia 

REs do Pontal do Paranapanema 246800 
Rosana, presidente Epitácio, Euclides da Cunha, Teodoro Sampaio, 

Marabá e Mirante do Paranapanema 

Sítio do Patrimônio Mundial Natural da Unesco 

   

Sítio do Patrimônio Mundial Natural da Unesco 1691,75 - 

Terras Indígenas (TI) 

Categoria Área (ha) Município 

TI Araribá 1930,33 Avaí 

TI da Barragem 94223 São Paulo 

TI Boa Vista do Sertão do Promirim 920,66 Ubatuba 
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Categoria Área (ha) Município 

TI Guarani do Aguapeú 4398 Monguaguá 

TI Guarani do Ribeirão Silveira 948,4 Bertioga e São Sebastião 

TI Icatu 300,96 Braúna 

TI Itaoca 544,61 Monguaguá 

TI do Jaraguá 1,7 São Paulo 

TI Krukutu 25 São Paulo 

TI Peruíbe 480,47 Peruíbe 

TI Rio Branco 2856,10 Itanhaém 

TI Rio Banco de Cananéia - Cananéia 

TI Serra do Itatins 1212,47 Itariri 

TI Vanuíre 708,93 Arco-íris 

 

Fonte: Fonte: Atlas das Unidades de Conservação Ambiental do Estado de São Paulo, 2000. 
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1.2.3. Implicações ambientais 
 

O estado de São Paulo, situado no Sudeste do país, sofreu intenso processo de 

supressão de sua vegetação original, resultado do modelo econômico adotado para seu 

desenvolvimento. Ao longo dos cinco séculos de história, assiste-se a uma dramática 

devastação florestal, sendo que inúmeras formações vegetais foram reduzidas a 

pequenos fragmentos dispersos por várias regiões, sobretudo, no interior de seu 

território. Os efeitos predatórios advindos da implantação crescente das atividades 

sócio-econômicas atingiram os grandes ecossistemas, acarretando expressiva redução da 

biodiversidade. 

A Mata Atlântica, hoje mais concentrada na região litorânea, Vale do Ribeira e 

Serra da Mantiqueira, foi intensamente suprimida. Destino semelhante impôs-se sobre 

formações como o Cerrado e a Floresta Estacional Semidecidual, que tendo dominado 

grandes áreas do interior, foram reduzidos a níveis quase inexpressivos. 

Esse processo, deflagrado com a colonização portuguesa, iniciou-se na região 

litorânea, a primeira do estado a ser ocupada, em função da extração do pau-brasil e, 

posteriormente, devido ao cultivo da cana-de-açúcar. 

Vários rios, principalmente o Tietê, além dos caminhos trilhados pelos 

indígenas, constituíram vias importantes para a conquista de novos espaços. Pouco a 

pouco aumentaram os interesses da Coroa portuguesa, com a colonização voltada em 

direção ao interior. 

Imensas áreas florestadas cederam lugar à agricultura, à pecuária, e 

posteriormente, à industrialização e à urbanização. Na segunda metade do século XIX, 

e, sobretudo, no século XX, o território do estado sofreu intenso processo de 

desmatamento, que se estendeu em diversas direções. 

No final do século XIX, o café passou a ser o principal produto de exportação. A 

cultura cafeeira, desenvolvida inicialmente no Vale do Paraíba e, depois, no Oeste 

Paulista, onde encontrou condições favoráveis graças ao solo fértil e ao clima adequado, 

foi o principal indutor do desmatamento, refletindo-se também no processo migratório e 

no assentamento de colonos. 

Nas últimas décadas do século XX, a cultura canavieira, impulsionada pelo 

Programa Nacional do Álcool (Proálcool), e a crescente expansão urbana, aliadas a um 

processo de ocupação desordenada do solo, têm sido os principais responsáveis pela 

fragmentação florestal. Grandes áreas anteriormente cobertas por maciços contínuos de 
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vegetação adquiriram novas características, com a mata nativa relegada à condição de 

“ilhas”, em um processo cujos efeitos intensificaram a erosão e o empobrecimento dos 

solos, comprometendo a qualidade das águas fluviais, além de reduzir a diversidade 

biológica.  

A dificuldade de conservação da fauna paulista e o grande número de animais 

em perigo de extinção também refletem essa fragmentação do ambiente; cerca de 62 

espécies paulistas aparecem na Lista de Animais Ameaçados de Extinção do Brasil.  

1.2.4 - Implicações institucionais 

Nos itens a seguir, são listadas algumas das instituições que atuam direta ou 

indiretamente na gestão do meio ambiente no estado de São Paulo e no município de 

Piracicaba. Além dos órgãos listados, outras agências governamentais, organizações 

não-governamentais, comunidade científica e representantes do setor empresarial, 

também atuam formal ou informalmente, na gestão do meio ambiente ou geram 

demandas de ação dos órgãos que atuam diretamente na área ambiental. A participação 

de todos esses setores, fornecendo subsídios às tomadas de decisão, marca o novo 

conceito de participação para o desenvolvimento sustentável. 

1.2.4.1 - Órgãos estaduais 

 No estado de São Paulo, os seguintes órgãos são especializados ou possuem 

algum tipo de atuação relacionada ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação: 

 

• Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SMA): Órgão normativo da administração 

direta do Governo do Estado de São Paulo, cuja finalidade é formular e executar as 

políticas de meio ambiente, de recursos hídricos, florestal, cartográfica, agrária-

fundiária, de controle de erosão e de saneamento ambiental do estado de São Paulo. 

Funciona por meio de uma estrutura básica (Figura 1.10) formada pelos órgãos 

vinculados: 
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Figura 1.10 – Estrutura organizacional da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de 

São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema). 

O Conselho Estadual do Meio Ambiente - Consema, instituído pelo Decreto nº 

20.903, de 26 de abril de 1983, tem como função a proposição, acompanhamento e 

avaliação da política ambiental, no que se refere à preservação, conservação, 

recuperação e defesa do meio ambiente, passando pelo estabelecimento de normas e 

padrões ambientais, até à apreciação de Estudos e Relatórios de Impacto sobre o Meio 

Ambiente. 

Fone: (11) 31333622. Fax: (11) 31333621; e-mail: consema.sp@ambiente.sp.gov.br 

 

• Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) 

Criada em 24 de julho de 1968, pelo Decreto nº 50.079, a Cetesb tem as 

seguintes atribuições: viabilizar o atendimento dos padrões de qualidade ambiental no 

estado, em conformidade com a legislação vigente; organizar e colocar à disposição da 

sociedade dados e informações sobre a qualidade ambiental e as fontes de poluição no 

estado; desenvolver indicadores e monitorar o desempenho nas diversas áreas de 

interesse ambiental; estabelecer e desenvolver parcerias e convênios de cooperação 



 

 52 

técnica, científica e financeira com entidades públicas e privadas, nacionais e 

internacionais, para atualização do conhecimento científico e tecnológico. 

Para alcançar esses objetivos, a Cetesb mantém as seguintes atividades: 

licenciamento e fiscalização de fontes fixas; fiscalização de fontes móveis; 

monitoramento da qualidade do ar, das águas superficiais interiores, das águas 

subterrâneas e da balneabilidade das praias, inclusive, interiores. 

Fone: (11) (11) 3133-3000. Fax (11) 3133-3402 

Piracicaba: Rua do Rosário, 566 – Fone: (19) 34342522 

 

• Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE)  

O DAEE é o órgão gestor dos recursos hídricos do estado de São Paulo, que atua 

de maneira descentralizada no atendimento aos municípios, usuários e cidadãos, 

executando a Política de Recursos Hídricos do estado de São Paulo, bem como 

coordenando o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos, adotando as bacias 

hidrográficas como unidade físico-territorial de planejamento e gerenciamento (Lei 

7.663/91). 

 O DAEE conta com oito diretorias regionais, chamadas diretorias de bacias do 

DAEE, que desenvolvem várias atividades relativas ao recursos hídricos, tais como: 

gerenciamento de recursos hídricos (outorga, fiscalização, planejamento, cadastramento, 

atuação junto aos comitês de bacias hidrografias, atendimento a usuários); centro 

técnico (elaboração de estudos e projetos, acompanhamento e fiscalização de obras, 

coordenação de convênios com prefeituras); unidades de serviços e obras (coordenação 

de serviços de máquinas do DAEE, fabricação de tubos de concreto). 

Endereço: Rua Boa Vista, 170 - Bloco 5 – 7º. andar - São Paulo – SP. 

Fone: (11) 32938200/32938201 

Piracicaba: Av. Estados Unidos, 988 – fone: (19) 34336381 / 34345114  

 

• Coordenadoria de Licenciamento Ambiental e de Proteção de Recursos Naturais 

(CPRN) 

A Coordenadoria de Licenciamento Ambiental e de Proteção de Recursos Naturais 

tem como atribuições exercer as funções de planejamento, coordenação, orientação, 

comando, controle e execução das atividades técnicas e administrativas relacionadas 

com o licenciamento ambiental e a proteção dos recursos naturais. 
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Fone: (11)3030-6316; Fax: (11) 210-9473 

  Estão subordinados à Coordenadoria os seguintes órgãos: 

• Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais (DEPRN) 

O Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais (DEPRN) é o órgão 

da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, vinculado à Coordenadoria de 

Licenciamento Ambiental e Proteção de Recursos Naturais (CPRN), responsável pelo 

licenciamento das atividades e obras que impliquem na supressão de vegetação nativa, 

corte de árvores nativas, intervenção em áreas de preservação permanente e manejo da 

fauna silvestre. 

Fone: (11) 3030-6804; Fax: (11) 3030-6852 

Piracicaba: Rua Campos Salles, 507 – Fone: (19) 34224355 

 

•  Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental (DAIA)  

O Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental - DAIA analisa os estudos 

ambientais de empreendimentos potencialmente impactantes, sujeitos a licenciamento 

com Avaliação de Impacto Ambiental, conforme as Resoluções 01/86 e 237/97 (Anexo) 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama); e os Planos de Recuperação de 

Áreas Degradadas (PRAD), apresentado para empreendimentos minerários. 

Fone: (11) 3030-6748; Fax: (11) 3030 – 6879 

 

• Fundação Florestal (FF) 

A Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo - 

Fundação Florestal, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, foi criada em 1.º de julho 

de 1986 (Lei Nº. 5.208) e tem por objetivo contribuir para a conservação, manejo e 

ampliação das florestas de proteção e produção do Estado de São Paulo. 

Com esse fim apóia, promove e executa ações integradas voltadas para a 

conservação ambiental, a proteção da biodiversidade, o desenvolvimento sustentável, a 

recuperação de áreas degradadas e o reflorestamento de locais ambientalmente 

vulneráveis, realizando parcerias com órgãos governamentais e instituições da 

sociedade civil. Também é responsável pela comercialização de produtos extraídos de 

florestas plantadas em áreas pertencentes ou possuídas pelo patrimônio do Estado. 

Fone: (11) 69975000 
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• Instituto de Botânica de São Paulo 

O Instituto de Botânica  tem as suas origens no Departamento de Botânica do 

Estado criado pelo Decreto n. 9715 de 9/11/1938 e era subordinado à Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento, pelo Decreto 12.499, de 7/01/1942. Em 1987, sem  

alterações, foi transferido para  a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, onde se 

encontra até a presente data. 

  A  missão  institucional  do Instituto de Botânica compreende o 

desenvolvimento   de  pesquisas    botânicas,  visando  subsidiar  a política ambiental do 

estado de São Paulo, compreendendo: a realização de estudos botânicos nos aspectos de 

levantamento florístico, sistemática, fisiologia, bioquímica, morfologia, anatomia, 

ecologia e utilização, com ênfase na área estadual; realização de pesquisas sobre flora 

em áreas de vegetação nativa, sujeitas a impactos ambientais ou degradadas, com vistas 

à preservação, recuperação e utilização racional dos recursos vegetais; manutenção e 

desenvolvimento do Herbário Científico do Estado "Maria Eneyda P. Kauffman 

Fidalgo", bem como as coleções vivas das áreas do Jardim Botânico do estado de São 

Paulo. 

 Além disso, realiza pesquisas e atividades de Educação Ambiental dirigidas ao 

público em geral, estudantes e professores; estágios e cursos de capacitação, 

aperfeiçoamento, especialização e pós-graduação; assistência a bolsistas e 

pesquisadores nacionais e estrangeiros e manutenção de intercâmbio científico no país e 

no exterior; atendimento, inserindo-se na comunidade, às demandas externas oficiais e 

particulares, no seu campo de atuação; colaboração na elaboração e na execução da 

Política Estadual de Meio Ambiente; divulgação dos conhecimentos adquiridos à 

comunidade científica, professores, estudantes e público em geral. 

Fone: (11) 5073-6300; Fax: (11) 5073-3678 

 

• Instituto Florestal (IF) 

Criado em 26 de janeiro de 1970 pelo Decreto nº 52.370, o Instituto Florestal 

tem como função: proteger, pesquisar, recuperar e manejar a biodiversidade e o 

patrimônio natural e cultural a ela associados, na perspectiva do desenvolvimento 

sustentável do estado de São Paulo. 

Fone: (11) 6231-8555; E-mail: nuinfo@iflorest.sp.gov.br 
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• Instituto Geológico 

Tem como missão principal a realização de pesquisas científicas em geociências 

e meio ambiente, gerando conhecimentos necessários à implementação de políticas 

públicas no Estado de São Paulo, através do desenvolvimento dos programas 

institucionais: Geotecnia e Meio Ambiente, Levantamentos Geológicos, Levantamentos 

Paleontológicos, Recursos Hídricos Subterrâneos e Meio Ambiente, Recursos Minerais 

e Meio Ambiente, Climatologia e Meio Ambiente e Geomorfologia do Estado de São 

Paulo. 

Tel. 11 5073-5511; Fax: (11) 5077-2219; E-mail: igeologico@igeologico.sp.gov.br  

 

• Polícia Ambiental de São Paulo 

Criado pelo Decreto Estadual n° 13.213 de 08 de fevereiro de 1943 e modificada 

através do Decreto n°8.684 de 30 de dezembro de 1976, este órgão tem como função 

realizar a vigilância e proteger os recursos naturais. 

Telefones: (011) 5082-3330 / 5082-2374 / 5082-2375 / 5082-2380 / 5082-2385 / 5082-

2396 / 5082-2397 / 5083-2240. 

 

1.2.4.2 - Órgãos municipais 

No município de Piracicaba, possuem algum tipo de atuação relacionada as 

Unidades de Conservação os seguintes órgãos especializados: 

 

• Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba - Sedema 

Criada pelo decreto nº 5.599 de 27 de novembro de 1991, tem como atribuições: 

-  Construção, manutenção, reforma e revitalização de parques, praças, centros de lazer. 

– Controle da vegetação invasora (corte de mato). 

- Arborização urbana: produção de mudas no viveiro municipal, plantio de árvores 

(Programa Piracicaba mais Verde), manejo de arborização existente (poda e corte), 

recomposição de APP`s. 

- Gestão de resíduos – limpeza publica (coleta, varrição, destinação final dos resíduos 

domiciliares, gestão de construção civil, ampliação do programa de coleta seletiva, 

incluindo Cooperativa Reciclador Solidário e apoio ao Reciclar 2000). 
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- Núcleo de Educação ambiental (arborização, resíduos). 

- Reconstrução e manutenção do Zoológico Municipal. 

- Gerenciamento dos Cemitérios públicos: Saudade, Vila Rezende e Ibitiruna. 

- Fiscalização de áreas verdes, terrenos, urbanização, deposição irregular de materiais, 

apreensão de animais de grande porte, Pelotão Ambiental. 

Contato: Centro cívico – Fone: (19) 34031250 

 

• Conselho Municipal de Meio Ambiente (Comdema) 

Criado pela lei nº 4.233, de 27 de dezembro de 1996, tem como atribuições: 

I. Estudar e propor ao poder público municipal as diretrizes das políticas municipais 

para o meio ambiente e os recursos naturais; 

II. Estabelecer as normas, critérios e padrões relativos ao controle, à manutenção e à 

melhoria da qualidade ambiental, observada as legislações federal e estadual; 

III. Acolher denúncias da população, referentes a infrações à legislação de proteção 

ambiental, diligenciado pela sua apuração junto aos órgãos competentes, podendo 

convidar pessoas e convocar funcionários municipais para depoimentos; 

IV. Informar à comunidade e aos órgãos competentes, federal, estadual e municipal, 

sobre a existência de áreas degradadas ou ameaçadas de degradação, após análise 

técnica, propondo medidas para a sua recuperação e conservação; 

V. Propor, analisar e celebrar convênios, contratos e acordos com entidades públicas e 

privadas de pesquisas e de atividades ligadas à defesa ambiental; 

VI. Deliberar, com base em estudos técnicos, sobre o uso, ocupação e parcelamento do 

solo, no que se refere às áreas de interesse ambiental; 

VII. Propor a instituição de Unidades Municipais de Conservação, nos termos da 

legislação pertinente; 

VIII. Submeter à apreciação do poder público municipal propostas referentes à 

concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros, visando à melhoria da 

qualidade ambiental; 

IX. Propor, quando se tratar especialmente de matéria relativa ao meio ambiente, a 

perda ou restrições de benefícios fiscais concedidos pelo poder público, em caráter geral 

ou condicional, assegurando-se, ao interessado, ampla defesa; 
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X. Estabelecer, mediamente proposta ao poder público municipal, normas e critérios 

para o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras, a ser concedido pelo 

Município, legislação específica; 

XI. Deliberar sobre os Estatutos de Impacto Ambiental e respectivos Relatórios de 

Impacto Ambiental (EIAs/RIMAs), apresentadas na esfera municipal, com a finalidade 

de obtenção das licenças ambientais municipais, nos termos da legislação pertinente; 

XII. Homologar acordos visando à transformação de penalidade pecuniárias em 

obrigações de executar medidas para proteção, recuperação ou melhoria ambiental; 

XIII. Fazer proposta para alterar o Código de Defesa Ambiental, sempre que necessário; 

XIV. Avocar a si, exame de decisão sobre assunto que julgar de importância para a 

Política Municipal do Meio Ambiente; 

XV. Responder a consultas sobre matéria de sua competência; 

XVI. Assessorar o poder público, sempre que solicitado; 

XVII. Realizar e coordenar audiências públicas regularmente solicitadas, visando 

garantir a participação da comunidade nas decisões que tenham repercussão sobre 

qualidade do meio ambiente no Município; 

XVIII.  Elaborar o seu regimento interno. 

 

• Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) 

Responsável pelo abastecimento de água do município, este órgão elaborou em 

1989 um Plano Diretor de Água, que gerou as diretrizes e projetos básicos para o 

desenvolvimento do sistema captação, tratamento e distribuição. Em função da análise 

dos diversos indicadores e diversos relatórios (qualidade da água dos rios Piracicaba e 

Corumbataí; estudo hidrológico; proteção de crescimento populacional e outros 

instrumentos de planejamento), ficou evidente que o rio Corumbataí deveria tornar-se o 

principal manancial para o abastecimento público.  

Com o lançamento da primeira Estação de Tratamento de Esgotos Dois 

Córregos, em dezembro de 1992, iniciou-se um projeto piloto com capacidade para 

tratar esgotos de até mil habitantes. Um ano depois, o Semae deu os primeiros passos 

para aumentar o índice de tratamento de esgotos da cidade, iniciando a instalação de 

interceptores de esgoto às margens do Córrego das Ondas e na margem direita do 

ribeirão Piracicamirim.  
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Em junho de 1998, o Semae inaugurou a ETE-Piracicamirim, dimensionada para 

tratar o esgoto doméstico de uma população de 90 mil pessoas, que foi ampliada em 

2006 para atender 100 mil habitantes.  

Endereço: Rua XV de Novembro, 2200 – Fone: (19) 34039611 

 

• Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SEMA) 

Com atuação junto à comunidade rural e urbana de Piracicaba, presta serviços 

à população em três segmentos: 

a) Abastecimento - por meio do Departamento de Abastecimento (DEPAB), ligado à 

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, (SEMA), cuja competência é 

formular e desenvolver políticas de abastecimento alimentar para o município, sempre 

pautadas no conceito da Segurança Alimentar.  

O abastecimento urbano é realizado por meio de diversos equipamentos de 

comercialização: Varejões, Feiras, Central de Comércio de Ambulantes e Mercado 

Municipal. Seu objetivo básico é zelar pela qualidade dos produtos ofertados ao público 

consumidor e controlar os preços praticados pelos permissionários dos equipamentos 

municipais de abastecimento. 

 

b) Desenvolvimento rural - atua em quatro frentes: conservação do solo e da água; 

diversificação agropecuária; capacitação/treinamento de lideranças rurais e qualidade 

alimentar. Seu objetivo básico é implementar condições para fixação do homem no 

campo e proteger o meio ambiente. 

 

c) Infra-estrutura rural - atua na construção, manutenção e restauração de pontes, mata-

burros, estradas vicinais, edificações públicas na zona rural (escolas, centros 

comunitários etc.) e na zona urbana (varejões). Seu objetivo é assegurar as boas 

condições na malha vicinal rural e zelar pela manutenção dos próprios públicos na zona 

rural, bem como nos equipamentos de abastecimento urbano. 

Contato: Av. Dr. Paulo de Moraes, 2113 – Fone: (19) 34374000 

 

1.2.5 - Potencialidades de cooperação 

Neste item são relacionadas algumas instituições governamentais e não-

governamentais, que possuem ou não relação direta com o Parque Natural Municipal do 
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Distrito de Santa Terezinha, e podem se tornar potenciais parceiros no seu manejo e 

gestão, disponibilizando conhecimento técnico e facilidades administrativas e 

operacionais (Tabela 1.06).  

 

Tabela 1.06 - Potenciais Parceiros para o Manejo e Gestão do Parque 

 

NOME ENDEREÇO CONTATO ÁREA DE ATUAÇÃO 
SODEMAP - 
Sociedade em 
Defesa do Meio 
Ambiente de 
Piracicaba 

Rua: Benjamin Constant, 1629 
Piracicaba - SP 
 Cep:13400-056  

F: (19) 34223352 

Educação Ambiental; projetos de 
conservação ambiental; campanhas 
de mobilização; assessoria e 
consultorias técnicas; planejamento 
urbano; fiscalização ambiental 

Piracicaba 2010 Rua Treze de maio, 368 F: (19) 34227371 
Organização suprapartidária que 
objetiva construir um futuro melhor 
para a cidade.  

Fundação SOS 
Mata Atlântica 

Rua Manoel da Nóbrega 456. 
Paraíso CEP: 04001-001 São 
Paulo - SP 

F: (11) 3055-7888 
Fax: (11) 3885-1680 

Projetos e programas voltados a 
recuperação e proteção do bioma 
Mata Atlântica 

CATI 
Av. Brasil, 2340 - Vila Itapura - 
Campinas – SP 

Tel: (19) 3743-3700 

Órgão da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Governo do 
Estado de São Paulo, que desde 
1967, vem trabalhando para o 
produtor rural, prestando serviços e 
oferecendo seus produtos 

Escola Superior 
de Agricultura 
"Luiz de 
Queiroz"-ESALQ 

Av. Pádua Dias, 11 CP 9 
Piracicaba - SP CEP 13418-900  

F: (19) 3429 4100 Ensino, pesquisa e extensão 

Comitê das 
Bacias 
Hidrográficas dos 
rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí 
(SP) 

Av. Estados Unidos, 988 - 
Cidade Jardim 

F: (19) 3434-5111 

Foi o primeiro Comitê instalado no 
estado de São Paulo e recebe apoio 
do DAEE Piracicaba. Seus objetivos 
são: recuperação dos rios, 
integração regional, fomento de 
ações em recursos hídricos, 
incluindo acompanhamento da 
legislação pertinente e 
conscientização.   

Embrapa Meio 
Ambiente 

Rodovia SP 340 - Km 127,5 
Caixa Postal 69 Jaguariúna - SP 
- CEP: 13820-000 

F: (19) 3867-8700  
Fax: (19) 3867-8740  

É uma unidade de referência em 
gestão ambiental, atuando junto às 
comunidades rurais e aos principais 
atores da cadeia produtiva. 

 
Continua 
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Continuação 

NOME ENDEREÇO CONTATO ÁREA DE ATUAÇÃO 

IBAMA 

Rua Mata Atlântica, 447, 
Bosque do Barão, 
Campinas – SP 
 

F: (19) 3249-0720 
Licenciamento e gestão ambiental 
em nível federal 

IAC - Instituto 
Agronômico de 
Campinas 

Av. Barão de Itapura nº 1481 - 
Caixa Postal 28 - 13012-970 - 
Campinas,SP 

F: (19) 3231-5422   
Fax (19) 3231-4943 

Órgão de pesquisa da Agência 
Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios, da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo, tem sua sede 
no município de Campinas.  

Instituto de 
Pesquisas e 
Estudos 
Florestais-IPEF 

Av. Pádua Dias, 11 CP 9 
Piracicaba - SP CEP 13418-900 

F: (19)34368600 
Instituto ligado à Universidade de 
São Paulo que desenvolve trabalhos 
e pesquisas no setor florestal 

ONG INCA 
Rua Governador Pedro de 
Toledo, 543 
Piracicaba - SP 

F: (19) 92086926 

Tem como objetivos defender e 
proteger o meio ambiente e os 
recursos naturais, bem como 
estimular e desenvolver o pleno 
exercício da cidadania através da 
educação ambiental para melhorar a 
qualidade de vida da população. 

Imaflora – 
Instituto de 
Manejo e 
Certificação 
Florestal Agrícola 

Estrada Chico Mendes  185, Cx. 
Postal  411, Cep: 13400-970 

F: (19) 3414-4015 

Promover o desenvolvimento 
sustentável, manejo florestal e 
agrícola, utiliza como ferramentas a 
certificação, o treinamento e a 
capacitação, o estímulo a políticas 
públicas e o desenvolvimento de 
mercados para empreendimentos 
certificados. 

 



 

 61 

1.3 - Referências Bibliográficas 

ALMEIDA, F.F.M de. Fundamentos Geológicos do Relevo Paulista. São Paulo: 

Instituto de Geografia, Universidade de São Paulo, 1964. 99p. (Série Teses e 

Monografias) 

CÂMARA, J. B. D. Brasília: Edições IBAMA, 2002b. 

CHRISTOFOLETTI, A. Geomorfologia. São Paulo: Edgard Blucher, 1980. 

GIULIETTI, A.M. 1992. Biodiversidade da região sudeste. Revista do Instituto 

Florestal (Parte1 - edição especial).  

IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 

NATURAIS RENOVÁVEIS. Roteiro metodológico de planejamento: Parque 

Nacional, Reserva Biológica e Estação Ecológica. Brasília: IBAMA/MMA, 2002a. 

IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 

NATURAIS RENOVÁVEIS. GEO Brasil 2002b: Perspectivas do meio ambiente no 

Brasil. Organizadores: SANTOS, T. C. C. e 

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo 

2002. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br> Acesso em: janeiro, 2007 

IEA - INSTITUTO ECONOMIA AGRICOLA. Agricultura Paulista e mudanças na 

estrutura de representação. Publicado 10/2006. Disponível em: 

<http://www.iea.sp.gov.br/ Acesso em: janeiro, 2007a. 

IVANAUSKAS, N.M. & RODRIGUES, R.R. 2000. Florística e fitossociologia de 

um relicto de Floresta Estacional Decidual em Piracicaba (SP,BR). Revista Brasileira 

de Botânica 23. 

IVANAUSKAS, N.M., MONTEIRO, R. & RODRIGUES, R.R. 1999. Similaridade 

florística entre áreas de floresta atlântica do Estado de São Paulo. Brazilian Journal of 

Ecology (no prelo).  

MANTOVANI, W., RODRIGUES, R.R., ROSSI, L., ROMANIUC-NETO, S., 

CATARINO, L.E.M. & CORDEIRO, I. 1990. A vegetação na Serra do Mar em 



 

 62 

Salesópolis, SP. In Anais do Simpósio sobre Ecossistemas da Costa Sul e Sudeste 

Brasileira: estrutura, função e manejo. Academia de Ciências do Estado de São Paulo, 

São Paulo. 

OLIVEIRA, J.B.; CAMARGO, M.N.; ROSSI, M. & CALDERANO FILHO, B. 

Mapa pedológico do Estado de São Paulo: legenda expandida. Campinas, Instituto 

Agronômico/EMBRAPA Solos. Campinas. 1999. 64p. Inclui mapas 

PONÇANO, W.L. et al. Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo. São Paulo: 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas, 1981. 94p.  

PRADO, D.E. & GIBBS, P.E. 1993. Patterns of species distribution in the dry 

seasonal forests of South America. Annals of the Missouri Botanical Garden  

ROSS, J.L.S. & MOROZ, I.C. Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo. São 

Paulo: Laboratório de Geomorfologia Depto de Geografia FFLCH-USP/Laboratório 

de Cartografia Geotécnica - Geologia Aplicada - IPT/FAPESP, 1997. 63p. 

ROSS, J.L.S. Geomorfologia, Ambiente e Planejamento. São Paulo: Contexto, 1990. 

88p. 

ROSS, J.L.S. O registro cartográfico dos fatos geomórficos e a questão da taxonomia 

do relevo. Revista do Departamento de Geografia, São Paulo, n º 6, 1992. 

ROSS, J.L.S. Relevo Brasileiro: uma nova proposta de classificação. Revista do 

Departamento de Geografia, São Paulo nº 4. 1985. 

SALIS, S.M., SHEPHERD, G.J. & JOLY, C.A. 1995. Floristic comparison on 

mesophytic semideciduous forest of the interior of the state of São Paulo, Southeast 

of Brazil. Vegetatio.  

Secretaria do Estado do Meio Ambiente. Atlas das Unidades de Conservação do 

Estado de São Paulo. São Paulo. 2000. 

TABARELLI, M. & MANTOVANI, W. 1998. A riqueza de espécies arbóreas na 

floresta atlântica de encosta no estado de São Paulo. Revista Brasileira de Botânica.  



 

 63 

VELOSO, H.P. 1992. Sistema fitogeográfico. In Manual técnico da vegetação 

brasileira. IBGE, Série Manuais Técnicos em Geociências.  

VICTOR, M.A.M. A devastação florestal. São Paulo: Sociedade Brasileira de 

Silvicultura, 1975. 

VILLA, E.A. Contribuição ao estudo do ritmo climático na bacia do Ribeirão do 

Lobo (Itirapina-SP). 2002. 90f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Engenharia 

Ambiental) - Escola de Engenharia de São Carlos. Universidade de São Paulo. 

www.biota.org.br, consultado em janeiro de 2007. 

 

 
 



 

 64 

CONTEÚDO 

ENCARTE 2 - ANÁLISE DA REGIÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

2 - ANÁLISE DA REGIÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO.............................69 

2.1 - Caracterização Ambiental.......................................................................................70 

2.1.1 - Meio Físico..................................................................................................70 

2.1.1.1 – Clima............................................................................................71 

2.1.1.2 – Geologia.......................................................................................72 

2.1.1.3 – Relevo..........................................................................................73 

2.1.1.4 – Solos............................................................................................75 

2.1.1.5 – Hidrografia...................................................................................78 

2.1.1.6 – Malha viária.................................................................................80 

2.1.1.7 – Uso da terra.................................................................................80 

2.1.1.8 – Expansão Urbana.........................................................................83 

2.1.2 - Meio Biótico................................................................................................84 

2.1.2.1 – Vegetação....................................................................................84 

2.1.2.2 – Fauna...........................................................................................88 

2.2 - Aspectos históricos................................................................................................106 

2.3 - Aspectos socioeconômicos....................................................................................108 

2.3.1 - Infra-estrutura regional..............................................................................108 

2.3.2 - Características da população.....................................................................111 

2.3.3 Alternativas de desenvolvimento econômico sustentável...........................125 

2.3.4 - Uso e ocupação da terra e problemas ambientais decorrentes..................127 

2.4 - Aspectos legais......................................................................................................128 

2.4.1 - Legislação federal.....................................................................................129 

2.4.1.1 - Constituição Federal de 1988.....................................................129 

2.4.1.2 - Lei da Política Nacional de Meio Ambiente.....................131 

2.4.1.3 - Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação....132 

2.4.1.4 - Aprova o Regulamento dos Parques Nacionais................135 

2.4.1.5 - Lei de Crimes Ambientais.................................................136 

2.4.1.6 - Código Florestal................................................................138 

2.4.1.7 - Lei de Proteção à Fauna....................................................141 

2.4.1.8 - Conselho Nacional de Proteção à Fauna...........................142 

2.4.1.9 – Pesca.................................................................................142 



 

 65 

2.4.1.10 - Patrimônio Genético e Biodiversidade............................144 

2.4.1.11 - Da Obrigação com Relação ao Patrimônio Cultural.......145 

2.4.1.12 - Lei da Ação Civil Pública...............................................147 

2.4.1.13 - Legislação Sobre Águas..................................................147 

2.4.2 - Legislação estadual...................................................................................148 

2.4.3 - Legislação municipal................................................................................149 

2.5 - Referências Bibliográficas.................................................................................152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 66 

Lista de tabelas 

Tabela 2.01 - Balanço hídrico climatológico de Piracicaba - SP (1917-1998)...............71 

Tabela 2.02 - Tipos de solos, áreas e porcentagens, de acordo com o levantamento de 

solos urbanos de Piracicaba.............................................................................................77 

Tabela 2.03 - Uso e ocupação do solo de Piracicaba.......................................................82 

Tabela 2.04 – Relação de espécies de aves encontradas na região de Piracicaba 

.........................................................................................................................................91 

Tabela 2.05 - Relação de espécies de mamíferos encontradas na região de 

Piracicaba.........................................................................................................................95  

Tabela 2.06 - Relação de espécies de aves observadas no campus “Luiz de Queiroz”, 

Piracicaba, SP..................................................................................................................97 

Tabela 2.07 – Relação dos mamíferos encontrados no campus da Esalq-USP 

.......................................................................................................................................103 

Tabela 2.08 - Relação de espécies de peixes encontrados na região de Piracicaba 

(SP)...............................................................................................................................105 

Tabela 2.09 - Consumo de energia (KW/h) em Piracicaba em 2005............................110 

Tabela 2.10 - Evolução da População do Município de Piracicaba por Zona...............111 

Tabela 2.11 - População Residente Urbana na Área do Entorno do Parque Natural do 

Distrito de Santa Terezinha (2000)................................................................................112 

Tabela 2.12 - Unidades do sistema educacional situadas na região do Parque Natural 

Municipal do Distrito de Santa Terezinha.....................................................................115 

Tabela 2.13 – Óbitos de menores de um ano, por gênero e causa em Piracicaba - 2000 a 

2006...............................................................................................................................117 

Tabela 2.14 – Volume anual de água tratada e distribuída (m3) em Piracicaba – 1980 a 

2005...............................................................................................................................118 

Tabela 2.15 - Produção agrícola dos principais produtos no município de Piracicaba - 

1990/2005......................................................................................................................120

Tabela 2.16 – Número de estabelecimentos industriais no município de Piracicaba....121 

Tabela 2.17 – Classificação de estabelecimentos industriais de acordo com seu porte, no 

município  de Piracicaba................................................................................................121 

Tabela 2.18 – Distribuição de empregados por setor industrial no município de 

Piracicaba.......................................................................................................................122 



 

 67 

Tabela 2.19 – Distribuição do número de empregados de acordo com o porte das 

empresas no município de Piracicaba............................................................................122 

Tabela 2.20 – Número de estabelecimentos comerciais................................................123 

Tabela 2.21 – Número de prestadores de serviços........................................................123 

Tabela 2.22 - Receitas e despesas municipais - 2004/2005...........................................125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 68 

 

 

Lista de figuras 

Figura 2.01 – Vistas de Piracicaba..................................................................................70 

Figura 2.02 - Extrato do balanço hídrico mensal de Piracicaba, no período de 1917 a 

1998.................................................................................................................................72 

Figura 2.03 - Mapa Geológico de Piracicaba..................................................................73 

Figura 2.04 - Modelo de Elevação Digital de Piracicaba, elaborado a partir de cartas do 

IBGE...............................................................................................................................74 

Figura 2.05 - Mapa de Declividade de Piracicaba..........................................................75 

Figura 2.06 - Mapa de Solos de Piracicaba.....................................................................78 

Figura 2.07 - Mapa da Rede Hidrográfica de Piracicaba................................................79 

Figura 2.08 - Mapa das Estradas Rurais de Piracicaba...................................................80 

Figura 2.09 - Mapa de Classificação do Uso da Terra de Piracicaba..............................81 

Figura 2.10 - Representa a evolução da expansão urbana em Piracicaba entre 1784 e 

2000.................................................................................................................................84 

Figura 2.11 - Uso da terra e as APP’s no município de Piracicaba.................................85 

Figura 2.12 - Malha rodoviária de Piracicaba...............................................................109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 69 

 

 

 

 

ENCARTE 2 - ANÁLISE DA REGIÃO DA UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO 

 

O documento em questão, denominado Encarte 2, objetiva analisar a região 

onde está inserido o Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha, 

considerando-se como região o município de Piracicaba. 

Piracicaba é um município do estado de São Paulo, localizado a 22º 42' 30" S e 

a 47º38'01" W, com altitude de 554 metros. Abrange uma área de 1.312,30 km2, sendo 

158,06 km2 de área urbana e 1.154,24 km2 de área rural. 

Limita-se com os seguintes municípios: Rio Claro, Limeira, Anhembi, São 

Pedro, Charqueada, Santa Bárbara d’Oeste, Rio das Pedras, Tietê, Laranjal Paulista, 

Conchas, Santa Maria da Serra, Santa Gertrudes e Iracemápolis. Dista 162 km da 

capital, e a ligação viária é feita pelas rodovias Anhanguera e Bandeirantes. Conta ainda 

com o aeroporto Pedro Morganti, que dispõe de pista asfaltada com 1.200 x 30 metros, 

dotada de terminal de passageiros, situado a dois quilômetros do centro da cidade. 

Piracicaba é pólo de uma região de aproximadamente 3 milhões de habitantes, 

localizada em uma bacia hidrográfica do mesmo nome, cuja área é de 12.400 km², 

envolvendo cinqüenta municípios paulistas e abrigando 8% da população do estado de 

São Paulo. É a segunda cidade mais populosa da bacia, sendo superada apenas por 

Campinas.  

A importância regional de Piracicaba atrai a população de outros municípios, 

ocasionando problemas relacionados à ocupação urbana descontrolada, que criou 

dificuldades ao o poder público para atender a demanda de saúde, lazer, educação etc. 

Entretanto, projetos de gestão urbana participativa e processo de urbanização 

sustentável ainda são possíveis de ser implantados. (Feldman, 2000). 

 



 

 70 

Figura 2.01 – Vistas de Piracicaba 

 

Rio Piracicaba. Fonte: www.fop.unicamp.br                              Engenho central. Fonte: www.fop.unicamp.br 

 

Engenho Central, às margens do rio Piracicaba                              Esalq-USP. Fonte: www.esalq.usp.br 

Fotos: Christiano Diehl Neto 

 

2.1 - Caracterização Ambiental 

 

2.1.1 - Meio físico 

A Sub-bacia Hidrográfica do Baixo Piracicaba situa-se no Centro-Oeste 

paulista, e é delimitada pelos paralelos 22º15’ a 22°45’ de latitude Sul e pelos 

meridianos 47º45’ a 48º30’ de longitude Oeste. As principais vias de acesso são as 

rodovias estaduais SP-308, SP-304, SP-127 e SP-147. Os municípios que a compõem 

são: Águas de São Pedro, Piracicaba, Charqueada, Santa Maria da Serra e São Pedro, 

Anhembi e Dois Córregos. Os cursos d’água Serelepe, Bonito, Tabaranas, Vermelho, 

Samambaia, Araguá, Cachoeira, Congonhal, Paredão Vermelho, Claro e do Pinga se 

constituem os maiores afluentes do rio Piracicaba na área de estudo. 
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2.1.1.1 - Clima 

O clima da região é do tipo Cwa (clima mesotérmico, úmido, subtropical com 
inverno seco), segundo a classificação de Köppen.  

Para caracterizar o clima de Piracicaba foram utilizados dados climatológicos 

medidos no posto meteorológico da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. 

Foi considerado um período de recorrência de 81 anos (1917 a 1998). 

Os dados climatológicos normais, obtidos junto ao Projeto Nurmam da USP-
Esalq, indicaram temperatura média anual de 21,6 ºC, e precipitação média anual de 
102,5mm. Nos gráficos abaixo, pode-se observar o Extrato do Balanço Hídrico Mensal 
de Piracicaba, de acordo com a metodologia de Thornthwaite & Mather (1955).  

 

Tabela 2.01 - Balanço hídrico climatológico de Piracicaba - SP (1917-1998), para uma 

capacidade de água disponível CAD=100 mm. 

Mês T (oC) P (mm) ETP 
(mm)

ARM 
(mm)

ETR 
(mm)

DEF 
(mm)

EXC 
(mm)

Jan 24,4 241 124 100 124 0 117
Fev 24,5 190 114 100 114 0 76
Mar 23,9 131 114 100 114 0 17
Abr 21,7 52 82 74 78 4 0
Mai 19,4 38 61 59 53 8 0
Jun 18,1 40 48 54 44 3 0
Jul 17,9 23 48 43 35 13 0
Ago 19,7 25 62 29 38 24 0
Set 21,1 50 75 23 56 18 0
Out 22,3 122 94 51 94 0 0
Nov 23 126 103 74 103 0 0
Dez 23,6 192 117 100 117 0 48
Totais - 1230 1042 807 971 70 259  

Fonte: Esalq – USP. 

Abreviaturas: T: Temperatura, P: Precipitação, ETP: Evapotranspiração potencial, 

ARM: Armazenamento, ETR: Evapotranspiração real, DEF: Déficit, EXC: Excedente. 



 

 72 

Figura 2.02 - Extrato do balanço hídrico mensal de Piracicaba, no período de 

1917 a 1998. 

Extrato do Balanço Hídrico Mensal
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Fonte: Nurmam – Esalq – USP. 

 

2.1.1.2 – Geologia 

As rochas que ocorrem na área de estudo representam uma significativa parte da 

evolução da Bacia Sedimentar do Paraná; assim a Formação Corumbataí demarca o 

final do estágio regressivo no Permiano. A depressão deixada por esse mar, que não 

mais retornou, foi preenchida pelos sedimentos das formações Pirambóia e Botucatu 

(Triássico e Jurássico). A Formação Serra Geral, com até quase 2.000 metros de lavas, 

representa a maior manifestação basáltica do planeta (Neojurássico-Eocretáceo). Por 

fim, têm-se a Formação Itaqueri (Eoceno) e os aluviões (Quaternário), que cobrem 

porções das rochas mais antigas (Zalán, 1989). 

Na área ocorrem as províncias geomorfológicas Depressão Periférica e Cuesta 

Basáltica, que se desenvolveram sobre as seqüências sedimentares e ígneas fanerozóicas 

da Bacia do Paraná e refletem a compartimentação tecto-estrutural regional (Pires Neto, 

1996). A origem dessas províncias foi considerada somente aos processos erosivos por 

AB’Saber (1969), conseqüência da dinâmica morfo-climática e descrita como 

circundenudação periférica. Entretanto, as falhas normais são indicadoras de processos 

atuantes na área. Assim, a associação erosiva e tectônica é o modelo evolutivo adequado 
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e as formas de relevo são compreendidas à luz dos conceitos de morfoestrutura e 

morfoescultura (Ross, 1991). 

 

Figura 2.03 - Mapa geológico de Piracicaba. 

 
Fonte: Geologia Regional DAEE/UNESP, 1982. 

 

2.1.1.3 – Relevo 

As informações sobre o relevo foram retiradas do Atlas Rural de Piracicaba 

(Barretto et al., 2006). A base para as análises foi um Modelo Digital de Elevação 

(DEM), gerado a partir de oito cartas do IBGE na escala 1:50.000 (folhas de Santa 

Maria, São Pedro, Piracicaba, Limeira, Anhembi, Laras, Capivari e Americana). A 

partir do DEM (Figura 2.03), foram calculados mapas de declividade, sombreamento e 

orientação das vertentes. 
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Segundo o estudo, Piracicaba apresenta maior depressão na parte central do 

território, seguindo o sentido Leste-Oeste do curso do rio Piracicaba, sendo mais 

acentuada nos limites da área urbana, a partir da queda d'água (salto) existente. Uma 

região mais elevada divide as bacias dos rios Piracicaba e Tietê. A altitude média é de 

528 metros, sendo nas regiões mais baixas de 420 metros e de 780 metros nas regiões 

mais elevadas. A amplitude da altitude, portanto, é de 360 metros. 

A declividade média calculada é de 7,8%, com mediana de 6,3%, isto é, os 

menores valores predominam sobre os maiores. Os declives inferiores a 5%, portanto, 

não restritivos à mecanização, ocorrem em 42% da área, e os terrenos com mais de 12% 

de declividade representam 20% da área. 

As regiões Leste e Sudoeste do município apresentam menor declividade; as 

Central e Norte apresentam declividade intermediária, e a região Oeste apresenta 

declividade mais acentuada, predominando as classes superiores a 12% (Figura 2.04). 

 

Figura 2.04 - Modelo de elevação digital de Piracicaba, elaborado a partir de cartas do IBGE. 

 
Fonte: Atlas Rural de Piracicaba, 2004. 
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Figura 2.05 - Mapa de declividade de Piracicaba. 

 
Fonte: Atlas Rural de Piracicaba, 2004. 

 

2.1.1.4 - Solos 

O município de Piracicaba, de acordo com o Atlas Rural de Piracicaba, 

apresenta grande diversidade de solos, em função da junção de diferentes materiais de 

origem associada a grande diversidade de relevo.  

No Nordeste do município predominam os latossolos que, normalmente, 

apresentam textura média ou argilosa; são profundos e possuem elevada capacidade de 

retenção de água. A fertilidade é variável, mas predominam os solos de baixa 

fertilidade.  

A região Norte do município, que drena para o rio Corumbataí, bem como a 

maior parte das porções Centro e Sul são ocupadas por associações de podzólicos 

preenchidas com manchas menores de solos diversos (Brunizens, Litólicos, Podzólicos, 

Cambissolos). As variações dos atributos físicos e químicos são muito amplas, não 

sendo possíveis generalizações.  

A região Oeste do município, apesar de apresentar relevo suave, possui solos 

mais arenosos, predominando Areias Quartzosas, Podzólicos e Litólicos, devido ao 
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substrato rochoso. A fertilidade é baixa, assim como a capacidade de retenção de água. 

São freqüentes as grandes erosões e também os problemas com manutenção de estradas. 

Algumas características dos principais solos encontrados na região de Piracicaba são: 

• Latossolos: esta classe é constituída por solos minerais, não hidromórficos, com 

horizonte B latossólico, formados a partir de rochas eruptivas básicas. São muito 

profundos, porosos, muito friáveis, acentuadamente drenados, com predomínio de argila 

de baixa atividade (1:1) e elevados teores de sesquióxidos de ferro, alumínio e óxidos de 

titânio e manganês. O caráter eutrófico faz referência a solos com alta fertilidade natural 

e praticamente sem alumínio trocável. O caráter distrófico corresponde a solos de baixa 

fertilidade natural, ácidos e com teores moderados de alumínio trocável. Os solos com 

caráter alumínico possuem fertilidade natural muito baixa, muito ácidos e com elevados 

teores de alumínio trocável. 

 

• Nitossolos: sob esta denominação estão compreendidos solos minerais, não 

hidromórficos, com horizonte B textural apresentando cerosidade, com predomínio de 

argila de baixa atividade (1:1) e ricos em sesquióxidos de ferro e alumínio e derivados 

de rochas eruptivas básicas. São profundos, argilosos, bem drenados e porosos. O 

caráter eutrófico faz referência a solos com alta fertilidade natural, moderadamente 

ácidos e praticamente sem alumínio trocável. O caráter distrófico corresponde a solos 

extremamente ácidos e de alta saturação com alumínio trocável.  

 

• Neossolos: Esta classe compreende solos minerais, pouco desenvolvidos que, a 

partir de uma profundidade que varia entre 20 e 80 cm, apresentam rochas consolidadas. 

Normalmente, o horizonte A assenta-se diretamente sobre a rocha e quando apresentam 

horizonte B este não é muito desenvolvido (pouco espesso). Portanto, as características 

morfológicas destes solos restringem-se praticamente as do horizonte A, sendo que a 

cor, textura, estrutura e consistência dependem do tipo de material que deu origem ao 

solo. 

 

• Argissolo: Nesta classe estão compreendidos solos minerais, não hidromórficos, 

com horizonte B textural, com profundidade variável, em relevo suave ondulado a forte 

ondulado, textura média/argilosa. O caráter alumínico faz referência a fertilidade natural 

muito baixa e a acidez muito alta, com elevados teores de alumínio trocável.  
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A Tabela 2.03 mostra os tipos de solos, a área que ocupam e a porcentagem 

dos solos urbanos e do levantamento semidetalhado conduzido pelo Instituto 

Agronômico de Campinas (Oliveira e Prado et al., 1984), respectivamente. 

 

Tabela - 2.02 - Tipos de solos, áreas e porcentagens, de acordo com o levantamento de 

solos urbanos de Piracicaba. 

Tipo de Solo Área (ha) Área (%) 

Alissolo Crômico 314 1,7 

Argissolo Amarelo 402 2,2 

Argissolo Vermelho 126 0,7 

Argissolo Vermelho-Amarelo 2.060 11,4 

Cambissolo Háplico 694 3,8 

Chernossolo Ebânico 2 0,0 

Gleissolo Háplico 179 1,0 

Latossolo Vermelho 2.542 14,0 

Latossolo Vermelho-Amarelo 1.120 6,2 

Neossolo Flúvico 35 0,2 

Neossolo Litólico 5.442 30,0 

Nitossolo Háplico 15 0,1 

Nitossolo Vermelho 4.984 27,5 

Rio 224 1,2 

Totais 18.140 100 

Fonte: Atlas Rural de Piracicaba, 2004. 
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Figura 2.06 - Mapa de solos de Piracicaba. 

 
Fonte: Atlas Rural de Piracicaba, 2004. 

 

2.1.1.5 - Hidrografia 

A identificação da malha hidrográfica de Piracicaba foi baseada em oito cartas 

topográficas do IBGE, na escala 1:50.000, correspondentes às folhas de Santa Maria, 

São Pedro, Piracicaba, Limeira, Anhembi, Laras, Capivari e Americana (1969). 

A rede hidrográfica de Piracicaba ocupa 2.139 km, sendo que a densidade da 

rede de drenagem, representada na Figura 7, acompanha o relevo. A rede é mais 

ramificada nas partes Central e Norte do município, correspondentes às terras mais 

movimentadas. 

Os maiores rios, Piracicaba e Tietê, encontram-se parcialmente represados na 

porção Oeste. Reveste-se de singular importância, o rio Corumbataí, tributário do rio 

Piracicaba, cuja foz se localiza nas imediações do Parque Natural Municipal de Santa 

Terezinha e representa o principal manancial de abastecimento da cidade.  
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Figura 2.07 - Mapa da rede hidrográfica de Piracicaba. 

 
Fonte: Atlas Rural de Piracicaba, 2004. 

 

O rio Piracicaba pertence à Bacia Hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí e estende-se por 14.042,64 quilômetros quadrados, desde a divisa com Minas 

Gerais até o Reservatório da Usina de Barra Bonita, no rio Tietê, em uma extensão 

retilínea de aproximadamente de 230 quilômetros. 

A bacia do rio Piracicaba apresenta um desnível topográfico de cerca de 1.400 

metros em uma extensão da ordem de 370 quilômetros, desde as suas cabeceiras, na 

Serra da Mantiqueira, até sua foz, no rio Tietê.  

O rio Piracicaba apresenta uma extensão 177,45 quilômetros de sua foz até a 

confluência dos rios Jaguari e Atibaia, que o formam. O salto de Piracicaba, no centro 

de Piracicaba, dista 120 quilômetros da foz, localizada na divisa dos municípios de Dois 

Córregos e Botucatu, no Reservatório de Barra Bonita. Os principais cursos d’água da 

Bacia são: rios Piracicaba, Atibaia, Jaguari, Camanducaia, Corumbataí, Passa Cinco; e 

ribeirões Anhumas, Pinheiros e Quilombo.    

 

 



 

 80 

 

2.1.1.6 – Malha viária 

A densidade viária média, de acordo com o Atlas Rural de Piracicaba, é de 9,2 

km. de estrada por km2 e 98% da área do município se situa a menos de 2 km. de uma 

estrada principal. A densidade de estradas é elevada e todos os pontos do município 

podem ser alcançados por terra. Dos 1.200 km. de malha viária rural (vias principais), 

164 km. (13,5%) estão sobre solo arenoso e em declives superiores a 12%. Esses pontos 

são suscetíveis à erosão, podendo gerar impactos ambientais, quando as estradas são 

inadequadamente construídas e mantidas. 

A Figura 2.07, abaixo, representa o sistema de estradas rurais de Piracicaba. 

 

Figura 2.08 - Mapa das estradas rurais de Piracicaba. 

 
Fonte: Atlas Rural de Piracicaba, 2004. 

 

2.1.1.7 – Uso da terra 

O Atlas Rural de Piracicaba propõe a distribuição geográfica do uso da terra 

no município agrupada em quatro padrões: a) região com predomínio de cana-de-

açúcar; b) região com predomínio de pastagens; c) região de coexistência de cana-de-
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açúcar com pastagens; e d) região de uso fragmentado do entorno imediato da área 

urbanizada. 

A figura 2.08, abaixo, representa a classificação do uso da terra. 

 

Figura 2.09 - Mapa de classificação do uso da terra de Piracicaba 

 
Fonte: Atlas Rural de Piracicaba, 2004. 

 

A cana-de-açúcar predomina nas áreas mais próximas às usinas, onde estão os 

terrenos mais propícios à mecanização, envolvendo, muitas vezes, a área urbanizada. 

Nessa região ocorre intensa fragmentação devido à expansão urbana. As Áreas de 

Preservação Permanente (APP) estão degradadas e o passivo de Reserva Legal (RL) é 

significativo. 

No setor Oeste predominam as pastagens, coincidente com solos muito 

arenosos. Nessa porção é realizada, principalmente, a exploração da pecuária de corte 

ou mista, em sistema extensivo. Segundo o levantamento, nessa região as áreas 

florestais são mais abundantes e as APP´s estão mais preservadas. Essas condições, 

aliadas a ocorrência de fragmentos florestais de maiores dimensões, e com possibilidade 

de conexão (corredores ecológicos) tornam a zona Oeste de interesse para a 
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conservação, buscando aproveitar seu potencial como manancial hídrico, reduto de vida 

silvestre e reserva de recursos florestais. 

Na região central, onde o relevo e os solos são mais variáveis, coexistem 

pastagens e canaviais. Nesta porção ocorre a maior alteração do uso da terra, 

aumentando as possibilidades de degradação dos recursos florestais. 

A região correspondente ao entorno imediato da área urbana efetiva apresenta 

uso fragmentado e descaracterização do uso agrícola. As propriedades nessa região são 

pequenas, destinadas ao cultivo de cana-de-açúcar, atividades de lazer e pequena 

produção (diversificada), sendo freqüentes a horticultura e a fruticultura. Observa-se 

alta densidade da rede viária e maior impacto sobre os recursos florestais. A Tabela 2.04 

mostra resumidamente o uso e ocupação do solo em Piracicaba.  

 

Tabela 2.03 - Uso e ocupação do solo de Piracicaba. 

Total 
(ha)

Total 
(%)

Cana-de-açucar 62.978 45,5
Pasto 34.965 25,2
Floresta Remanescente 13.725 9,9
Áreas em Regeneração Natural 13.323 9,6
Floresta Exótica 627 0,5
Urbano 7.851 5,7
Água 4.140 3
Outros 930 0,7
APP (estimada) 11.566 8,3
Piracicaba 138.538 100  

Fonte: Atlas Rural de Piracicaba, 2004. 

 

As unidades de produção agrícola de Piracicaba são voltadas, principalmente, 

para o cultivo de cana-de-açúcar e a exploração de pastagens. Existem 2.365 

propriedades rurais no município, sendo 1.517 destinadas ao plantio de cana-de-açúcar e 

1.411 para pastagens. A fruticultura é praticada em 145 propriedades, a olericultura em 

86 e a produção de grãos em 290.  

Segundo diagnóstico do Atlas Rural de Piracicaba, a maior parte das 

propriedades com área acima de cem hectares, que representa 72% do total, produz cana 

e/ou pastagem. As demais culturas citadas são cultivadas em cerca de 4.000 hectares do 

município. Nesse mesmo estudo, constatou-se que 198 propriedades rurais têm 
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produção diversificada, sendo os critérios: a) não ter mais que 80% da área cultivada 

com apenas uma cultura; b) mais de 15% da área cultivada deve ser com grãos ou c) 

apresentar uma área maior que um hectare de fruticultura ou olericultura. De acordo 

com esses padrões, a produção diversificada é predominante em propriedades entre dez 

e cinqüenta hectares, cerca de 54% das propriedades pratica a monocultura, 8% 

diversificam a produção, e 48% têm produção dividida entre cana e pastagem. 

As propriedades voltadas à produção de cana estão concentradas a Leste do 

município, incluindo uma faixa próxima à zona urbana. As propriedades destinadas às 

pastagens concentram-se a Oeste. A fruticultura encontra-se predominantemente na 

região Noroeste e as propriedades com atividades olerícolas estão situadas na região do 

entorno da zona urbana. 

As dimensões das propriedades rurais de Piracicaba variam de 0,2 a 1.908 

hectares, evidenciando uma situação fundiária desequilibrada, com concentração de 

terras (Barretto et al., 2006).  

 

2.1.1.8 – Expansão urbana 

Segundo Feldman (2000), as cidades do Estado entre 100 mil e 500 mil 

habitantes contribuem amplamente para a formação da rede urbana (eram 21 em 1970, e 

54 em 2000). Nessas cidades em que, em 2000, habitavam mais de 30% da população 

paulista, possuem base econômica relevante no contexto nacional. Devido à situação 

geográfica, não se transformaram em metrópoles, nem geraram periferias extensivas. O 

autor inclui nesse contexto as cidades de Franca, São Carlos, Botucatu, Rio Claro e 

Piracicaba, entre outras. 

A reconstituição da expansão urbana de Piracicaba revela que, entre 1822 e 

1902 a cidade expandiu 12 metros/ano e que, entre 1902 e 1945 expandiu 36 

metros/ano, em relação ao limite urbano anterior. Houve, portanto, crescimento 

contínuo e ponderado no século XIX e um salto nas primeiras décadas do século XX, 

resultado do ciclo do café. No período de 1962 a 1978, 90% a cidade expandiu até 180 

metros/ano do limite urbanizado anterior, mostrando o efeito do “milagre econômico” 

da década de 1970, observado, também em outros pontos do país. Entre 1978 e 1995, a 

cidade expandiu 152 metros/ano e, entre 1995-2000, 155 metros/ano, evidenciando 

diminuição no ritmo de expansão urbana nas últimas décadas (Barretto et al., 2006).  
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Figura 2.10 - Evolução da expansão urbana em Piracicaba entre 1784 e 2000. 

 
Fonte: Atlas Rural de Piracicaba, 2004. 

 

2.1.2 - Meio Biótico 

2.1.2.1 - Vegetação 

Os sucessivos ciclos econômicos baseados em monoculturas e a expansão 

urbana provocaram a substituição da cobertura florestal da região Sudeste por atividades 

de produção. No estado de São Paulo, a cobertura florestal foi reduzida de 82% (Victor, 

1975) a 5%, na década de 1980 (Consema, 1985).  

A partir da década de 1990 houve uma expansão da cobertura florestal, 

chegando a cerca de 14% em 2003 (Kronka et al., 2003). Possivelmente, esse aumento 

da cobertura florestal está relacionado com a criação da lei de crimes ambientais, a 

maior efetividade de fiscalização e à conscientização ambiental, mesmo que ainda 

pequena, dos proprietários rurais quanto à sustentabilidade econômica, social e 

ambiental da produção. 

As atividades agropecuárias, segundo Rodrigues & Galdolfi (2001), são os 

principais fatores de degradação dos ecossistemas ciliares, competindo com o 

represamento de rios para construção de hidrelétricas. Para Camargo et al (1971), a 
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expansão da cafeicultura foi o principal fator da eliminação das formações vegetais da 

bacia do Corumbataí. Na década de 1980, a região de Piracicaba, juntamente com Jaú, 

Ribeirão Preto e Araraquara, era um dos principais centros canavieiros do estado, com 

grande parte da sua área agrícola ocupada pela cana-de-açúcar. 

Esse histórico da exploração agrícola resultou em erosão, redução da 

fertilidade do solo, assoreamento do sistema hídrico superficial e extinção de espécies 

animais e vegetais, tornando-se muito importante a restauração de matas, 

principalmente daquelas localizadas ao longo dos cursos d’água. De acordo com 

Macedo (1993), essa ação é muito importante, pois, devidamente recuperadas, essas 

matas ciliares podem interligar diversos fragmentos florestais, funcionando, assim, 

como corredores ecológicos. 

A cobertura florestal no município ocupa 27.600 hectares, sendo 22.100 

hectares localizados fora dos limites de APP's e 5.500 hectares dentro de APP's. As 

reservas florestais estão concentradas na região Oeste do município, predominando 

fragmentos maiores e contínuos e, portanto, com maior sustentabilidade ecológica e 

capacidade de abrigar a vida silvestre. Próximo ao perímetro urbano e nas áreas mais 

antigas de cultivo intensivo de cana-de-açúcar, as florestas são menores e mais isoladas, 

o que torna a restauração mais difícil e onerosa.  

Figura 2.11 - Uso da terra e as APP´s no município de Piracicaba. 

 
Fonte: Atlas Rural de Piracicaba, 2004. 
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Observando-se o levantamento dos tipos florestais ocorrentes em Piracicaba 

(Rodrigues, 1999) verifica-se que a diversidade de fisionomias vegetacionais é 

decorrente das características fisiográficas do município, que se encontra, em sua maior 

parte, sobre a Depressão Periférica, na região denominada Zona do Médio Tietê, e uma 

porção menor sobre a região das Cuestas Basálticas, no extremo Noroeste (Almeida, 

1964). 

Abaixo seguem as descrições sobre os tipos florestais ocorrentes no município. 

 

• Floresta Estacional Semidecidual (IBGE, 1993) 

Esse tipo de floresta predomina na região de Piracicaba, sobretudo, nos 

domínios da Depressão Periférica Paulista, cedendo espaço para manchas de cerrado nas 

partes mais elevadas da Depressão.  

A Floresta Estacional Semidecidual foi a que mais sofreu degradação de 

origem antrópica e atualmente é a mais ameaçada, restrita a pequenos remanescentes 

localizados em áreas de difícil acesso, inaptas para produção agrícola e, raramente, 

protegidas por ação institucional (criação de Unidades de Conservação) ou de 

proprietários rurais. 

A característica dessa formação é possuir dossel contínuo, com trechos 

irregulares, entre 15 a 20 metros de altura, com árvores emergentes de 25 a 30 metros. 

Ocorre tanto em solos argilosos, como em arenosos. 

 

• Floresta Estacional Semidecidual Ribeirinha (Rodrigues, 2001) 

A formação ribeirinha ocorre nas margens dos cursos d’água. No município de 

Piracicaba, são consideradas do tipo Floresta Estacional Semidecidual, pois 

predominam na condição de interflúvio desse tipo florestal. As formações não florestais 

do interflúvio são restritas a algumas manchas do município, onde ocorre cerrado stricto 

senso. 

Os rios do município apresentam calha bem definida (rios bem encaixados), 

apresentando elevação altitudinal, conforme se distancia do rio, podendo ocorrer 

pequenas depressões do relevo local, formando bacias de sedimentação (acúmulo de 

água durante um período do ano), principalmente quando acontecem enchentes ou 

elevação do lençol freático. Nesses locais, a vegetação é especializada para as condições 

de encharcamento do solo (Rodrigues & Shepherd, 2001). 
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As formações ribeirinhas ao longo dos rios Corumbataí e Piracicaba são muito 

particulares, pois apresentam elevação altitudinal a longas distâncias, deixando trechos 

de depressão no relevo local, às vezes, dando origem às lagoas marginais.  Essas lagoas 

são de grande importância, pois propiciam ambientes de grande seletividade de espécies 

– portanto, definem a fauna e flora locais – e só ocorrem nessas condições muito 

particulares da região.  

Desta forma, a conservação e recuperação desses ambientes é fundamental 

para a manutenção da biodiversidade regional. A ocorrência dessas depressões em 

grandes extensões está restrita às margens do rio Piracicaba e em alguns trechos do rio 

Corumbataí, próximo a sua foz, já bastante antropizada. No município de Piracicaba, já 

é difícil encontrar esses ambientes conservados, pois a maioria é ocupada por cana-de-

açúcar após a drenagem do solo (Barretto, 2006). 

 

• Floresta Estacional Semidecidual com Influência Fluvial Permanente (Rodrigues, 

2001) 

Essa formação ocorre apenas em solos permanentemente encharcados, o que 

torna sua distribuição bastante fragmentada (Rodrigues, 2001). Os fatores que definem 

se a formação será florestal ou herbácea ainda são pouco conhecidos. Supõe-se que as 

herbáceas desenvolvem-se em áreas com maior permanência de água no solo e, as  

florestais ocorrem em áreas sem impedimento de drenagem superficial ou sub-

superficial (Barretto, 2006). 

 

• Floresta Estacional Decidual (IBGE, 1993) 

 Essa formação ocorre sobre solos litólicos e é muito importante, pois se 

distingue, em termos de fisionomia e florística, das demais formações da quadrícula de 

Piracicaba e, também, do estado de São Paulo, pois a ocorrência é definida por fatores 

edáficos e não climáticos . A formação parece ser condicionada por solos rasos, ácidos, 

com baixa capacidade de retenção hídrica durante as secas. Esses fatores, portanto, são 

seletivos para a vegetação.  

Em Piracicaba, essa vegetação é pouco estudada, o que é preocupante, pois 

restam poucos remanescentes. Alguns fragmentos ocorrem na bacia do córrego da 

Laranja Azeda, na região dos Godinhos (Ivanauskas & Rodrigues, 2000). 
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2.1.2.2 – Fauna 

A caracterização da fauna, associada à vegetação na região foi feita com base 

na compilação de dados obtidos em trabalhos científicos realizados com animais 

vertebrados na Sub-bacia 1 do rio Piracicaba e áreas adjacentes, citados em estudo 

ambiental efetuado pela empresa Projectos Consultoria Ltda., contida no Relatório 

Ambiental Preliminar (RAP), elaborado pela Tecnosan Engenharia S/C Ltda. para o 

Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba (2004).  

Essas informações fornecem subsídios para avaliar o estado de conservação da 

vida silvestre, e sugere alternativas para seu adequado manejo. 

 

a) Caracterização dos ecossistemas terrestres 

Os ecossistemas terrestres objetos dessa avaliação compõem o cenário 

ambiental da Sub-bacia 1 do rio Piracicaba, cuja a vegetação original era constituída 

principalmente pela Floresta Estacional Semidecidual. 

Atualmente, observa-se que a maioria das terras ocupadas por áreas agrícolas 

de pastagens onde predomina a cultura da cana-de-açúcar, com a vegetação natural está 

restrita a pequenas manchas isoladas de florestas ripárias e várzeas, às margens do rio 

Piracicaba e seus tributários. 

 

b) Fauna ocorrente na região 

A fauna abaixo descrita relaciona as espécies de ocorrência comprovada ou 

provável na região. 

É certo que, devido ao intenso processo de degradação e fragmentação que a 

ocupação humana tem acarretado à região, as espécies tipicamente florestais, cujas 

necessidades de qualidade e quantidade de habitats são maiores, foram paulatinamente 

sendo substituidas por espécies melhores adaptadas a ambientes influenciados pelo 

homem, que apresentam pouca variabilidade ecológica (Willis, 1979; Chiarello, 1999). 

 

• Ornitofauna 

A caracterização da ornitofauna baseou-se em trabalhos desenvolvidos na 

região, ou em ambientes com alto grau de similaridade pelos seguintes autores: Willis 

(1979 e 2002); Almeida (1981); Carbonari (1990); Magalhães (1999).  
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Todas as áreas se encontram no platô tropical de São Paulo, próximas ou no 

interior do município de Piracicaba, fornecendo informações sobre a ornitofauna de 

matas naturais residuais da região (Willis, 1979 e 2002; Magalhães, 1999;), de 

fragmentos florestais inseridos em áreas alteradas (Almeida,1981), e em mosaicos 

vegetacionais que incluem ambientes antropizados, como canaviais e pomares 

(Carbonari, 1990). 

O trabalho elaborado por Willis (1979), caracteriza o efeito da 

fragmentação e da redução de hábitat na diversidade da avifauna. Ele avalia o número 

de espécies presentes em três fragmentos florestais de tamanhos diferentes (1400, 250, 

21 hectares),  na área da fazenda Barreiro Rico, município de Piracicaba, e nas áreas da 

Santa Genebra e da Unicamp, no município de Campinas, que apresentam 

características vegetacionais similares.  

A maior área apresentou 202 espécies, a intermediária 146 espécies, e a menor 

93 espécies. Dessa forma, o autor observou que em reservas de pequena área, os 

frugívoros (psitacídeos, cotingídeos, etc), as aves comedoras de grandes artrópodes no 

solo ou próximos a ele (formicarídeos, dendrocolaptídeos) e de pequenas aves 

insetívoras das vegetações emaranhadas e das moitas de taquara, são, até certo ponto, 

substituídos por onívoros que vivem na borda, por columbídeos que se alimentam no 

solo e por um aumento das populações de pequenos pássaros comedores de insetos, sem 

aumento da diversidade de espécies (Magalhães, 1999).  

Dentre as espécies inventariadas neste trabalho, sete são consideradas 

ameaçadas de extinção pelo Decreto n0 42.838 de 4 de fevereiro de 1998: juriti-roxa 

(Geotrygon violacea), papa-lagarta-de-euler (Coccyzus eulen), curió (Otyzoborus 

angolensis), freirinha-parda (Nonnula rubecula), papagaio-curau (Amazona aestiva) , 

maracanã-verdadeiro (Ara maracana) e urubu-rei (Samcoramphus papa). 

Nesta mesma área, no período de 1975 a 1996, Magalhães (1999) identificou 

338 espécies, com possibilidade de serem encontradas na fazenda Barreiro Rico. Este 

número poderia ser maior, não fossem as treze espécies consideradas extintas para essa 

localidade (Cmotophaga major, Nothamcus macromhvnchus, Selenidera maculimostris, 

Baillonius baiIIon, Dysithamnus stictothorax, Pmocnias nudicollis, Cacicus 

haemorrhous, Cissopis Ieveriana, Tinamus solitamius, Triclaria malachitacea, 

Ramphastos dicolorus, Pyroderus scuttatus e Oryzoborus angolensis). 
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Nas áreas de vegetação natural e áreas alteradas, situadas no município de 

Anhembi, dentro dos limites da Estação Experimental de Recursos Renováveis (Esalq-

USP), foram relacionadas 169 espécies de aves por Almeida (1981), distribuídas entre 

aves de banhado, aves de áreas abertas, aves do espaço aéreo e aves de matas ciliares e 

capoeiras. 

Willis (2002) realizou o censo das espécies de aves presentes em um 

fragmento de mata semidecídua, com área de 230 hectares, no meio de canaviais, na 

fazenda São José, município de Rio Claro, entre os anos de 1982 e 2000. Observou que 

nos anos de 1982-1986, foram registradas 263 espécies de aves, sendo: 152 de mata e de 

borda, 67 de áreas abertas, 22 de riachos e dez vagantes; doze foram acrescentadas mais 

tarde. Verificou, também, que esta mata  vem apresentando gradualmente redução no 

seu número de espécies. 

Das espécies de área aberta, é provável que 22 desapareceram até 1997; e 17 

de hábitos noturnos ou visitantes ocasionais foram acrescentadas. Até 2000, a mata e as 

bordas perderam 37 espécies, ganhando cinco espécies de regiões secas e uma visitante, 

durante o período de inverno. 

Dessa forma, pode-se constatar que os efeitos da fragmentação são dinâmicos 

e causam, ao longo do tempo, a simplificação gradual do ambiente, que se reflete na 

diversidade de espécies (Rodrigues & Primack, 2001). 

A perda de diversidade desse fragmento se agrava quando se considera a 

presença de espécies da lista daquelas consideradas ameaçadas de extinção do estado de 

São Paulo (Decreto n0 42.838, de 4 de fevereiro de 1998), tais como: juriti-roxa 

(Geotrygon violacea), papa-lagarta-de-eu-ler (Coccyzus eulemi), azulão-verdadeiro 

(Passemina brissoni), papagaio-curau (Amazona aestiva), a jandaia-de-testa-vermelha 

(Aratinga aumicapilla) e o cuiú-cuiú (Pionopsitta pileata). 

No mosaico vegetacional, composto por mata seca, mata ciliar, 

reflorestamento, eucaliptal, pomar e canavial, localizado na fazenda Corumbataí, na 

parte Sul do município de Rio Claro, Carbonari (1990) realizou o levantamento da 

avifauna, registrando o total de 156 espécies, sendo: 117 espécies na mata natural, 76 no 

reflorestamento, 48 no canavial, 62 no eucaliptal, 63 no pomar e 37 na mata ciliar. 

Nenhuma delas consta na lista das espécies ameaçadas de extinção do estado de São 

Paulo. 
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Tabela 2.04 – Relação de espécies de aves encontradas na região de Piracicaba (SP)  

Família Espécie Nome popular 
Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus Biguá 
Anhingidae Anhinga anhinga Biguatinga 
Ardeidae Bubulcus ibis Garça-vaqueira 
 Egretta thula Garça-branca-pequena 
 Ardea alba Garça-branca-grande 
 Butorides striatus Socozinho 
 Syrigma sibilatrix Maria-faceira 
Catharidae Coragyps atratus Urubu 
Accipitridae Buteo magnirostris Gavião-carijó 
Falconidae Milvago chimachima Carrapateiro 
 Falco spaverius Quiriquiri 
 Caracara plancus Cararcará 
Rallidae Aramides saracura Saracura-do-brejo 
 Aramides cajanea Saracura-três-potes 
 Rallus nigricans Saracura-sanã 
Charadriidae Vanellus chilensis Quero-quero 
Columbidae Columba picazuro Asa-branca 
 Columba cayennensis Pomba-galega 
 Columbina talpacoti Rolinha-caldo-de-feijão 
 Columbina minuta Rolinha-de-asa-canela 
 Leptotila sp.  
 Zenaida auriculata Avoante 
 Scardafella squammata Fogo-apagou 
Psittacidae Aratinga leucophthalmus Aratinga 
 Forpus xanthopterygius Tuim 
Cuculidae Crotophaga ani Anu-preto 
 Guira guira Anu-branco 
 Tapera naevia Saci 
Strigidae Athene cunicularia Coruja-buraqueira 
Trochilidae Eupetomena macroura Tesoura 
 Phaetornis pretrei Rabo-branco-de-sobre-amarelo 
 Amazilia lactea Beija-flor-de-peito-azul 
 Anthracothorax nigricollis Beija-flor-preto 
 Aphantochroa cirrhochloris Beija-flor-cinza 
Alcedinidae Chloroceryle amazona Martim-pescador-verde 
Ramphastidae Ramphastos toco Tucanuçu 
Picidae Colaptes campestris Pica-pau-do-campo 
 Melanerpes candidus  Pica-pau-branco 
 Veniliornis passerinus Pica-pauzinho-anão 
Tamnophilidae Furnarius rufus João-de-barro 
 Synallaxis spixi João-teneném 
 Synallaxis frontalis Petrim ou Tifli 
continua 
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continuação 
Família Espécie Nome popular 

Tirannidae Camptostoma obsoletum Risadinha 
 Elaenia flavogaster Guaracava-de-barriga-amarela 
 Tyrannus savana Tesoura 
 Gubernetes yetapa Tesoura-do-brejo 
 Machetornis rixosus Bentevi-do-gado 
 Todirostrum cinereum Relógio 
 Pitangus sulphuratus Bem-te-vi 
 Megarhynchus pitangua Nei-nei 
 Myiozetetes similis Bentevizinho-panacho-vermelho 
 Tyrannus melancholicus Suiriri 
 Fluvicola nengeta Lavadeira-mascarada 
Hirundinidae Stelgidopteryx ruficollis Andorinha-serrador 
 Notiochelidon cyanoleuca Andorinha-azul-e-branca 
Corvidae Cyanocorax cristatellus Gralha-do-campo 
Troglodytidae Troglodytes aedon Corruíra 
Mimidae Mimus saturninus Sabiá-do-campo 
Muscicapidae Turdus leucomelas Sabiá-branco 
 Turdus amaurochalinus Sabiá-poca 
Emberizidae Zonotrichia capensis Tico-tico 
 Volatinia jacarina Tiziu 
 Thlypopsis sordida Canário-sapé 
 Sporophila caerulescens Papa-capim 
 Sporophila lineola Bigodinho 
 Thraupis sayaca Sanhaço 
 Euphonia chlorotica Fi-fi 
 Thraupis palmarum Sanhaço-do-coqueiro 
 Ammodramus humeralis Tico-tico-do-campo-verdadeiro 
 Ramphocelus carbo Pipira-vermelha 
 Donacospiza albifrons Tico-tico-do-banhado 
Parulidae Geothlypis aequinoctialis Pia-cobra 
 Basileuterus hypoleucus Pula-pula-de-barriga-branca 
 Coereba flaveola Cambacica 
Vireonidae Cyclarhis gujanensis Pitiguari 
Icteridae Molothrus bonariensis Vira-gaudério 
Estrilidae Estrilda astrild Bico-de-lacre 
Passeridae Passer domesticus Pardal 
TOTAL= 29 79 79 

Fonte: RAP – Semae (2004). 

 

• Mamíferos 

A fauna de mamíferos na região de Piracicaba foi caracterizada com base em 

levantamento e censos efetuados no Horto Florestal Navarro de Andrade, em uma área 

de reflorestamento de eucalipto em estágio avançado de sucessão (Chagas, 1997), na 

mata São José, fragmento de mata semidecídua com 230 ha, no município de Rio Claro 
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(Bernardo, 2001) e, exclusivamente, para morcegos, nas grutas da APA de Corumbataí 

(Campanhã, 1991). 

Nesses inventários foram utilizados métodos de captura em armadilhas 

(Chagas, 1997) e redes de neblina (Campanhã, 1991), observação direta (censo em 

transectos lineares), observação indireta (analisando-se pegadas, fezes e outros 

vestígios) e entrevistas com a população da região (Chagas, 1997; Bernardo, 2001). 

O conjunto de dados revelou que as manchas de vegetação remanescentes 

conservam, ainda, uma mastofauna relativamente rica. Apresentam um total de trinta e 

três espécies de mamíferos, sendo quatro marsupiais, dois edentatos, oito quirópteros, 

três primatas, seis carnívoros, um artiodáctilo, oito roedores e um lagomorfo, 

relacionadas na Tabela 2.06. 

Dos três primatas citados acima, duas espécies estão presentes na lista oficial 

dos mamíferos ameaçados de extinção: sagüi-da-serra-escuro (Callithrix aurita) e sauá 

(Callicebus personatus). As ameaças a essas espécies estão fundamentadas em suas 

raridades naturais (são endêmicas da Mata Atlântica), degradação dos hábitats e efeitos 

de caça. 

Dentre os carnívoros, três são os relacionados na lista oficial de mamíferos 

ameaçados de extinção: gato-do-mato (Leopardus tigrinus), gato-do-mato-maracajá 

(Leopardus wiedil) e jaguatirica (Leopardus pardalis). 

Pode-se perceber que elementos da fauna como os grandes carnívoros (ex: 

onça pintada -  Phantera onça e a onça-parda - Puma concolor), artiodáctilos de maior 

porte (ex: anta - Tapirus terrestris) e certos primatas (ex: bugio - Alouatta fusca), que 

teriam sua distribuição original abrangendo essa região, já não estão sendo mais 

encontrados nesses remanescentes, devido à combinação de alguns fatores como alto 

nível de degradação dos hábitats, grande exigência ecológica destas espécies e intensa 

caça predatória (Chiarelo, 2000). 

Outras espécies ainda presentes na região também têm seu estado de 

conservação comprometido, pois os remanescentes localizam-se próximos a regiões de 

grande atividade antrópicas, aumentando a pressão de caça; estão isolados e têm 

tamanhos reduzidos, ocasionando aumento da homozigose, devido à consangüinidade, 

que pode extinguir certas populações sem capacidade de movimentação entre 

fragmentos; têm ausência de populações de predadores de grande porte (tanto 

carnívoros quanto herbívoros) , reduzindo a diversidade de espécies que acabam sendo 
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suprimidas por competição interespecífica e intraespecífica. 

Espécies como a jaguatirica (Leopardus pardalis) e veado-catingueiro 

(Mazama gouazoubira) têm áreas de vida e exigências nutricionais grandes, mas 

apresentam, também, grande flexibilidade em suas dietas, capacidade de se locomover 

entre fragmentos, ou de utilizar áreas abertas para conseguir recursos. Mesmo 

apresentando populações reduzidas ou ameaçadas de extinção, essas espécies ainda 

podem ser encontradas nos fragmentos desta região (Chiarello, 2000), citados no 

RAP/SEMAE - Tecnosan (2004) v.2. 
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Tabela 2.05 - Relação de espécies de mamíferos encontradas na região de Piracicaba (SP)  

 

 
Ordem Família Espécie Nome Popular Ber. Cha Cam. 

MARSUPIALIA Didelphidae Didelphis albiventris Gambá-de-orelha-branca  X  
  Didelphis marsupialis Gambá-de-orelha-preta  X  
  Lutreolina crassicaudata Cuíca de Água  X  
 Marmosidae Gracilinanus microtarsus Catita  X  
XENARTHRA Dasypodidae Dasypus sp. Tatu  X  
  Dasypus novemcintus Tatu    
  Euphractus sexcinctus Tatu-peludo  X  
 Myrmecophagidae Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim    
CHIROPTERA Phyllostomidae Micronicteris minuta    X 
  Chrotopterus auritus    X 
  Glossophaga soricina    X 
  Anoura geoffroyi    X 
  Carollia perspicillata    X 
  Desmodus rotundus    X 
  Vampyrops lineatus    X 
 Vespertilionidae Myotis nigricans    X 
PRIMATES Callitrichidae  Callithrix aurita Sagüi-da-serra-escuro X   
  Callithrix penicillata Sagüi-de-tufo-preto    
 Cebidae Callicebus personatus Sauá X   
  Cebus apella Macaco-prego X   
CARNIVORA Canidae Cerdocyon thous Cachorro-do-mato    
  Chrysocyon brachyurus Lobo-guará    
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Ordem Família Espécie Nome Popular Ber. Cha Cam. 
 Procyonidae Nasua nasua Quati  X  
  Procyon cancrivorus Mão-pelada  X  
 Mustelidae Eira barbara Irara  X  
  Galictis cuja Furão  X  
 Felidae Herpailurus yaguaroundi Gato-mourisco  X  
  Leopardus sp. Gato-do-mato  X  
  Leopardus pardalis Jaguatirica    
  Puma concolor Onça-parda    
ARTIODACTYLA Cervidae Mazama gouazoubira Veado-catingueiro  X  
  Mazama sp. Veado    
RODENTIA Sciuridae Sciurus ingrami Caxinguelê X   
 Cricetidae Nectomys squamipes Rato-d’água  X  
 Muridae Oligoryzomys sp. Rato-do-mato  X  
 Erithizontidae  Coendou sp. Ouriço  X  
  Sphiggurus sp. Porco-espinho    
 Caviidae Cavia aperea Preá  X  
 Agoutidae Agouti paca Paca  X  
 Hydrocaeridae Hydrochaeris hydrocaeris Capivara  X  
 Capromidae Myocastor coypus Ratão-do-banhado  X  
LAGOMORFA Leporidae Sylvilagus brasiliensis Tapiti  X  
TOTAL    4 21 8 

 

Fonte: Bernardo, 2001; Chagas, 1997; Campanhã, 1991; citados no RAP – Semae (2004). 
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c) Outros levantamentos regionais 

O campus “Luiz de Queiroz”, da Universidade de São Paulo, em Piracicaba 

(SP), pode ser também considerado representativo da situação geral da paisagem na 

região de Piracicaba, pois é formado por um mosaico de culturas anuais e perenes, 

vegetação natural e áreas urbanas (Betini & Costa, no prelo).  

Assim, apresentam-se, a seguir, informações sobre essa área, listando espécies 

que podem potencialmente ocupar a área destinada ao Parque Natural Municipal do 

Distrito de Santa Terezinha. É importante salientar que seu reflorestamento contribuirá 

significativamente para o retorno de animais silvestres florestais na área. 

• Aves 

Betini & Costa (no prelo) encontraram 192 espécies de aves no campus da 

Esalq-USP (Tabela 2.07).  

 

Tabela 2.06 - Relação de espécies de aves observadas no campus “Luiz de Queiroz”, 

Piracicaba, SP.  

Família Espécie Nome popular 

Tinamidae Crypturellus parvirostris inhambu-chororó 

 Nothura maculosa codorna-amarela 

Anatidae Dendrocygna viduata irerê 

 Cairina moschata pato-do-mato 

 Amazonetta brasiliensis pé-vermelho 

Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus biguá 

Anhinguidae Anhinga anhinga biguatinga 

Ardeidae Tigrissoma lineatum socó-boi 

 Nycticorax nycticorax savacu 

 Butorides striata socozinho 

 Bubulcus ibis garça-vaqueira 

 Ardea cocoi garça-moura 

 Ardea alba garça-branca-grande 

 Syrigma sibilatrix maria-faceira 

 Egretta thula garça-branca-pequena 

Threskiornithidae Mesembrinibis cayennensis coró-coró 

 Platalea ajaja colhereiro 

continua
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continuação 
Família Espécie Nome popular 

Ciconiidae Jabiru mycteria tuiuiú 

 Mycteria americana cabeça-seca 

Cathartidae Cathartes aura urubu-de-cabeça-vermelha 

 Coragyps atratus urubu-de-cabeça-preta 

Accipitridae Elanus leucurus gavião-peneira 

 Ictinia plumbea sovi 

 Heterospizias meridionalis gavião-caboclo 

 Rupornis magnirostris gavião-carijó 

 Buteo brachyurus gavião-de-cauda-curta 

Falconidae Caracara plancus caracará 

 Milvago chimachima carrapateiro 

 Herpetotheres cachinnans acauã 

 Falco sparverius quiriquiri 

 Falco femoralis falcão-de-coleira 

Aramidae Aramus guarauna carão 

Rallidae Aramides cajanea saracura-três-potes 

 Aramides saracura saracura-do-mato 

 Laterallus melanophaius sanã-parda 

 Pardirallus nigricans saracura-sanã 

 Gallinula chloropus frango-d'água-comum 

 Porphyrio martinica frango-d'água-azul 

Cariamidae Cariama cristata seriema 

Jacanidae Jacana jacana jaçanã 

Charadriidae Vanellus chilensis quero-quero 

Scolopacidae Tringa flavipes maçarico-de-perna-amarela 

Columbidae Columbina talpacoti rolinha-roxa 

 Columbina squammata fogo-apagou 

 Columba livia pombo-doméstico 

 Patagioenas picazuro pombão 

 Zenaida auriculata pomba-de-bando 

 Leptotila verreauxi juriti-pupu 

 Leptotila rufaxilla juriti-gemedeira 

Psittacidae Ara ararauna  arara-canindé 

 Ara chloropterus arara-vermelha-grande 

 Aratinga leucophthalma periquitão-maracanã 

 Forpus xanthopterygius tuim 

 Brotogeris chiriri periquito-de-encontro-amarelo 

continua
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continuação 
Família Espécie Nome popular 

 Pionus maximiliani maitaca-verde 

 Amazona aestiva  papagaio-verdadeiro 

Cuculidae Piaya cayana alma-de-gato 

 Crotophaga ani anu-preto 

 Guira guira anu-branco 

 Tapera naevia saci 

Tytonidae Tyto alba coruja-da-igreja 

Strigidae Megascops choliba corujinha-do-mato 

 Athene cunicularia coruja-buraqueira 

Caprimulgidae Chordeiles minor bacurau-norte-americano 

 Nyctidromus albicollis bacurau 

 Hydropsalis torquata bacurau-tesoura 

Apodidae Chaetura meridionalis andorinhão-do-temporal 

Trochilidae Phaethornis pretrei rabo-branco-acanelado 

 Eupetomena macroura beija-flor-tesoura 

 Florisuga fusca  beija-flor-preto 

 Chlorostilbon aureoventris besourinho-de-bico-vemelho 

 Amazilia lactea beija-flor-de-peito-azul 

Alcedinidae Ceryle torquatus martim-pescador-grande 

 Chloroceryle amazona martim-pescador-verde 

 Chloroceryle americana martim-pescador-pequeno 

Ramphastidae Ramphastos toco tucanuçu 

Picidae Picumnus cirratus pica-pau-anão-barrado 

 Melanerpes candidus birro, pica-pau-branco 

 Veniliornis passerinus picapauzinho-anão 

 Veniliornis spilogaster picapauzinho-verde-carijó 

 Colaptes melanochloros pica-pau-verde-barrado 

 Colaptes campestris pica-pau-do-campo 

 Dryocopus lineatus pica-pau-de-banda-branca 

 Campephilus robustus pica-pau-rei 

Thamnophilidae Taraba major choró-boi 

 Thamnophilus doliatus choca-barrada 

 Thamnophilus caerulescens choca-da-mata 

 Dysithamnus mentalis choquinha-lisa 

Conopophagidae Conopophaga lineata chupa-dente 

Dendrocolaptidae Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde 

 Lepidocolaptes angustirostris arapaçu-de-cerrado 

continua
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continuação 
Família Espécie Nome popular 

Furnariidae Furnarius rufus joão-de-barro 

 Synallaxis ruficapilla joão-de-barro 

 Synallaxis frontalis petrim 

 Synallaxis albescens uí-pi 

 Synallaxis spixi joão-teneném 

 Cranioleuca vulpina arredio-do-rio 

 Cranioleuca pallida arredio-pálido 

 Certhiaxis cinnamomeus curutié 

 Phacellodomus erythrophthalmus joão-botina-da-mata 

 Automolus leucophthalmus barranqueiro-de-olho-branco 

 Lochmias nematura joão-porca 

 Xenops rutilans bico-virado-carijó 

Tyrannidae Leptopogon amaurocephalus cabeçudo 

 Todirostrum poliocephalum teque-teque 

 Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio 

 Myiopagis viridicata guaracava-de-crista-alaranjada 

 Elaenia flavogaster guaracava-de-barriga-amarela 

 Elaenia spectabilis guaracava-grande 

 Camptostoma obsoletum risadinha 

 Serpophaga subcristata alegrinho 

 Capsiempis flaveola marianinha-amarela 

 Tolmomyias sulphurescens bico-chato-de-orelha-preta 

 Platyrinchus mystaceus patinho 

 Myiophobus fasciatus filipe 

 Lathrotriccus euleri enferrujado 

 Cnemotriccus fuscatus guaracavuçu 

 Pyrocephalus rubinus príncipe 

 Satrapa icterophrys suiriri-pequeno 

 Xolmis cinereus primavera 

 Gubernetes yetapa tesoura-do-brejo 

 Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada 

 Arundinicola leucocephala freirinha 

 Colonia colonus viuvinha 

 Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro 

 Myiozetetes similis bentevizinho-de-penacho-vermelho 

 Pitangus sulphuratus bem-te-vi 

 Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado 

continua
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continuação 
Família Espécie Nome popular 

 Megarynchus pitangua neinei 

 Empidonomus varius peitica 

 Tyrannus melancholicus suiriri 

 Tyrannus savana tesourinha 

 Myiarchus swainsoni irré 

 Myiarchus ferox maria-cavaleira 

Tityridae Pachyramphus polychopterus caneleiro-preto 

Vireonidae Cyclarhis gujanensis pitiguari 

 Vireo olivaceus juruviara 

 Hylophilus poicilotis verdinho-coroado 

Corvidae Cyanocorax cristatellus gralha-do-campo 

Hirundinidae Tachycineta albiventer andorinha-do-rio 

 Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena-de-casa 

 Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora 

Troglodytidae Troglodytes musculus japacanim 

Donacobiidae Donacobius atricapilla corruíra 

Turdidae Platycichla flavipes sabiá-una 

 Turdus rufiventris sabiá-laranjeira 

 Turdus leucomelas sabiá-barranco 

 Turdus amaurochalinus sabiá-poca 

Mimidae Mimus saturninus sabiá-do-campo 

Motacillidae Anthus lutescens caminheiro-zumbidor 

Coerebidae Coereba flaveola cambacica 

Thraupidae Nemosia pileata saíra-de-chapéu-preto 

 Thlypopsis sordida saí-canário 

 Piranga flava tiê-do-mato-grosso 

 Habia rubica sanhaçu-de-asa-branca 

 Tachyphonus coronatus tiê-preto 

 Ramphocelus carbo pipira-de-máscara 

 Thraupis sayaca sanhaçu-cinzento 

 Thraupis palmarum sanhaçu-do-coqueiro 

 Tangara cayana saíra-amarela 

 Dacnis cayana saí-azul 

 Conirostrum speciosum figuinha-de-rabo-castanho 

Emberezidae Zonotrichia capensis tico-tico 

 Ammodramus humelaris tico-tico-do-campo 

 Sicalis flaveola canário-da-terra-verdadeiro 

continua
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continuação 
Família Espécie Nome popular 

 Emberizoides herbicola canário-do-campo 

 Embernagra platensis sabiá-do-banhado 

 Volatinia jacarina tiziu 

 Sporophila lineola bigodinho 

 Sporophila caerulescens coleirinho 

 Sporophila angolensis curió 

 Tiaris fuliginosus cigarra-do-coqueiro 

 Arremon flavirostris tico-tico-de-bico-amarelo 

 Coryphospingus cucullatus tico-tico-rei 

Cardinalidae Saltator fuliginosus pimentão 

 Saltator similis trinca-ferro-verdadeiro 

 Cyanocompsa brissonii azulão 

Parulidae Parula pitiayumi mariquita 

 Geothlypis aequinoctialis pia-cobra 

 Basileuterus hypoleucus pula-pula-de-barriga-branca 

 Basileuterus flaveolus canário-do-mato 

Icteridae Icterus cayanensis encontro 

 Gnorimopsar chopi graúna 

 Chrysomus ruficapillus garibaldi 

 Pseudoleistes guirahuro chopim-do-brejo 

 Molothrus bonariensis vira-bosta 

Fringilidae Carduelis megellanica pintassilgo 

 Euphonia chlorotica fim-fim 

 Euphonia violacea gaturamo-verdadeiro 

 Euphonia cyanocephala gaturamo-rei 

Estrildidae Estrilda astrild bico-de-lacre 

Passeridae Passer domesticus pardal 

Fonte: Betini & Costa, no prelo. 

Obs. Sequência taxonômica de acordo com Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, 2006). 

 

• Mamíferos  

A seguir, na tabela 2.07, são apresentadas as espécies de mamíferos 

encontradas no campus da Esalq-USP, em Piracicaba, por Gheler-Costa (2002). 
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Tabela 2.07 – Relação dos mamíferos encontrados no campus da Esalq-USP.  

FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR 

Didelphidae Didelphis albiventris gambá-de-orelha-branca 

 Lutreolina crassicaudata cuíca-de-cauda-grossa 

Dasypodidae Dasypus novemcinctus tatu-galinha 

Callithrichidae Callithrix j. jacchus sagüi-de-tufo-branco 

Canidae Cerdocyon thous cachorro-do-mato 

Procyonidae Nasua nasua coati 

Cervidae Mazama gouazoubira veado-catingueiro 

Muridae Oligoryzomys nigripes rato 

 Calomys tener rato 

 Rattus rattus rato-doméstico 

Erethizontidae Coendou prehensilis ouriço-cacheiro 

Caviidae Cavia aperea preá 

Hydrochaeridae Hydrochaeris hydrochaeris capivara 

Myocastoridae Myocastor caypus ratão-do-banhado 

Leporidae Lepus spp. lebre-européia 

 Sylvilagus brasiliensis tapiti 

Fonte: Gheler-Costa (2002). 

 
d) Caracterização dos ecossistemas aquáticos 

A Sub-bacia 1 do rio Piracicaba está compreendida na região ictiofaunística 

Paraná, que reúne uma comunidade íctia de 215 espécies, agrupadas em 24 famílias 

(Pinto, 1978) e na região potâmica do rio Paraná (Gery, 1969). Esta bacia é constituída 

pelo rio Piracicaba e alguns de seus tributários. 

Os rios formadores da Bacia do rio Piracicaba, no estado de São Paulo, são 

exemplos de ambientes profundamente alterados pela ação humana (por exemplo 

efluentes domésticos, industriais e metais pesados como o mercúrio), que têm seus 

recursos explorados de forma não planejada, ocasionando, alterações em sua ictiofauna, 

com extinção de várias espécies de peixes, como é possível diagnosticar através de 

conversas com pescadores da região (Prochnow, 1981; Pereira et al., 1985; Troppmair, 

1992; Cetesb, 1995; Eysink, 1995; Martins, 1995). 

Outro impacto no rio Piracicaba, que deve ser salientado, foi seu represamento  

na junção com o rio Tietê em 1962, por ocasião da formação do reservatório de Barra 

Bonita, destinado à produção de energia hidrelétrica, com uma área inundada de 310 

km2 (Tortoli et al., 1993a). 
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• Ictiofauna 

Para caracterizar a ictiofauna da região de Piracicaba foi utilizado o trabalho 

de Silvano (1997), em que foi realizado um estudo etnoictiológico em três localidades 

da Sub-bacia 1 do Rio Piracícaba (Rua do Porto, Núcleo de Pescadores de Tanquã e 

Núcleo de Pescadores da Ponte de Santa Maria da Serra), para definir a diversidade de 

peixes existentes nestas localidades. 

Obteve-se na pesquisa o total de 42 espécies de peixes, distribuídas em seis 

Ordens e catorze famílias (Tabela Tabela 2.07), sendo as dez exóticas à bacia listadas a 

seguir: corvina (Plagioscion squamosissimus), cascudo-do-norte (Liposarcus aff. 

anisitsi), caborja (Hoplosternum Iitoralle), sardela (Tnportheus signatus), pacu 

(Piaractus mesopotamicus), jeju (Hoplerythrinus unitaeniatus), cará (Astronotus 

ocellatus), tilápia (Tilapia rendalli) e carpa (Cyprinus carpio). 

Neste trabalho, os pescadores entrevistados utilizaram diferentes metodologias 

de pesca, como: rede malhadeira de espera, vara e anzol, peneirão e tarrafa. A pesca 

com malhadeira de espera (cujas malhas variaram de 3 a 20 cm entre nós alternados) 

foram mais freqüentemente utilizadas. 

As espécies mais capturadas nesta pesca em ordem de abundância foram:  

corimbatá (Prochilodus lineatus), corvina (Plagioscion squamosissimus), mandi 

(Pimelodus maculatus), cascudo-do-norte (Liposarcus aff. anisitsi), lambari-corintiano 

(Moenkhausia intermedia), lambari-tambiú (Astyanax bimaculatus), sardela 

(Triportheus signatus) e traíra (Hoplias malabaricus). 

Dentre as espécies encontradas por SILVANO (1997) que ocorrem na Sub-

bacia 1 do rio Piracicaba, nenhuma está presente na lista das espécies da fauna 

ameaçadas de extinção do estado de São Paulo. A maior parte destas espécies ainda 

pode ser encontrada com facilidade na Bacia do rio Piracicaba como um todo, pois são 

bastante tolerantes às variações das condições ambientais e às influências antrópicas. 
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Tabela 2.08 - Relação de espécies de peixes encontrados na região de Piracicaba (SP) 

Ordem 
Família 

Espécie Nome Popular 

Characiformes 
         Prochilodontidae 

Prochilodus lineatus Corimbatá 

Characidae Astyanax bimaculatus Lambari-tambiú 
 Astyanax fasciatus Lambari-do-rabo-vermelho 
 Astyanax schubarti Lambari 
 Moenkhausia intermedia Lambari-corintiano 
 Triportheus signatus Sardela 
 Acestrtrorhynchus lacustris Peixe-cadela 
 Salminus maxillosus Dourado 
 Serrasalmus spilopleura Piranha 
 Piaractus mesopotamicus Pacu 

Hoplias malabaricus Traíra Erythrinidae 
Hoplerythinus unitaeniatus Jeju 
Cyphocharax modestus Saguirú Curimatidae 
Steindachnerina insculpta Fernete 

Parodontidae Apareiodon piracicabae Canivete 
Leporinus obtusidens Piava 
Leporinus paranensis Piau 
Leporinus lacustris Piava-cascuda 
Leporinus friderici Piava 
Leporinus striatus Piapara 
Schizodon intermedius Ferreirinha 
Schizodon altoparanae -------------------------------- 

 
 
 

Anastomidae 

Schizodon nasutus Chimborê 
Pimelodus maculatus Mandi 
Pimelodus fur Mandi 
Iheringichthys labrosus Mandi beiçudo 
Pseudoplatystoma sp. Pintado 

Siluriformes 
Pimelodidae 

Rhamdia hilari Bagre 
Callichthydae Hoplosternum litoralle Caborja 

Liposarcus aff. anisitsi Cascudo do norte 
Hypostomus plecostomus Cascudo 
Hypostomus margaritifer Cascudo 
Hypostomus myersi Cascudo 
Hypostomus cf. latirostris Cascudo 

 
 

Loricariidae 

Rhinelepis aspera Cascudo chinelo 
Perciformes 

Sciaenidae 
 
Plagioscion quamosissimus 

 
Corvina 

Cichlidae Astronotus ocellatus Cará 
 Tilapia Reandalli Tilápia 

continua
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continuação 
Ordem 

Família 
Espécie Nome Popular 

Gymnotus carapo Tuvira Gymnotiformes 
Gymnotidae Brachyhypopomus 

pinnicaudatus 
Tuvira 

Synbranchiformes 
Synbranchidae 

 
Synbranchus marmoratus 

Pirambóia 

Cyprinodontiformes 
Cyprinidae 

 
Cyprinus carpio 

 

Fonte: RAP – Semae (2004). 

 

2.2 - Aspectos históricos 

O nome da cidade vem do tupi-guarani, significado "lugar onde o peixe pára". 

É uma referência às grandiosas quedas do rio Piracicaba que bloqueiam a piracema dos 

peixes e encanta os visitantes. 

O vale do Rio Piracicaba começou a ser ocupado durante o século XVII, 

quando alguns colonos adentraram na floresta e se fixaram nos terrenos ao redor do 

salto do rio Piracicaba, praticando a agricultura de subsistência e aproveitando os 

recursos naturais além de dedicar-se a atividades comerciais. 

Em 1776, a Capitania de São Paulo decidiu fundar uma povoação na região 

para servir de apoio à navegação das embarcações que desciam o rio Tietê em direção 

ao rio Paraná e dar retaguarda ao forte de Iguatemi, localizado na divisa com o futuro 

Paraguai.  

A povoação deveria ser fundada na foz do rio Piracicaba com o Tietê, nas 

proximidades da atual cidade de Santa Maria da Serra, mas o Capitão Antônio Correa 

Barbosa, incumbido da missão, decidiu fixar a povoação em um ponto localizado a 90 

quilômetros da foz do Piracicaba, já ocupado por alguns posseiros e com melhor acesso 

a outras vilas da região, notadamente Itu.  

A incipiente povoação de Piracicaba foi fundada em 1º de Agosto de 1767, na 

margem esquerda do rio, localizada, aproximadamente, onde hoje se situa o Engenho 

Central e parte do bairro da Vila Rezende. A povoação de Piracicaba era ligada 

politicamente a Itu, então, a cidade importante mais próxima. No ano seguinte, a 

povoação foi elevada à categoria de freguesia. 

Em 1784, a sede da freguesia mudou-se para a margem direita do rio. A partir 

do final do século XVIII, a região apresentou maior desenvolvimento, com base, 

principalmente na navegação do rio Piracicaba e no cultivo da cana-de-açúcar. 
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Em 1821, a freguesia foi elevada à condição de vila, com o nome de Vila Nova 

da Constituição, em homenagem a Constituição Portuguesa promulgada naquele ano. 

No ano seguinte foi realizada a primeira reunião da Câmara de Vereadores da cidade. 

Piracicaba desenvolveu-se rapidamente, tornando-se a principal cidade da 

região, polarizando outras vilas que dariam origem as atuais cidades de São Pedro, 

Limeira, Capivari e Rio Claro. A região  manteve o cultivo de cana-de-açúcar, mesmo 

diante da expansão do café em direção ao Oeste do estado, que se tornaria a maior 

riqueza paulista, no final do século XIX.  

Em 1877, a cidade, por intermédio de seu então vereador e futuro presidente 

da República, Prudente de Morais, adotou a designação atual de Piracicaba, 

abandonando a denominação de Vila Nova da Constituição. 

O desenvolvimento prosseguiu de forma mais acelerada: os trilhos da 

Companhia Ituana de Ferrovias atingiam a cidade, com a inauguração do ramal 

ferroviário Piracicaba a Itu no mesmo ano de 1877. Em 1881, foi fundado o Engenho 

Central, às margens do rio Piracicaba, que viria a se tornar um dos maiores engenhos de 

açúcar do Brasil.  

Com a publicação da Lei Áurea, em 1888, a cidade substituiu o trabalho 

escravo pelo dos imigrantes assalariados, recebendo contingentes de estrangeiros: 

portugueses, italianos, e sírio-libaneses, entre outros. 

Em 1900 Piracicaba firmou-se como um dos maiores pólos de 

desenvolvimento de São Paulo: era a quarta maior cidade do estado, possuindo luz 

elétrica, serviço de telefonia. Em terras doadas por Luiz Vicente de Queiroz iniciou-se a 

implantação da futura Escola Agrícola, que mais tarde se transformaria na Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, da Universidade de São Paulo.  

Diante do relativo declínio observado em Itu após 1890, Piracicaba tornou-se a 

cidade principal da região. Apesar do crescimento inicial, nos anos seguintes enfrentou 

um período de estagnação, com o fim do ciclo do café e a queda constante de preços da 

cana-de-açúcar, prejudicando a economia local.  

A partir da década de 1920, no entanto, a cidade reverteu o cenário, tornando-

se um das primeiras a se industrializar, com a abertura de plantas fabris ligadas ao setor 

metal-mecânico e de equipamentos destinados a produção de açúcar. 
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A partir da década de 1970, coincidente com o milagre econômico a economia 

piracicabana voltou a ganhar grande impulso, principalmente com o Programa Nacional 

do Álcool, que fortaleceu ainda mais a indústria de base ligada ao setor sucroalcooleiro.  

Nesse período, a cidade apresentou grande expansão urbana, com a vinda de 

migrantes de outros pontos do país que vieram em busca de trabalho nas grandes 

indústrias que se instalaram, algumas multinacionais como a Caterpillar, uma das 

maiores fabricantes  de tratores do mundo. Novas obras rodoviárias foram construídas 

como a Rodovia do Açúcar, ligando a cidade a Rodovia Castello Branco e a duplicação 

da Rodovia Luiz de Queiroz, até a sua ligação com a Rodovia Anhanguera, melhorando 

as condições de acesso e de escoamento da produção do município.  

No início do século XXI, a cidade vem registrando bons índices de  

desenvolvimento, com o aumento das atividades econômicas, principalmente aquelas 

ligadas ao setor da agroenergia e da tecnologia.  

Apesar dos problemas enfrentados ao longo do tempo, a cidade conseguiu se 

manter na posição de segunda maior em população e terceira em economia na Região 

Administrativa de Campinas (atrás apenas de Campinas e Jundiaí) e um dos maiores 

polos produtores de açúcar e alcool do mundo.  

Além de contar com um forte setor industrial e de serviços, a cidade se destaca 

na área educacional contando com diversas universidades de renome, como a Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq/Usp), a Faculdade de Odontologia de 

Piracicaba (FOP-Unicamp), a Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep), a 

Fundação Municipal de Ensino (Fumep), mantenedora da Escola de Engenharia de 

Piracicaba (EEP) e da Faculdade Salesiana Dom Bosco de Piracicaba. 

 

2.3 - Aspectos sócio-econômicos 

 

2.3.1 Infra-estrutura regional 

Neste item serão apresentados os dados referentes ao sistema viário e de 

transporte, rede de energia elétrica e sistema de comunicações, visando a análise do 

potencial de integração do município de Piracicaba com as demais regiões do estado e 

com o restante do país. 

A infra-estrutura viária da região inclui Piracicaba na principal malha 

rodoviária do estado (Figura 2.13), com interligação ferroviária com a Capital e o porto 
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de Santos, o maior porto exportador do país. A cidade está próxima às principais 

rodovias estaduais, como a Anhangüera e a Bandeirantes (principais vias de acesso para 

São Paulo, Campinas e Jundiaí). Esta última foi recentemente ampliada em uma 

extensão de 76 km. em direção ao interior, passando a apenas dezoito quilômetros de 

Piracicaba. Outras importantes rodovias próximas são a Washington Luiz e a Castelo 

Branco.  

 

Figura 2.12 - Malha rodoviária de Piracicaba. 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria do Estado de Transporte. 

 

Da configuração básica de vias primárias de tráfego, originam-se vias 

secundárias com papel de integração intra-municipal. São vias que, normalmente, 

ocupam importante função no escoamento da produção, estabelecendo comunicação 

com a sede do município e seus distritos. 

Piracicaba também desfruta da importante vinculação (em fase de 

implantação) com o Mercosul, através da hidrovia dos rios Piracicaba, Tietê e Paraná; 

possui disponibilidade de energia elétrica e já está incluída no sistema do gasoduto 

Brasil-Bolívia. Está, ainda, relativamente próxima da Refinaria de Petróleo da 

Petrobras, Paulínia (SP), a maior do estado de São Paulo.  
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A cidade conta também, com o aeroporto municipal Comendador Pedro 

Morganti, que possui com sistema de balizamento noturno e farol rotativo, que 

garantem o seu funcionamento 24 horas/dia. As dimensões da pista, de 1.200 metros de 

comprimento por 30 metros de largura, totalmente asfaltada, permite o trânsito de 

aeronaves de pequeno e médio porte, dos tipos Sêneca, Baron, Bonanza, Citation, 

Bandeirante, King Air, Lear Jet, entre outros. 

O estado de São Paulo é o maior mercado energético do Brasil, com 11 GW de 

capacidade instalada, atendendo a dez milhões de consumidores, que correspondem a 

34% do total nacional de energia elétrica, aproximadamente. A geração e a transmissão 

de energia é garantida por três grandes empresas públicas: - Companhia Energética de 

São Paulo CESP; - Eletricidade de São Paulo S/A. (Eletropaulo) e a Companhia Paulista 

de Força e Luz (CPFL).  

É dentro deste panorama que Piracicaba se insere. Sua energia é fornecida pela 

CPFL, responsável pela distribuição em diversos importantes centros urbanos do Estado 

(tabela 2.08).  

 

Tabela 2.09 - Consumo de energia (KW/h) em Piracicaba em 2005. 

Tipo Consumo(KW/h)
Industrial 640,472,100 
Comercial 30,992,149 
Residencial 169,048,655 
Total 959,335,747  

Fonte: CPFL, 2005. 

 

O município apresenta 100% de abastecimento de água, coleta de esgoto e 

fornecimento de energia elétrica; 164,26 telefones (para cada 1.000 habitantes) e 333,09 

veículos (para cada 1.000 habitantes).  
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2.3.2 - Características da população 

 

a) Dinâmica demográfica 

Neste item serão considerados os aspectos relacionados ao crescimento 

populacional, grau de urbanização, distribuição da população no território e densidade 

demográfica. 

No que diz respeito à densidade demográfica diagnosticada no município de 

Piracicaba (relação existente entre o número de habitantes residentes e a área ocupada), 

os dados apresentados na Contagem da População de 2000 do IBGE informam um total 

de 329.158 habitantes residentes em Piracicaba, distribuídos em uma área de 307,93 

hectares, perfazendo uma densidade demográfica de 40 hab/ha. 

Segundo o Seade (2006) o município de Piracicaba apresentava um total de 

356.716 habitantes, com 97,2% de sua população concentrada no meio urbano e 2,98% 

residente na zona rural.  

Tabela 2.10 - Evolução da população do município de Piracicaba por zona (1980/2005) 

Ano Urbano Rural Total % Urbana % Rural
1980 197.038 16.305 213.343 92,36 7,64
1981 202.904 16.197 219.101 92,61 7,39
1982 208.901 16.065 224.966 92,86 7,14
1983 215.029 15.910 230.939 93,11 6,89
1984 221.288 15.731 237.019 93,36 6,64
1985 227.677 15.528 243.205 93,62 6,38
1986 234.198 15.300 249.498 93,87 6,13
1987 240.845 15.049 255.894 94,12 5,88
1988 247.623 14.771 262.394 94,37 5,63
1989 254.525 14.470 268.995 94,62 5,38
1990 261.552 14.144 275.696 94,87 5,13
1991 264.947 12.442 277.389 95,51 4,49
1992 270.728 12.415 283.143 95,62 4,38
1993 276.202 12.363 288.565 95,72 4,28
1994 281.708 12.300 294.008 95,82 4,18
1995 287.464 12.237 299.701 95,92 4,08
1996 293.310 12.166 305.476 96,02 3,98
1997 299.195 12.084 311.279 96,12 3,88
1998 305.099 11.990 317.089 96,22 3,78
1999 311.012 11.885 322.897 96,32 3,68
2000 316.876 11.766 328.642 96,42 3,58
2001 322.547 11.527 334.074 96,55 3,45
2002 328.303 11.293 339.596 96,67 3,33
2003 334.146 11.064 345.210 96,79 3,21
2004 340.076 10.839 350.915 96,91 3,09
2005 346.097 10.619 356.716 97,02 2,98  

Fonte: SEADE, 2006. 
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É importante registrar, que desde a década de 1940, houve modificação no 

perfil populacional de Piracicaba, com a diminuição do crescimento rural e o aumento 

do crescimento urbano. 

Vale destacar também que, embora às condições de vida do homem do campo 

tenham melhorado significativamente, quando comparadas à situação da década de 

1940, o fluxo migratório campo-cidade continua ocorrendo, levando-se em 

consideração as transformações de ordem socioeconômica, como: diminuição da oferta 

de emprego e renda no campo; concentração de riqueza e renda, meios de produção, 

comércio e serviços concentrados em poucas pessoas, grupos, grandes corporações do 

agronegócio; precariedade do sistema de saúde e educação pública, problemas de infra-

estrutura de estradas, saneamento básico, entre outras. 

No que diz respeito à densidade demográfica diagnosticada no município de 

Piracicaba (relação existente entre o número de habitantes residentes e a área ocupada), 

os dados apresentados na Contagem da População de 2000 do IBGE informam o total 

de 329.158 habitantes residentes em Piracicaba, distribuídos em uma área de 307,93 

hectares, perfazendo uma densidade demográfica de 40 habitantes/hectares. 

Em relação à população residente no entorno da Unidade de Conservação, os 

estudos socioeconômicos e culturais abrangeram o diagnóstico da comunidade do 

Distrito de Santa Terezinha, com um total de 12.099 habitantes, conforme dados do 

Censo Demográfico do IBGE, 2000 (Tabela 2.12). 

 

Tabela 2.11 - População urbana residente na área do entorno do Parque Natural 

Municipal do Distrito de Santa Terezinha (2000) 

Região Bairro Total Ocupada (ha) População Total Densidade (hab/ha)
Algodoal 111,60 9.214 82,56
Areião 26,00 1.749 67,27
Balbo 100,50 8.575 85,32
Mário Dedini 157,90 6.201 39,27
Guamium 109,40 1.682 15,37
Jardim Primavera 94,40 1.222 12,94
Santa Rosa 177,10 2760 15,58
Santa Terezinha 239,20 12.099 50,58
Vale do Sol 89,10 1362 15,29
Vila Fátima 79,40 3746 47,18
Vila Industrial 124,10 3.986 32,12
Vila Sônia 212,80 16.680 78,38
Total 1521,50 69.276 45,53  

Fonte: IBGE, 2000. 
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b) Condições de vida 

Neste item foram analisados os serviços de atendimento público no município 

de Piracicaba, incluindo-se, na análise, o levantamento das principais infra-estruturas 

existentes, e avaliando os sistemas de saúde, educação, abastecimento de água, coleta e 

tratamento de lixo, bem como os demais fatores que permitam inferir a qualidade e 

modo de vida da população da região. 

Em relação à população economicamente ativa, ou seja, pessoas que 

exerceram atividades remuneradas durante o ano anterior ao censo demográfico, o 

município contava, em 2000, com 59,63% de sua população com algum tipo de renda 

mensal, sendo que no universo pesquisado (empregados por faixa de remuneração), 

32,31% da população recebiam até quatro salários mínimos/mês e apenas 7,5%, 

recebiam acima de dez salários mínimos/mês. 

 

• Sistema educacional 

Para a caracterização do sistema de educação na unidade territorial, foram 

avaliados a infra-estrutura disponível, bem como os indicadores gerais que possibilitam 

a averiguação da qualidade do sistema de ensino oferecido à população em geral. 

De acordo com os dados do Censo Escolar de 2005 e 2006 do Ministério da 

Educação, Piracicaba dispunha em 2005 e 2006, da seguinte infra-estrutura voltada à 

educação: 

(38) creches municipais; 

(58) estabelecimentos municipais de ensino pré-escolar; 

(96) estabelecimentos particulares de ensino pré-escolar; 

(59) estabelecimentos municipais de ensino fundamental (1ª a 4ª série); 

(55) estabelecimentos estaduais de ensino fundamental (1ª a 4ª série); 

(28) estabelecimentos particulares de ensino fundamental (1ª a 8ª série); 

(38) estabelecimentos estaduais de ensino médio; 

(18) estabelecimentos particulares de ensino médio; 

(28) estabelecimentos estaduais para Educação de Jovens e Adultos - EJA (ensino 

fundamental e médio); 

(08) estabelecimentos particulares para Educação de Jovens e Adultos - EJA (ensino 

fundamental e médio);  

(05) instituições de ensino superior. 
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Em 2005 e 2006, o número de alunos matriculados em Piracicaba em todos os 

níveis de ensino representa 32,50% do total da população no município. 

Cabe ressaltar ainda, a relação existente entre o número de profissionais que 

compõem o corpo docente e o número de alunos matriculados (corpo discente), 

utilizando para tanto os dados fornecidos pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento de 

Piracicaba (IPPLAP). 

O município de Piracicaba dispunha, em 2005, de 2.126 professores atuando 

na rede estadual de ensino; em 2006, havia 431 professores atuando em escolas 

municipais (ensino fundamental) e 1.089 professores no ensino superior. 

De acordo com dados do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Piracicaba 

(IPPLAP) estão relacionadas na Tabela 2.13 as unidades do sistema educacional 

existentes no entorno do Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha. 
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Tabela 2.12 - Unidades do sistema educacional situadas na região do Parque Natural 
Municipal do Distrito de Santa Terezinha 

Infantil Fundamental Adultos

Algodoal E.M.E.I. Prof. Miécio Cavalheiro Bonilha 157 100 0
Ártemis E.M.E.I. Deolinda Elias Cenedese 195 85 0
IAA E.M. João Otávio de Mello Ferraciú 0 418 0
Jardim Boa Esperança E.M. Profa. Nair Libardi 0 40 0
Pq Orlanda E.M.E.I. Antonio Boldrin 155 0 0
Parque Piracicaba E.M.E.I. Profa. Judith Moretti Accorsi 223 75 0
Santa Rosa E.M.E.I. Antonia Jesuína Camillo Pipa 51 93 0
Santa Terezinha E.M.E.I. João do Nascimento 205 0 0
Santa Terezinha E.M. Prof. João Batista Nogueira 0 633 0
Vila Industrial E.M.E.I. José Francisco Alves 189 26 0
Vila Sônia E.M. Prof. Taufic Dumit 0 697 0
Vila Sônia E.M.E.I. Dezolina Pires Baltieri 184 0 0
Total 1359 2167 0

Vila Catarina Profª. Catharina Casale Padovani 602 76 118
Vila Sônia Profª. Maria de Lourdes S. Consentino 970 482 350
Boa Esperança Prof. Carlos Sodero 327 0 0
Parque Piracicaba Prof. Hélio Penteado de Castro 1237 389 0
Bosques do Lenheiro Dom Aniger Francisco de Maria Mellilo 433 65 0
Ártemis Prof. José Martins de Toledo 880 172 0
Vila Industrial Dr. Luiz Gonzaga de Campos Toledo 618 76 118
Total 5067 1260 586
Total Bairro 6426 3427 586

Escolas Estaduais (2005)

Escolas Municipais (2006)

Alunos
Bairro Escolas

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação. 

 

• Sistema de saúde 

A infra-estrutura básica de saúde, disponível no Município de Piracicaba, é 

relacionada abaixo: 

(03) Hospitais públicos (conveniados ao Sistema Único de Saúde); 

(03) Hospitais privados; 

(44) Unidades básicas de saúde (urbana); 

(06) Unidades básicas de saúde (rural); 

(27) Clínicas odontológicas municipais; 

(01) Clínica odontológica universitária; 

(04) Unidade de Pronto Atendimento Médico (UPAM). 
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Em 2006, o município disponibilizava 542 leitos, sendo 75,5% em hospitais 

públicos e conveniados com o Sistema Único de Saúde (SUS), o que significa uma 

relação de 2,18 leitos/1.000 habitantes. Na análise da relação existente entre os leitos 

hospitalares ofertados por 1.000 habitantes, constata-se que o município está abaixo do 

índice considerado satisfatório pela Organização Mundial de Saúde (OMS), de 4,0 

leitos/1.000 habitantes, e abaixo da média nacional que, em 1996, era de 3,10 

leitos/1.000 habitantes. 

A avaliação dos equipamentos físicos não permite a plena abordagem do 

sistema de saúde pública, cuja compreensão requer a análise de dados sobre a qualidade 

dos serviços prestados. Para tanto, é necessário estudar aspectos como a taxa de 

mortalidade infantil, principais causas de óbitos na população, entre outros, 

apresentados a seguir. 

O Coeficiente de Mortalidade Infantil representa a relação entre os óbitos de 

habitantes menores de um ano de idade e os nascidos vivos no mesmo território e ano. 

Quanto mais numerosa a população da área em análise, mais representativo se torna 

esse coeficiente, não estando sujeito a variações conjunturais, e apresentando uma 

tendência de linearidade, tanto positiva, quanto negativa. Em Piracicaba, no ano de 

2004, o índice de mortalidade infantil era de 15,51, considerado abaixo da média 

nacional. 

Vale destacar que altas taxas de mortalidade infantil traduzem, de maneira 

geral, níveis insatisfatórios de saúde, de desenvolvimento sócio-econômico e de 

condições de vida, podendo estar relacionado à nutrição insatisfatória da gestante, más 

condições de higiene sanitária e ambiental, informação inadequada quanto à situação de 

gravidez, baixo nível de escolaridade, entre outros. 

A ocorrência de óbitos de nascidos vivos na população com menos de um ano 

de idade está relacionada de forma geral, às afecções do período perinatal (anterior e 

posterior ao parto), doenças infecciosas e parasitárias e problemas no aparelho 

respiratório, aspectos que poderiam ser controlados ou evitados com campanhas de 

saúde pública, saneamento ambiental e acompanhamento adequado do período de 

gestação, parto e da criança. 

Os dados sobre a causa da mortalidade infantil no município foram levantados 

junto à Secretaria Estadual e Municipal de Saúde para o período de 2000 a 2006 (Tabela 

2.13). 
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Tabela 2.13 – Óbitos de menores de um ano, por gênero e causa em Piracicaba - 2000 a 

2006 

M F M F M F M F M F M F M F
Algumas Afecções Originadas no Período Perinatal 25 18 26 21 24 17 28 16 22 21 15 13 11 7
Malformações Congênitas    9 2 3 9 9 5 9 4 7 6 7 6 2 3
Doenças do Aparelho Respiratório 4 0 1 0 3 0 2 3 2 2 1 3 0 0
Mal Definidas 3 0 3 1 3 4 4 0 5 2 4 4 1 0
Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias 1 1 0 2 2 0 0 1 2 2 0 0 0 0
Doenças do Sistema Nervoso 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Doenças do Aparelho Circulatório 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Causas Externas de Morbidade e Mortalidade 0 1 0 0 1 1 2 1 1 1 3 1 0 0
Doenças do Aparelho Geniturinário 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Doenças do Aparelho Digestivo 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Neoplasias (tumores) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Doenças do Sangue   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 44 26 36 35 44 29 46 26 42 35 30 27 14 11
Total Geral

2006*

77 57 25 70

Causa

71 73 72

2000 2001 2002 2003 2004 2005

 
M – Masculino. F – Feminino, * Dados de janeiro a junho. 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Epidemiológica. 

 

Em relação ao número de profissionais que atuavam junto às unidades 

municipais de saúde para atendimento da demanda local, Piracicaba apresentava em 

2006 a relação geral de 1,35 médico por 1.000/hab. O número de procedimentos 

médicos realizados nas unidades de saúde de Piracicaba em 2005, alcançou 760.225 

procedimentos. 

 

• Saneamento básico e tratamento do lixo 

Entende-se por saneamento básico o sistema de abastecimento de água e a rede 

coletora e o tratamento de esgoto estruturado no município em análise. Em Piracicaba, 

esses serviços públicos são de responsabilidade do Serviço Municipal de Água e Esgoto 

de Piracicaba (Semae). 

A cidade de Piracicaba sempre teve o rio Piracicaba como sua principal fonte 

de abastecimento de água. Em função da queda de sua qualidade, foi colocada em 

operação, em meados de 1980, a nova captação, instalada junto ao rio Corumbataí. 

Piracicaba conta hoje com um sistema de abastecimento público que atende 

praticamente 100% da população urbana, contando em 2006, com um total aproximado 

de 1,26 mil quilômetros de rede instalada. Estão interligados à rede aproximadamente 
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105.000 ligações de água que demandam um consumo de 105.000.000 de litros de água 

por dia para uma população estimada em 350.000 habitantes. 

O município dispõe, ainda, de três estações de tratamento (ETA 1, ETA 2 e 

ETA Capim Fino). Existem, ainda, sistemas produtores isolados que abastecem alguns 

distritos mais distantes, por meio de poços profundos, nascentes e estações de água 

compactas (Fonte: Semae, 2003). 

Na tabela 2.15 observa-se a quantidade de água tratada e distribuída no 

município entre os anos 1980 a 2005. 

 

Tabela 2.14 – Volume anual de água tratada e distribuída (m3) em Piracicaba– 1980 a 
2005  

Ano Tratada Distribuída Medida %Perdas *
1980 21.555.320 20.526.020 14.451.540 -32,95
1981 22.876.540 21.589.520 13.474.675 -41,09
1982 21.266.480 19.962.230 14.627.352 -31,2
1983 21.840.425 20.003.545 13.991.153 -35,93
1984 24.226.720 23.117.000 15.137.420 -37,5
1985 25.391.430 24.194.280 16.857.659 -33,6
1986 26.056.460 24.926.590 18.389.267 -29,36
1987 28.401.700 27.226.990 18.875.476 -33,54
1988 31.724.690 29.973.010 19.497.589 -38,54
1989 31.317.502 29.437.017 18.891.562 -39,68
1990 34.378.031 32.482.677 19.782.364 -42,46
1991 38.340.135 36.154.645 19.951.832 -47,96
1992 35.867.069 33.419.249 20.027.439 -44,16
1993 31.558.620 29.040.510 20.079.629 -36,37
1994 34.738.729 32.372.317 22.016.942 -36,62
1995 37.280.620 35.128.687 22.442.827 -39,8
1996 37.599.889 35.619.539 23.286.916 -38,07
1997 40.330.461 38.336.672 24.074.502 -40,3
1998 42.214.351 40.282.665 23.957.070 -43,25
1999 42.418.436 40.769.219 24.734.846 -41,69
2000 43.153.917 41.485.945 26.656.829 38
2001 42.601.187 41.140.951 23.755.866 54
2002 44.132.152 42.579.544 22.873.724 48
2003 46.533.385 44.883.246 23.720.562 49
2004 48.357.278 46.694.711 23.250.202 51
2005 51.129.824 49.120.706 24.604.966 48,12  

* Perdas: relação entre o volume de água medida e a tratada 
Fonte: Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae), 2006. 
 

Em relação à coleta de esgotos sanitários, em 2006, o município dispunha de 

uma rede com aproximadamente 1.100 quilômetros de extensão. 
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Em 2003, o município contava com 32 unidades de tratamento de esgotos em 

alguns bairros e três estações de tratamento de esgotos: ETE Cecap, ETE Cortume e 

ETE Piracicamirim. Esta última, projetada para atender uma população de cerca de 

90.000 habitantes, era responsável pelo tratamento de 31,8% dos esgotos do município 

em 2003. 

Em relação à coleta, transporte e disposição final dos resíduos sólidos urbanos 

(lixo), em Piracicaba, o serviços são de responsabilidade da Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente (Sedema), sendo prevista a mudança do atual aterro sanitário do 

município, com a instalação de uma nova unidade para recepção do lixo urbano.    

Em 2005, o volume de resíduos coletado alcançou 80 mil toneladas, atendendo 

a 98% da população do município.  

 

c) Economia do município 

Na análise dos aspectos econômicos do município de Piracicaba serão 

avaliados os dados referentes aos setores primário (agropecuária), secundário (indústria) 

e terciário (comércio e serviços), considerando-se o valor adicionado por setor, a 

arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e as 

principais atividades desenvolvidas nos segmentos de produção existentes no 

município.  

• Agropecuária  

 De acordo com o censo agropecuário do IBGE de 1996, do total de produtores 

da região de Piracicaba, 26,23% possuíam estabelecimentos agropecuários com área 

inferior a dez hectares, ocupando 1,3% da área cultivada; 41,77% com área de até 

cinqüenta hectares, ocupando 11,92% da área; 29,22% com propriedades de até 500 

hectares, ocupando 48,12% da área e apenas 2,78% com áreas acima de 500 hectares, 

ocupando 38,65% da área. 

Na tabela a seguir, apresenta-se os principais produtos agrícolas cultivados no 

município de Piracicaba, com destaque para a produção cana-de-açúcar, de milho, 

laranja e arroz (Tabela 2.15). 
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Tabela 2.15 - Produção agrícola dos principais produtos no município de Piracicaba - 

1990/2005 

Área(ha) Produção Área(ha) Produção Área(ha) Produção Área(ha) Produção
Abacate (Kg/ha) 10 39.600 9 44.444 7 46.428 7 20.000
Banana (Kg/ha) 12 1.500 13 615 30 900 35 20.000
Borracha (kg/ha) 0 0 0 0 12 916 12 2.000
Café  (kg/ha) 146 1.712 46 456 10 2.000 5 1.000
Laranja (Kg/ha) 1.225 100.000 1.442 173.370 1.563 159.948 1.966 26.719
Limão (Kg/ha) 21 111.428 18 155.277 16 124.625 16 15.000
Manga (Kg/ha) 104 37.817 95 43.505 63 53.984 50 14.000
Maracujá (Kg/ha) 0 0 3 110.333 3 17.333 3 17.000
Tangerina (Kg/ha 136 62.308 125 62.304 100 16.500 125 19.504
Uva (kg/ha) 0 0 0 0 0 0 10 19.000

Algodão(Kg/ha)  25 3124 20 2250 0 0 92 2.630
Alho (Kg/ha) 15 5.000 20 6.000 20 6.000 20 6.000
Arroz  (Kg/ha) 1.100 1.200 1.000 1.500 300 1.500 20 1.500
Batata - doce (Kg/ha) 10 14.800 12 16.083 30 14.400 15 15000
Batata Inglesa (Kg/ha) 0 0 0 0 0 0 170 25.000
Cana-de-açúcar (Kg/ha) 40.000 4.000 48.000 72.916 40.000 75.000 40.590 81.778
Feijão (Kg/ha) 70 685 6 70 0 0 0 0 0
Fumo (Kg/ha) 30 333 0 0 0 0 0 0
Mandioca (Kg/ha) 65 20.000 36 16.111 100 18.000 80 17.775
Melancia (frutos/ha) 81 1.590 58 4.603 30 2.866 150 16500
Milho (Kg/ha) 2.700 2.100 1.300 3.800 1.900 2.460 1.500 3.300
Soja (Kg/ha) 0 0 0 0 0 0 155 2400
Tomate (Kg/ha) 10 60.000 0 50.000 0 5.000 0 0
Trigo (Kg/ha) 0 0 0 0 0 0 100 1800

1990 1995 2000 2005
Culturas Permanentes

Culturas Anuais

Produtos

 
Fonte: IBGE, 2005. 

 

• Indústria 

A região de Piracicaba é uma das mais industrializadas e produtivas do Estado, 

onde se concentra uma população aproximada de 1,2 milhão de habitantes. A condição 

econômica do município é estável, favorecendo a instalação de grandes indústrias. Com 

distritos industriais bem estruturados, o município representa um importante pólo de 

atração de novas empresas, muitas delas, multinacionais de grande porte.  

O complexo industrial da região de Piracicaba é formado por mais de 5 mil 

indústrias, destacando-se entre as variadas atividades os setores metalúrgico, mecânico, 

têxtil, alimentício e petroquímico, incluindo combustíveis.  

Além da disponibilidade de mão-de-obra altamente qualificada, com boa 

formação cultural, de nível técnico especializado, e com capacidade de adaptação 

facilitada, outros aspectos positivos contribuem para o desenvolvimento industrial de 

Piracicaba: a baixa rotatividade de emprego e a ausência de atividades sindicais 

radicalizadas. Os níveis salariais e de benefícios acompanham, ou estão um pouco 

abaixo do padrão do mercado de trabalho da Capital do de São Paulo (Esalq/Usp, 2003). 
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As principais atividades industriais desenvolvidas são: aço e ferro; máquinas 

em geral; aguardente; máquinas industriais; álcool; metais; caldeiraria; metalúrgica; 

destilaria; minerais; equipamentos hidráulicos; olaria; material elétrico; papel e papelão; 

estrutura metálica; siderúrgica; fundição; têxtil; laminação; turbinas; laticínios; madeira 

(produção) e outras. 

 

Tabela 2.16 – Número de estabelecimentos industriais no município de Piracicaba. 

Número de estabelecimentos 

Indústria da Construção 211 

Indústria Extrativa 13 

Indústria de Transformação 859 

Indústria de Utilidade Pública 14 

Total 1.097 

 
Fonte: Esalq (2003). 

 
Tabela 2.17 – Classificação de estabelecimentos industriais de acordo com seu porte, no 

municipio de Piracicaba. 

Número de estabelecimentos por porte 

Microempresa (até nove empregados)  831 

Pequena empresa (10 a 99 empregados) 213 

Média Empresa (100 a 499 empregados)  43 

Grande Empresa (500 e mais empregados)  14 

Total  1.097 

Fonte:Esalq (2003). 
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Tabela 2.18 – Distribuição de empregados por setor industrial no município de 

Piracicaba. 

Número de Empregados Industriais 

Indústria da construção 2.087 

Indústria extrativa 240 

Indústria de transformação  23.792 

Indústria de utilidade pública 774 

Total  27.613 

Fonte: Esalq  (2003). 

 
 
Tabela 2.19 – Distribuição do número de empregados de acordo com o porte das 

empresas no município de Piracicaba. 

Número de Empregados por Porte das Empresas 

Microempresa (até 9 empregados) 1.534 

Pequena Empresa (10 a 99 empregados) 6.334 

Média Empresa (100 a 499 empregados) 7.296 

Grande Empresa (500 e mais empregados) 12.449 

Total 27.613 

Fonte: (Esalq, 2003). 

 

• Comércio e serviços 

O segmento comercial e de prestação de serviços atende adequadamente às 

necessidades da população, bem como das empresas locais. A disponibilidade de 

profissionais liberais, altamente qualificados nos mais diversos setores, além de 

fornecedores de mão de obra especializada, faz de Piracicaba um importante centro de 

referência regional no setor de prestação de serviços. Além de um shopping center, a 

cidade conta com um núcleo comercial, na sua região central, onde se encontram as 

grandes lojas e uma rede bancária formada por agências representantes dos maiores 

bancos do país.  
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Tabela 2.20 – Número de estabelecimentos comerciais  

Microempresas 4.012 

Pequenas empresas 232 

Médias empresas 8 

Total 4.252 

Fonte: Esalq (2003). 

 

 O comércio emprega aproximadamente 13 mil pessoas, predominando o 

comércio varejista (Esalq, 2003). 

 

 

Tabela 2.21 – Número de prestadores de serviços 

O setor de serviços emprega cerca de 20 mil pessoas (Esalq, 2003). 

Microempresas  3.636 

Pequenas empresas  251 

Médias empresas  27 

Grandes empresas  15 

Total  3.929 

Fonte: Esalq (2003). 

 

d) Indicadores econômicos 

• Valor Adicionado por Setor 

De acordo com o Seade (2004), o município de Piracicaba gerou um valor 

adicionado de R$ 4,62 bilhões, em 2004, sendo o setor primário (agropecuária) 

responsável por R$ 169,8 milhões; o setor secundário (indústria) por R$ 2,58 bilhões e 

o setor terciário (comércio e serviços), R$ 1,87 bilhão. 

 

• Produto Interno Bruto e ICMS 

Em 2004, conforme dados do Seade (2004), o Produto Interno Bruto - PIB 

(valor total de produção de bens e serviços, em determinado período, geralmente um 

ano) de Piracicaba foi de aproximadamente R$ 4,86 bilhões, com um PIB per capita 
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(população economicamente ativa) de R$ 13.695,19 no período. Em relação à 

arrecadação do ICMS (bens e serviços) em 2003, Piracicaba arrecadou R$ 100,28 

milhões. 

 

• Finanças municipais 

Através da avaliação das finanças municipais, é possível diagnosticar a 

estrutura das receitas e despesas municipais, o déficit ou superávit fiscal e a capacidade 

de investimento dos municípios. As receitas correntes representam as principais fontes 

de entrada de caixa para os municípios, incluindo as receitas oriundas da agropecuária, 

de contribuições, serviços, receita patrimonial, tributária, transferências correntes e 

outras, sendo as tributárias, que incluem os impostos e taxas, as mais importantes. 

As receitas de capital, por sua vez, representam uma parcela menor na receita 

total do município, incluindo-se a alienação de bens imóveis pelo município, as 

operações de créditos e as transferências de capital da União e do Estado. 

As despesas municipais dividem-se, igualmente, em despesas correntes e de 

capital. A primeira inclui as transferências correntes e as despesas de custeio. Nas 

despesas de capital estão incluídas as transferências de capital, as inversões financeiras 

e os investimentos. Sendo um dos municípios mais desenvolvidos da região, Piracicaba 

possui grande capacidade de arrecadação. Em 2005, sua receita total foi de R$ 315 

milhões, com maior participação das receitas correntes, apresentando no período, um 

superávit fiscal de 10% da receita municipal total. (Tabela 2.22) 
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Tabela 2.22 - Receitas e despesas municipais - 2004/2005 

Ano Receita / Despesa Valor
2004 Receitas Municipais 277.895.944,42

Despesas Municipais 265.506.814,05
Receita - Despesa 12.389.130,37

2005 Receitas Municipais 315.216.579,19
Despesas Municipais 283.601.469,45
Receita - Despesa 31.615.109,74  

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças de Piracicaba. 

 

As despesas municipais constituem parte importante na estrutura fiscal do 

município. Sua análise permite verificar o desempenho orçamentário e fiscal e 

determinar a sua capacidade de financiamento e investimento, tendo em vista a 

dificuldade do município em aumentar suas receitas no curto e médio prazo. 

Em 2005, Piracicaba apresentou despesas de custeio de 88% em relação ao total 

de despesas, sendo as despesas com pessoal as mais expressivas. Dentro das despesas de 

capital, os investimentos constituem parte importante para a economia municipal e para 

a qualidade de vida da população. Em 2005, as despesas de investimentos em Piracicaba 

foram de apenas R$ 27 milhões, representando 9,6% do total de despesas municipais. 

 

2.3.3 Alternativas de desenvolvimento econômico sustentável 

O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu a partir dos estudos da 

Organização das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, no início da década de 

1970, como uma resposta à preocupação da humanidade, diante da crise ambiental e 

social que se abateu sobre o mundo desde a segunda metade do século passado. Esse 

conceito, que procura conciliar a necessidade de desenvolvimento econômico da 

sociedade com a promoção do desenvolvimento social e com o respeito ao meio 

ambiente, é hoje um tema indispensável na pauta de discussão, tanto nas mais diversas 

organizações e nos diferentes níveis de organização da sociedade, como também nas 

instituições públicas. 

Segundo Bezerra e Bursztyn (2000), em um trabalho preparatório para a 

Agenda 21 brasileira, o desenvolvimento sustentável é um processo de aprendizagem 

social em longo prazo, balizado por políticas públicas orientadas por um plano nacional 

de desenvolvimento inter-regionalizado e intra - regionalmente endógeno. Os estilos de 

desenvolvimento estão sustentados por políticas de Estado que, por sua vez, respaldam 
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padrões de articulação muito determinados nos diversos segmentos sociais e 

econômicos com os recursos disponíveis na natureza. 

O Estado brasileiro tem importante papel na promoção e na regulamentação de 

políticas nacionais de desenvolvimento sustentável, notadamente, na coordenação dos 

conflitos sociais implicados nas divergências de interesses e lógicas de 

desenvolvimento, na pluralidade de atores sociais presentes na sociedade nacional e 

transnacional. O gerenciamento das escolhas tecnológicas atreladas aos processos 

produtivos é essencialmente um problema de política pública de ciência e tecnologia 

para o desenvolvimento sustentável. 

Pode-se conceber o desenvolvimento sustentável como uma proposta que tem 

em seu horizonte uma modernidade ética, e não apenas uma modernidade técnica 

(Buarque, 1994), pois implica incorporar o compromisso com a perenização da vida ao 

horizonte da intervenção transformadora do “mundo da necessidade”. 

Se a modernidade técnica faz dos meios fins em si, a modernidade ética do 

princípio sustentabilidade recoloca os fins como referência primordial, em um quadro 

complexo de múltiplas dimensões (econômica, ambiental, social, política, cultural, 

institucional etc.).  

Para Furtado (1992), o desafio que se coloca no início do século XXI é mudar 

o curso da civilização, deslocar o seu eixo da lógica dos meios a serviço da acumulação, 

em um curto horizonte de tempo, para uma lógica dos fins, em função do bem-estar 

social, do exercício da liberdade e da cooperação entre os povos. A maior preocupação 

dos homens, ao longo do tempo, deveria ser a de estabelecer novas prioridades para a 

ação política, em função de uma nova concepção do desenvolvimento, posto ao alcance 

de todos os povos e capaz de preservar o equilíbrio ecológico. 

Ramos (2003) alerta que o problema de insustentabilidade não está apenas no 

desenvolvimento: é preciso reconhecer que o modo de vida do homem moderno se 

tornou insustentável, e este é muito mais difícil de mudar, pois implica no 

aperfeiçoamento individual e coletivo, simultaneamente.  

Segundo o autor, parece não haver saída: ou se acredita que o ser humano, tal 

como é, pode construir um mundo melhor para si, para seus semelhantes, no presente e 

no futuro, ou cabe reconhecer o fracasso de nossa existência, e admitir que a busca de 

um desenvolvimento sustentável seja ilusória, apenas uma forma de adiar o inevitável 

fim.  
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Dessa forma, é preciso iniciar um aprendizado individual e coletivo que nos 

leve a outras formas de manifestação concreta de nossa natureza e que possibilite uma 

perspectiva de mudança em nosso modo de viver. 

 

2.3.4 Uso e ocupação da terra e problemas ambientais decorrentes 

A Bacia do rio Piracicaba tem uma área de drenagem de 12.450 km2, sendo 

que 91,5% de sua área estão inseridos em território paulista, englobando total ou 

parcialmente cinqüenta municípios; 8,55% estão localizados no estado de Minas Gerais, 

envolvendo cinco municípios. A Bacia é formada pela confluência dos rios Jaguarí e 

Atibaia que, juntamente com o Atibainha e Cachoeira constituem-se os principais 

mananciais do Sistema Produtor do Sistema Integrado de Abastecimento de Água da 

Região Metropolitana de São Paulo.  São seus principais afluentes: 

•  Margem direita (MD): rios Camanducaia (afluente do Jaguarí) e Corumbataí; 

ribeirões Tatu e Toledos; 

• Margem esquerda (ME); rios Pinheiros (afluente do Atibaia) e Piracicamirim; ribeirão 

Quilombo. 

O Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Teresinha está inserido no 

médio curso do Rio Piracicaba, sendo de extrema importância a identificação dos 

impactos provocados pelo uso e ocupação do solo na bacia. 

As unidades de paisagens naturais se diferenciam pelo relevo, clima, cobertura 

vegetal, solos ou, até mesmo pelo arranjo estrutural, tipo de litologia ou por apenas um 

desses componentes. No entanto, esses componentes são interdependentes, quando há 

variações na litologia, por exemplo, observam-se diferenças na forma do relevo, na 

tipologia dos solos e na composição florística da cobertura vegetal. A vegetação 

interfere no clima ou microclima na distribuição da fauna e microorganismos e assim, 

sucessivamente (Ross, 1990 in Silva, 1994). 

Os solos, suporte da paisagem natural, passam por transformações constantes e 

vivem em equilíbrio com os fatores que determinam suas características: o clima, os 

materiais de origem, a topografia, a biota e o tempo. Qualquer mudança em uma dessas 

variáveis afetará o solo; a reação à mudança varia, porém de um tipo para outro. 

A ação do homem também determina o caráter do solo; o mais significativo 

dos efeitos consiste em criar condições para que ocorra a erosão parcial ou total. A 
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erosão é mais freqüente em ambientes mais sensíveis, como, por exemplo, quando a 

declividade é alta. Nesse caso, o solo pode sofrer erosão mais acentuada. 

A retirada da vegetação e altos índices pluviométricos na região aceleram o 

processo de erosão do solo e o assoreamento em fundos de vale. Quando a cobertura 

vegetal é removida, principalmente, em áreas acidentadas, o escoamento superficial é 

mais freqüente, trazendo danos ao solo e à vegetação remanescente. 

A mata ciliar sustenta o solo, contribuindo para seu equilíbrio, servindo de 

refúgio para a vida silvestre e fornecendo alimento para a fauna aquática. Além disso, 

evita que as chuvas carreguem grande quantidade de terra para os cursos d'água, 

evitando seu assoreamento.  

O rio Piracicaba que corta o município homônimo, vem recebendo, ao longo 

do tempo, inúmeros impactos ambientais negativos, tais como: o lançamento de esgotos 

domésticos e industriais, lançamento de lixo e de todo tipo de resíduos. Além disso, 

sofre as conseqüências da impermeabilização do solo ocasionada pela expansão urbana.  

Por outro lado, a ausência de cobertura vegetal na bacia tem ocasionado 

grandes problemas, como o carreamento de sedimentos e o conseqüente assoreamento 

dos cursos d'água. O uso inadequado das vertentes e fundos de vale também é um dos 

problemas identificados pelo não cumprimento da legislação vigente e é responsável 

não só pela poluição multiforme como também pela degradação da qualidade das águas. 

Observa-se na região que a falta de planejamento nas atividades agrícolas, sem 

a adoção de medidas conservacionistas do solo vem agravando os problemas desta bacia 

hidrográfica ao longo do tempo.  

 

2.4 - Aspectos legais 

No presente item estão relacionados alguns dispositivos legais que possam ter 

alguma influência no processo de implantação e gestão do Parque Natural Municipal do 

Distrito de Santa Terezinha, criado pelo Decreto Municipal no 10.845, de 11 de agosto 

de 2004. Os requisitos legais abrangidos neste item são constituídos por leis, decretos e 

portarias, estabelecidas em nível federal, estadual e municipal. 
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2.4.1 - Legislação federal 

No presente item são apresentados alguns dos dispositivos legais, em nível 

federal, tanto constitucionais quanto infraconstitucionais, que podem ter alguma 

influência no Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha. 

 

2.4.1.1 - Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

A Constituição Federal de 1988 representou um avanço do ponto de vista do 

resgate ao Estado democrático de Direito, e também, na área ambiental, suplantou todas 

as expectativas, tornando-se uma das mais avançadas cartas em nível mundial, sendo 

denominada, inclusive, de “constituição verde”, ou ambiental. 

É importante destacar que a Constituição Federal de 1988 também inovou na 

distribuição das competências em matéria ambiental. A partir dela, a competência para 

proteger o meio ambiente, preservar as florestas, a fauna e a flora, e proteger o 

patrimônio cultural, histórico e artístico e os sítios arqueológicos, passou a ser comum 

entre os entes da União, dos Estados e Municípios.  

É o que estabelece o art. 23, incisos III, VI e VII. O parágrafo único deste 

artigo prevê que, por lei complementar, seriam fixadas as normas para a cooperação 

entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o 

equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. 

Esta disposição ficou conhecida como “pacto federativo”. Através deste 

mecanismo, a União deve transferir aos Estados parte de suas competências aos que 

possuírem condições para o desenvolvimento de tais atividades. Embora seja uma 

norma geral, do ponto de vista ambiental, ela se justifica plenamente, uma vez que, 

quem está mais próximo do dano, possui maiores condições de apurar os fatos e punir 

os culpados. 

Com relação à competência legislativa, a União, os Estados e o Distrito 

Federal podem legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, 

conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio 

ambiente e proteção ao patrimônio histórico, cultural; responsabilidade por dano ao 

meio ambiente (art. 24, incisos VI, VII e VIII). 

No Título VIII - “Da ordem social”, está inserido o Capítulo VI, que trata, no 

art. 225, “Do meio ambiente”, onde constam todos os princípios a que deve se fundar, 

tanto o poder público, como os cidadãos, no que tange à causa ambiental. Inicia o caput 
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do referido artigo distribuindo o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

como um direito difuso, de todos, indistintamente, e por tal motivo, sendo obrigação, 

também difusa, do poder público e da coletividade, a defesa e preservação dele para que 

as presentes e futuras gerações também possam gozar desta harmonia. Eleva-se o direito 

ecologicamente equilibrado à categoria de direito fundamental à vida. 

Entre as funções previstas no § 1º do art. 225, que incumbe o Poder Público de 

assegurar a efetividade desse direito, destacam os seguintes itens: 

- Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico 

das espécies e ecossistemas; (inc. I) 

- Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as 

entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; (inc. II) 

- Definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a 

serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente 

através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos 

que justifiquem sua proteção (inc.III); 

- Proteger a fauna e a flora, sendo vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem 

em risco sua função ecológica, que provoquem a extinção de espécies ou submetam os 

animais a crueldade (inc.VII). 

Cabe lembrar que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 

ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, por 

expressa determinação constitucional, prevista no § 3º do art. 225 da CF. Esta 

disposição constitucional foi regulamentada pela Lei nº 9.605/98, que será descrita a 

seguir. 

Ainda no que se refere ao art. 225, deve-se abordar o fato de que a Mata 

Atlântica, entre outros ecossistemas, foi elevada à categoria de patrimônio nacional, (§ 

4º), sendo que, por determinação constitucional, sua utilização deve ser feita dentro de 

condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive, quanto ao uso dos 

recursos naturais. 
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2.4.1.2 - Lei da Política Nacional de Meio Ambiente - Lei no 6.938/81 – alterada 

pelas Leis 7.804/89, 8.028/90 e 9.985/00, e regulamentada pelo Decreto 99.274/90  

A Lei nº 6.938/81 estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente, seus 

objetivos, princípios e diretrizes. Destacam-se entre os princípios, apresentados pelo art. 

2º da referida lei, os que possuem influência direta sobre o tema das Unidades de 

Conservação de Proteção Integral: 

- Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio 

ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, 

tendo em vista o uso coletivo (inc. I); 

- Proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas (inc. IV); 

 

Não se deve esquecer que um dos objetivos da Política Nacional do Meio 

Ambiente é a compatibilização do desenvolvimento econômico social com a 

preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Assim, a 

preservação ambiental deve estar em perfeita harmonia com o desenvolvimento social, 

não podendo este ser interpretado como antagônico àquela. 

Além disso, entre as metas da política ambiental consta a definição de áreas 

prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, 

atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e 

dos Municípios. 

Assim, o Parque Natural Municipal de Santa Terezinha deve atender aos 

objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente Municipal, um dos instrumentos da 

Política Nacional do Meio Ambiente (art. 9). 

No art. 14, § 1º da Lei nº 6.938/81 encontra-se uma das principais normas para 

a proteção do meio ambiente. É a que define a responsabilidade por reparação do dano 

ambiental, independente de culpa, ou seja, a que atribui a responsabilidade objetiva por 

dano ao meio ambiente. Em razão de sua importância, é transcrito integralmente a 

seguir: 

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e 

municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos 

inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os 

transgressores: 
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I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no 

máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, 

agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada 

a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, 

Territórios ou pelos Municípios; 

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder 

Público; 

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em 

estabelecimentos oficiais de crédito; 

IV - à suspensão de sua atividade. 

§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor 

obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos 

causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério 

Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade 

civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. 

 

Assim, quem causar danos ao meio ambiente, e em particular à área do Parque 

Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha, independentemente de culpa, deverá 

indenizar ou reparar os danos causados. É importante destacar esta norma, em razão da 

realidade existente neste Parque, que está sob intensa pressão antrópica no seu entorno. 

 

2.4.1.3 - Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação - Lei no 9.985/00 e o           

Decreto no 4.340/02, que a Regulamenta. 

A Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, instituiu o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação - SNUC, tratando de maneira abrangente, de todos os temas 

relacionados às Unidades de Conservação. 

O art. 2º desta lei, no inc. I apresenta o conceito de Unidade de Conservação: 

I - unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as 

águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo 

Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. 

O art. 7º desta lei classifica as Unidades de Conservação em dois grupos: 

Unidades de Proteção Integral (inc. I) e Unidades de Uso Sustentável. 
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O Parque está classificado entre as Unidades de Conservação de Proteção 

Integral, pelo art. 8º. O art. 11 explicita as principais características desta categoria, 

deixando claro o § 4º deste artigo que estas normas se referem também aos parques 

estaduais e municipais. O art. 11 está posto da seguinte forma: 

Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas 

naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de 

pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 

ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. 

§ 1º O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares 

incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 

§ 2º A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de 

Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua 

administração, e àquelas previstas em regulamento. 

§ 3º A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela 

administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, 

bem como àquelas previstas em regulamento. 

§ 4º As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou Município, serão 

denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal. (sem 

grifos no original). 

Dessa forma, pode-se inferir da legislação acima que o Parque Municipal é 

uma categoria de Unidade de Conservação que tem por objetivo a preservação de 

ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica existentes em seus 

limites. Dessa forma, a posse e o domínio de sua área devem ser públicos, e as 

propriedades privadas existentes dentro de seus limites deverão ser necessariamente 

desapropriadas, ou adquiridas pelo Estado, por outra forma prevista em lei.  

A visitação pública é permitida, na forma estabelecida pelo Plano de Manejo, e 

toda a pesquisa científica deverá ser previamente autorizada, estando sujeitas às 

restrições previstas em regulamento. 

O art. 22 da Lei nº 9.985/00 determina que as Unidades de Conservação são 

criadas por ato do poder público. Entretanto, o parágrafo 7º do mesmo artigo determina 

que a desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só pode ser 

feita mediante lei específica. 
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O Parque deve possuir necessariamente uma zona de amortecimento, e quando 

conveniente, corredores ecológicos (art. 25). As definições de zonas de amortecimento e 

de corredores ecológicos são estabelecidas no art. 2º, incs. XVIII e XIX, a seguir: 

XVIII - zona de amortecimento: o entorno de uma Unidade de Conservação, onde as 

atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de 

minimizar os impactos negativos sobre a unidade;  

 XIX - corredores ecológicos: porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando 

Unidades de Conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento 

da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem 

como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com 

extensão maior do que aquela das unidades individuais. 

O órgão responsável pela administração do Parque deverá estabelecer normas 

específicas para regulamentar a ocupação e o uso dos recursos tanto da zona de 

amortecimento, como dos corredores ecológicos, e definir também os limites da zona de 

amortecimento. 

A obrigatoriedade das Unidades de Conservação disporem de Planos de 

Manejo está prevista no art. 27, no parágrafo 1º: 

§ 1º O Plano de Manejo deve abranger a área da Unidade de Conservação, sua zona de 

amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover 

sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas. 

Este artigo foi regulamentado pelos artigos 12 a 16 do Decreto no 4.340/02. O 

art. 12, inc. I estabelece que o Plano de Manejo será aprovado mediante portaria do 

órgão executor. 

O art. 16 determina que o plano de manejo aprovado deve estar disponível para 

consulta do público na sede da Unidade de Conservação e no centro de documentação 

do órgão executor. 

É obrigatória, em Unidades de Conservação de Proteção Integral, a criação de 

um Conselho Consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e 

constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil, 

conforme o disposto em regulamento e no ato de criação da unidade. É o que determina 

o art. 29 da Lei no 9.985/00. A forma de criação deste conselho, bem como a escolha de 

seus participantes, as regras para as reuniões, e a definição de sua competência é dada 

pelos artigos 17 a 20 do Decreto no 4.340/02. 
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Com relação às possíveis receitas arrecadadas pelo Parque, a Lei no 9.985/00 

possui as seguintes normas: 

Art. 34. Os órgãos responsáveis pela administração das unidades de conservação podem 

receber recursos ou doações de qualquer natureza, nacionais ou internacionais, com ou 

sem encargos, provenientes de organizações privadas ou públicas ou de pessoas físicas 

que desejarem colaborar com a sua conservação. 

Parágrafo único. A administração dos recursos obtidos cabe ao órgão gestor da unidade, 

e estes serão utilizados exclusivamente na sua implantação, gestão e manutenção. 

Art. 35. Os recursos obtidos pelas Unidades de Conservação do Grupo de Proteção 

Integral, mediante a cobrança de taxa de visitação e outras rendas decorrentes de 

arrecadação, serviços e atividades da própria unidade serão aplicados de acordo com os 

seguintes critérios: 

I - até cinqüenta por cento, e não menos que vinte e cinco por cento, na implementação, 

manutenção e gestão da própria unidade; 

II - até cinqüenta por cento, e não menos que vinte e cinco por cento, na regularização 

fundiária das unidades de conservação do Grupo; 

III - até cinqüenta por cento, e não menos que quinze por cento, na implementação, 

manutenção e gestão de outras unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral. 

 

2.4.1.4 - Decreto nº 84.017/79 que aprova o Regulamento dos Parques Nacionais 

Este Decreto estabelece as normas que definem e caracterizam os Parques 

Nacionais, estando inseridos, neste caso, os Parques Municipais. 

O art. 1º deste decreto considera, para efeitos deste Regulamento, que os 

Parques são áreas geográficas extensas e delimitadas, dotadas de atributos naturais e 

excepcionais, objeto de preservação permanente submetidas à condição de 

inalienabilidade e indisponibilidade no seu todo, estabelecidos para fins científicos, 

culturais, educativos e criativos, e tendo como objetivo principal à preservação dos 

ecossistemas naturais englobados contra quaisquer alterações que os desvirtuem. 

Segundo o artigo 2º do Decreto em análise, somente é considerado Parque 

(Nacional, Estadual ou Municipal), as áreas que atendam às seguintes exigências: 

I - possuam um ou mais ecossistemas totalmente inalterados ou parcialmente alterados 

pela ação do homem, nos quais as espécies vegetais e animais, os sítios 

geomorfológicos e os hábitats, ofereçam interesse especial do ponto de vista científico, 
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cultural, educativo e recreativo, ou onde existam paisagens rurais de grande valor 

cênico; 

II - tenham sido objeto, por parte da União, de medidas efetivas tomadas para impedir 

ou eliminar as causas das alterações e para proteger efetivamente os fatores biológicos, 

geomorfológicos ou cênicos, que determinaram a criação do Parque; 

III - condicionem a visitação pública a restrições específicas, mesmo para propósitos 

científicos, culturais, educativos ou recreativos. 

O art. 5º prevê a obrigatoriedade do Plano de Manejo, que deverá conter 

diretrizes e metas válidas por um período mínimo de cinco anos, bem como o seu 

zoneamento e os programas de manejo. Cabe ainda citar o art. 56 do referido Decreto 

que determina que, para cada Parque, será baixado, quando da aprovação do seu Plano 

de Manejo, um regimento interno que particularizará situações peculiares, tendo como 

base o presente Decreto. 

 

2.4.1.5 - Lei de Crimes Ambientais - Lei no 9.605/98 e Decreto no 3.179/99, que a 

regulamenta. 

As diversas normas esparsas, definindo as ações prejudiciais ao meio 

ambiente, como contravenções e crimes, foram agrupadas na Lei n° 9.605/98, que 

condensou toda a matéria penal em matéria ambiental, ao menos até a data de sua 

promulgação. Além disso, dispôs sobre as sanções penais e administrativas, derivadas 

de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Como inovação, como já lhe 

autorizava a Constituição, no § 3º, do art. 225: (“as condutas e atividades consideradas 

lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções 

penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados”), esta norma atribuiu sanções penais e administrativas também à pessoa 

jurídica infratora. 

Esta Lei determina no seu Artigo 3º: 

Artigo 3 - As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e 

penalmente, conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida 

por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no 

interesse ou benefício da sua entidade. 

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas 

físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato. 
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Diversos delitos podem ser praticados dentro do Parque Natural Municipal do 

Distrito de Santa Terezinha, tais como crimes contra a fauna existente na região, 

principalmente pela pesca ilegal ou uso de práticas que poluam o rio, ocasionando a 

morte de espécies da ictiofauna, entre outros. Este delito atualmente vem ocorrendo pela 

poluição do córrego das Ondas que recebe o esgoto de vários bairros da região.  

A flora também pode ser objeto de ação criminosa por parte de infratores, como 

o corte de árvores em áreas consideradas de preservação permanente. A colocação de 

fogo na vegetação, provocando incêndios está também descrita como delito ambiental. 

Dois tipos penais são específicos para o caso de práticas em Unidades de 

Conservação, abaixo relacionados: 

Art. 40. Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que 

trata o art. 27 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua 

localização: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos. 

§ 1º Entende-se por Unidades de Conservação as Reservas Biológicas, Reservas 

Ecológicas, Estações Ecológicas, Parques Nacionais, Estaduais e Municipais, Florestas 

Nacionais, Estaduais e Municipais, Áreas de Proteção Ambiental, Áreas de Relevante 

Interesse Ecológico e Reservas Extrativistas ou outras a serem criadas pelo Poder 

Público.  

§ 2º A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das 

Unidades de Conservação será considerada circunstância agravante para a fixação da 

pena. 

§ 3º Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. 

A conduta descrita no caput do art. 40 é repetida no art. 27 do Decreto no 

3.179/99, também sendo considerada como infração administrativa. A pena, entretanto, 

é meramente pecuniária, variando o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 50.000,00 

(cinqüenta mil reais). 

Art. 52. Penetrar em Unidades de Conservação conduzindo substâncias ou instrumentos 

próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem 

licença da autoridade competente: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 
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Da mesma forma como o artigo anterior, esta conduta é considerada também 

uma infração administrativa, constando do Decreto no 3.179/99, art. 36. A pena 

pecuniária neste caso é fixa e do montante de R$ 1.000,00 (mil reais). 

A lei também determina que qualquer pessoa que tenha conhecimento da 

ocorrência de um delito ambiental deve denunciar tal fato às autoridades competentes. 

A Medida Provisória nº 2.163-41/2001, ainda em vigor por conta da edição da 

Emenda Constitucional nº 32, introduziu o art. 79-A nesta Lei, possibilitando aos órgãos 

ambientais responsáveis pela fiscalização, celebrar termos de compromisso com as 

pessoas físicas ou jurídicas responsáveis por projetos utilizadores de recursos 

ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores. A questão está posta nos 

seguintes termos: 

Art. 79-A. Para o cumprimento do disposto nesta Lei, os órgãos ambientais integrantes 

do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), responsáveis pela execução de 

programas e projetos e pelo controle e fiscalização dos estabelecimentos e das 

atividades suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental, ficam autorizados a 

celebrar, com força de título executivo extrajudicial, termo de compromisso com 

pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação e 

funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 

considerados efetiva ou potencialmente poluidores. 

Seguindo a mesma linha da Lei, alterada pela Medida Provisória no 2.163-41/01, 

também o Decreto no 3.179/99 prevê a possibilidade de as multas nele previstas ter sua 

exigibilidade suspensa, quando o infrator, firmar termo de compromisso se obrigando à 

adoção de medidas específicas para fazer cessar ou corrigir a degradação ambiental. 

 

2.4.1.6 - Código Florestal - Lei no 4.771/65 e a Medida Provisória no 2.166/67 

O Código Florestal foi alterado pela Medida Provisória no 2.166/67, mantida em 

vigência pela Emenda Constitucional nº 32. A norma do Código Florestal mais 

importante para o presente trabalho é a que trata da Área de Preservação Permanente. O 

art. 1º, § 2º, inc. II, conceitua Área de Preservação Permanente como: 

Área de Preservação Permanente: área protegida nos termos dos arts. 2º e 3º desta Lei, 

coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 

hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna 

e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 
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De acordo com o art. 2º do Código Florestal, considera-se de preservação 

permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural 

situadas: 

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa 

marginal cuja largura mínima será: 

1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura; 

2 - de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 

(cinqüenta) metros de largura; 

3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinqüenta) a 200 

(duzentos) metros de largura; 

4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600 

(seiscentos) metros de largura; 

5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 

(seiscentos) metros; 

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais; 

c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que 

seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinqüenta) metros de largura; 

d) no topo de morros, montes, montanhas e serras; 

e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na 

linha de maior declive; 

f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa 

nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; 

h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação. 

Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos 

perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e 

aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o disposto nos 

respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a 

que se refere este artigo. 

 

As Áreas de Preservação Permanente cumprem uma importante função na 

propriedade, que é a manutenção dos recursos hídricos, evitando-se a erosão e 

garantindo a qualidade da água. Toda e qualquer propriedade, seja pública ou privada, 



 

 140 

deve se preocupar com a manutenção integral da Área de Preservação Permanente 

(APP). Nos Parques Municipais não é diferente. Se toda a propriedade deve possuir 

intacta a sua APP, com mais razão ainda esta deve estar preservada no caso de uma 

Unidade de Conservação de proteção integral como é o Parque Natural Municipal do 

Distrito de Santa Terezinha. 

Atividades de relevância para a sociedade podem ser classificadas como de 

interesse social, ou de utilidade pública. Nestes casos, excepciona-se a regra, permitindo 

a supressão da vegetação nas Áreas de Preservação Permanente, desde que se comprove 

inexistir outras alternativas técnicas ou locacionais, e não sem que se exija a 

apresentação de medidas mitigadoras ou compensatórias que deverão ser adotadas pelo 

empreendedor responsável. Estas regras definidas no art. 4º do Código Florestal, de 

acordo com a Medida Provisória nº. 2.166-67, como se apresenta a seguir: 

Art. 4º - A supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente somente poderá 

ser autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social, devidamente 

caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir 

alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto. 

§ 1º - A supressão de que trata o caput deste artigo dependerá de autorização do órgão 

ambiental estadual competente, com anuência prévia, quando couber, do órgão federal 

ou municipal de meio ambiente, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo. 

§ 2º - omissis 

§ 3º - O órgão ambiental competente poderá autorizar a supressão eventual e de baixo 

impacto ambiental, assim definido em regulamento, da vegetação em área de 

preservação permanente. 

§ 4º - O órgão ambiental competente indicará previamente à emissão da autorização 

para a supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente, as medidas 

mitigadoras e compensatórias que deverão ser adotadas pelo empreendedor. 

Outro dispositivo legal extremamente importante para o Parque em questão é a 

Resolução Conama 302/2002, que disciplina os parâmetros, definições e limites de 

Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do 

entorno. Em seu art. 2º a Resolução estabelece as seguintes definições: 

Art. 2º - Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 

I - Reservatório artificial: acumulação não natural de água destinada a quaisquer de seus 

múltiplos usos; 
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II - Área de Preservação Permanente: a área marginal ao redor do reservatório artificial 

e suas ilhas, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 

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

e assegurar o bem estar das populações humanas; 

A mesma Resolução, em seu art. 3º, estabelece o tamanho das Áreas de 

Preservação Permanente e os critérios que devem ser observados, quando constatada a 

necessidade de ampliação e/ou redução destas áreas: 

Art. 3º - Constitui Área de Preservação Permanente a área com largura mínima, em 

projeção horizontal, no entorno dos reservatórios artificiais, medida a partir do nível 

máximo normal de: 

I - trinta metros para os reservatórios artificiais situados em áreas urbanas consolidadas 

e cem metros para áreas rurais; 

II - quinze metros, no mínimo, para os reservatórios artificiais de geração de energia 

elétrica com até dez hectares, sem prejuízo da compensação ambiental. 

III - quinze metros, no mínimo, para reservatórios artificiais não utilizados em 

abastecimento público ou geração de energia elétrica, com até vinte hectares de 

superfície e localizados em área rural. 

 

2.4.1.7 - Lei de Proteção à Fauna - Lei no 5.197/67 

Esta é a lei que protege a fauna nacional. De acordo com o art. 1º, os animais 

de quaisquer espécies, em qualquer fase de seu desenvolvimento e que vivem 

naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como os seus ninhos, 

abrigos e criadouros naturais, são propriedade do Estado, sendo proibido sua utilização, 

perseguição, caça ou apanha. Dessa forma a Fiscalização do Parque deve atentar para a 

proteção de sua fauna. 

Como é permitida a pesquisa científica, desde que autorizada previamente pelo 

Chefe da Unidade de Conservação, vale lembrar que o art. 14 desta lei permite a 

concessão, a pesquisadores pertencentes a instituições científicas oficiais ou 

oficializadas, ou por estas indicadas, licença especial para a coleta de material destinado 

a fins científicos, em qualquer época. 

Os parágrafos do art. 14 são destinados a explicitar de que forma poderá ser 

permitida a coleta de material para a pesquisa científica: 
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§ 1º Quando se tratar de cientistas estrangeiros, devidamente credenciados pelo país de 

origem, deverá o pedido de licença ser aprovado e encaminhado ao órgão público 

federal competente, por intermédio de instituição científica oficial do País. 

§ 2º - As instituições a que se refere este artigo, para efeito da renovação anual da 

licença, darão ciência ao órgão público federal competente das atividades dos cientistas 

licenciados no ano anterior. 

§ 3º - As licenças referidas neste artigo não poderão ser utilizadas para fins comerciais 

ou esportivos. 

§ 4º - Aos cientistas das instituições nacionais que tenham por Lei, a atribuição de 

coletar material zoológico, para fins científicos, serão concedidas licenças permanentes. 

 

2.4.1.8 - Decreto nº 97.633 - Conselho Nacional de Proteção à Fauna 

O Decreto n° 97.633 dispõe sobre o Conselho Nacional de Proteção à Fauna 

(CNPF), suas finalidades e sua composição. Segundo o art. 1° desse Decreto, o 

Conselho foi criado pelo Art. 36 da Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967, e constitui-se 

de um órgão consultivo e normativo de política de proteção à fauna do País, integrado 

no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, tendo 

por finalidade estudar e propor diretrizes gerais para: 

I - Criação e implantação de Reservas e Áreas Protegidas, Parques e Reservas de Caça e 

Áreas de Lazer; 

II - O manejo adequado da fauna; e, 

III - Temas de seu interesse peculiar que lhe sejam submetidos pelo Presidente do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 

 

2.4.1.9 – Pesca 

A pesca é disciplinada, em nível federal, pelos seguintes dispositivos legais: 

Lei nº 7.679, de 23 de novembro de 1988. Essa Lei dispõe sobre a proibição da pesca de 

espécies em períodos de reprodução, estabelecendo, em seu art. 1º, as seguintes 

proibições: 

I - em cursos d'água, nos períodos em que ocorrem fenômenos migratórios para 

reprodução e, em água parada ou mar territorial, nos períodos de desova, de reprodução 

ou de defeso; 
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II - espécies que devam ser preservadas ou indivíduos com tamanhos inferiores aos 

permitidos; 

III - quantidades superiores às permitidas; 

IV - mediante a utilização de: a) explosivos ou de substâncias que, em contato com a 

água, produzam efeito semelhante; b) substâncias tóxicas; c) aparelhos, petrechos, 

técnicas e métodos não permitidos; 

V - em época e nos locais interditados pelo órgão competente; 

VI - sem inscrição, autorização, licença, permissão ou concessão do órgão competente. 

§ 1º. Ficam excluídos da proibição prevista no item I deste artigo os pescadores 

artesanais e amadores que utilizem, para o exercício da pesca, linha de mão ou vara, 

linha e anzol. 

§ 2º. É vedado o transporte, a comercialização, o beneficiamento e a industrialização de 

espécimes provenientes da pesca proibida. 

A Lei estabelece a competência do Poder Executivo para fixar os períodos de 

proibição da pesca, atendendo às peculiaridades regionais e para a proteção da fauna e 

flora aquáticas, incluindo a relação de espécies, bem como as demais medidas 

necessárias ao ordenamento pesqueiro (art. 2º). A fiscalização da atividade pesqueira 

compreenderá as fases de captura, extração, coleta, transporte, conservação, 

transformação, beneficiamento, industrialização e comercialização dos seres animais e 

vegetais que tenham na água o seu natural ou mais freqüente meio de vida (art. 3º). 

Os demais artigos desta Lei determinam as infrações e penalidades para 

aqueles que violarem as proibições estabelecidas no art. 1º. 

 O Código de Pesca foi instituído pelo Decreto Lei nº 221, de 28 de 

fevereiro de 1967. Segundo seu art. 1º, a pesca é definida como: “todo ato tendente a 

capturar ou extrair elementos animais ou vegetais que tenham na água seu normal ou 

mais freqüente meio de vida”. A partir daí, o Código dispõe sobre a proteção, estímulo, 

proibições, concessões, entre outros de todas as atividades que se enquadram nessa 

definição. 

No Código de Pesca as atividades pesqueiras são divididas em três espécies: 

pesca comercial (cuja finalidade é realizar atos de comércio na forma da legislação em 

vigor) desportiva (praticada com linha de mão, por meio de aparelhos de mergulho ou 

quaisquer outros permitidos pela autoridade competente, e que em nenhuma hipótese 

venha a importar em atividade comercial) e científica (exercida unicamente com fins de 
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pesquisas por instituições ou pessoas devidamente habilitadas para esse fim), sendo 

cada uma delas regulamentadas de acordo com suas especificidades. 

 

2.4.1.10 - Patrimônio Genético e Biodiversidade 

De acordo com o art. 225, § 1º, inc. II da Constituição Federal, fica incumbido 

o Poder Público de preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do 

País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação do material genético. 

Ainda conforme a Constituição Federal, a Mata Atlântica constitui patrimônio nacional, 

e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a 

preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

O Brasil é signatário da Convenção sobre Diversidade Biológica, 

compromisso firmado durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento - Rio 92, aprovado pelo Decreto Legislativo 2, de 1994, e promulgado 

pelo Decreto nº 2.519/98, estando comprometido a atender suas determinações. 

O Decreto nº 4.339/2002 institui os princípios e diretrizes para a 

implementação da Política Nacional de Biodiversidade, cujo objetivo geral é: “a 

promoção, de forma integrada, da conservação da biodiversidade e da utilização 

sustentável de seus componentes, com a repartição justa e eqüitativa dos benefícios 

derivados da utilização dos recursos genéticos, de componentes do patrimônio genético 

e dos conhecimentos tradicionais associados a esses recursos”. 

A pesquisa científica realizada no Parque Natural Municipal do Distrito de 

Santa Terezinha deve obedecer às disposições previstas nesta e em outras normas que 

regulamentam o patrimônio genético e a biodiversidade brasileira. 

A coleta, manipulação e uso científico de materiais colhidos no Parque 

deverão ter fins lícitos, respeitando sempre as normas constitucionais e legais brasileiras 

sobre a matéria. 

Ainda sobre esse assunto, existem as Resoluções  05/2003 e 06/2003 do 

Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN) que dispõe sobre as diretrizes 

para obtenção de anuência prévia para o acesso a conhecimento tradicional associado ao 

patrimônio genético para fins de pesquisa científica, ou perspectiva de uso comercial. 
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2.4.1.11 - Da obrigação com relação ao patrimônio cultural 

A Constituição Federal estabelece como competência comum da União, dos 

Estados e dos Municípios, de acordo com o art. 23, inc. III  “proteger os documentos, as 

obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens 

naturais notáveis e os sítios arqueológicos”.  

De acordo com o art. 24, é competência concorrente dos três entes federados 

legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico 

(inc. VII) e responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (inc. VIII). 

Os artigos 215 e 216 da Constituição Federal tratam da Cultura Nacional. O 

art. 216 assim estabelece: 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, 

nos quais se incluem: 

I - omissis; 

II - omissis; 

III - omissis; 

IV - omissis; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico. 

§ 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 

patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 

tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. 

§ 2º - omissis. 

§ 3º - A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores 

culturais. 

§ 4º - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei; 

§ 5º-  omissis. 

O Decreto-Lei nº 25/37 organizou a proteção do patrimônio histórico e 

artístico nacional. O art. 1º conceitua patrimônio histórico e artístico nacional como: “o 

conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país, cuja conservação seja de 
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interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer 

por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”.  

A Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961, dispõe sobre os monumentos 

arqueológicos e pré-históricos e trata da possibilidade de descobertas fortuitas, ou seja, 

descobertas de quaisquer elementos de interesse arqueológico ou pré-histórico, e atribui 

responsabilidade ao inventor (“descobridor”). Os arts. 17 a 19 apresentam os seguintes 

teores: 

Artigo 17º - A posse e a salvaguarda dos bens de natureza arqueológica ou pré-histórica 

constituem, em princípio, direito imanente ao Estado. 

Artigo 18º - A descoberta fortuita de quaisquer elementos de interesse arqueológico ou 

pré-histórico, artístico ou numismático deverá ser imediatamente comunicada ao 

IPHAN, ou aos órgãos oficiais autorizados, pelo autor do achado ou pelo proprietário do 

local onde tiver ocorrido. 

Parágrafo único - O proprietário ou ocupante do imóvel onde se tiver verificado o 

achado é responsável pela conservação provisória da coisa descoberta, até o 

pronunciamento e deliberação do IPHAN. 

Artigo 19º - A infringência da obrigação imposta no artigo anterior implicará na 

apreensão sumária do achado, sem prejuízo da responsabilidade do inventor pelos danos 

que vier a causar ao Patrimônio Nacional, em decorrência da omissão.  

Dessa forma, toda e qualquer atividade a ser realizada no Parque Natural 

Municipal do Distrito de Santa Terezinha deverá considerar a possibilidade de 

existência de patrimônio histórico e cultural. Na construção de obras, na abertura de 

acessos para a fiscalização, ou qualquer outra intervenção onde se encontre vestígios de 

sua ocorrência, deve a atividade desenvolvida ser suspensa, comunicando ao IPHAN a 

descoberta, ficando a Sedema responsável pela conservação provisória da coisa 

descoberta, até o seu pronunciamento e deliberação. Caso ocorra danos pela má 

conservação, serão apuradas as responsabilidades, para aplicação de sanção, tanto 

pecuniária, quanto penal. 
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2.4.1.12 - Lei da Ação Civil Pública - Lei no 7.347/85 

Esta Lei disciplinou a ação civil pública de responsabilidade por danos 

causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico. Objetiva a condenação em dinheiro ou o cumprimento 

de obrigação de fazer ou não fazer, e pode ser proposta inclusive preventivamente, com 

o intuito de evitar dano ao meio ambiente ou aos valores históricos. 

Essa ação pode ser proposta pelo Ministério Público, a União, os Estados e 

Municípios, autarquias, empresas públicas, fundação, sociedade de economia mista ou 

por associação, que esteja constituída a pelo menos um ano, nos termos da lei civil, e 

que inclua, entre suas finalidades, a proteção aos bens e direitos de que trata esta lei. 

(art. 5º). 

Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromissos 

de ajustamento de conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia 

de título executivo extrajudicial. 

É facultado a qualquer pessoa, e dever do servidor público, provocar a 

iniciativa do Ministério Público, quando tenha conhecimento de fatos que constituam 

objeto de ação civil, indicando-lhes os elementos de convicção e fornecendo-lhes 

informações (art. 6º). 

 

2.4.1.13 - Legislação sobre águas - Decreto no 24.643/34 (Código de Águas), Lei no           

9.433/97(Política Nacional de Recursos Hídricos) e Resoluções Conama (020/1986 e 

274/2000) 

O Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha é tangenciada pelo 

rio Piracicaba e córrego das Ondas, estando situado a poucos metros do rio Corumbataí, 

importante manancial para abastecimento de água à população de Piracicaba. 

O Decreto nº 24.643/34 descreve as correntes navegáveis ou flutuáveis como 

águas públicas, mesmo que em algum, ou alguns trechos, deixe de ser navegável ou 

flutuável. Destacam-se, nesse Decreto alguns artigos de maior relevância para a 

verificação da questão de abrangência do presente estudo: 

Art. 34. É assegurado o uso gratuito de qualquer corrente ou nascente de águas, para as 

primeiras necessidades da vida, se houver caminho público que a torne acessível. 

Art. 36. É permitido a todos usar de quaisquer águas públicas, conformando-se com os 

regulamentos administrativos. 
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Art. 37. O uso das águas públicas se deve realizar, sem prejuízo da navegação, salvo a 

hipótese do art. 48, e seu parágrafo único. 

Art. 65. Os usos gerais a que se prestam as águas públicas só por disposição de lei se 

podem extinguir. 

A Lei nº 9.433/97 instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos. Entre os 

seus fundamentos consta que a água é um bem de domínio público, sendo um recurso 

natural limitado, dotado de valor econômico, e sua gestão deve sempre proporcionar o 

seu uso múltiplo (art. 1º, incisos I, II e IV). 

Constitui diretriz geral da ação para implementação da Política Nacional de 

Recursos hídricos a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental. 

As resoluções do Conama disciplinam a respeito da qualidade das águas em 

todo território nacional, estabelecendo parâmetros para classificação das águas doces, 

salobras e salinas (Resolução Conama 020/1986) e os critérios para a balneabilidade 

(Resolução Conama 274/2000). 

Com relação aos recursos hídricos, existem, ainda, a Lei n. 9.884/2000, que 

cria a Agência Nacional das Águas (ANA); o Decreto 4.613/2003, que regulamenta o 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) e dá outras providências, cujas 

Resoluções devem ser observadas nas intervenções a serem realizadas nos cursos 

d’água existentes no Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha.  

 

2.4.2 - Legislação estadual 

2.4.2.1 - Constituição do Estado de São Paulo (1989)   

A Constituição do Estado de São Paulo (1989), no Capítulo IV ratifica o Art. 

23 do Capítulo II da Constituição Federal, estabelecendo que: 

Art. 191 – O Estado e os Municípios providenciarão, com a participação da 

coletividade, a preservação, conservação, defesa, recuperação, e melhoria do meio 

ambiente natural, artificial e do trabalho, atendidas as peculiaridades regionais e locais, 

em harmonia com o desenvolvimento social e econômico. 

A Constituição do Estado de São Paulo trata dos Recursos Hídricos na Seção 

II, destacando-se o Artigo 205 que estabeleceu uma firme direção para criação dos 

Comitês de Bacias Hidrográficas; e o Artigo 210, que estimula os municípios a 

conservar e recuperar as matas ciliares.     
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2.4.2.2 - Lei n. 7.663 de 30 de dezembro de 1991 

A Lei n. 7.663 estabelece as normas de orientação à Política Estadual dos 

Recursos Hídricos, bem como o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, instrumento decisivo para a formação dos Comitês de Bacias Hidrográficas no 

estado de São Paulo. 

 

2.4.2.3 - Lei n. 9.509 de 20 de março de 1997 

Esta lei dispõe sobre a política estadual do meio ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação. Destaca-se como objetivo a compatibilização 

da utilização dos recursos ambientais com o desenvolvimento econômico e a 

manutenção da qualidade ambiental, considerando para tanto o estabelecimento de 

critérios e normas relativas ao uso e manejo dos recursos naturais.  

 

2.4.2.4 - Lei n. 10.547 de 2 de maio de 2000 

Essa lei define procedimentos, proibições, estabelece regras de execução e 

medidas de precaução a serem obedecidas, por ocasião do emprego do fogo em práticas 

agrícolas, pastoris, e florestais e dá outras providências correlatas.   

  

2.4.3 - Legislação municipal 

A Lei Complementar nº 046 (15/09/95) dispõe sobre o Plano Diretor de 

Desenvolvimento de Piracicaba e dá outras providências: 

Artigo 1º - Plano Diretor é o instrumento básico de ordenamento do desenvolvimento 

do Município e de orientação de todos os agentes públicos e privados, de conteúdo 

abrangente, contemplando todas as dimensões do desenvolvimento político, social, 

econômico, espacial, administrativo e financeiro, garantindo o bem-estar dos munícipes, 

promovendo a distribuição eqüitativa dos bens e serviços urbanos, propiciando a 

ocupação ecologicamente equilibrada do território Municipal. 

Artigo 2º - O Plano Diretor, de que trata esta lei, fundamenta-se nos artigos 28, 172 a 

176, da Lei Orgânica do Município de Piracicaba, bem como nas demais legislações 

pertinentes. 

Artigo 3º - A elaboração do Plano Diretor propicia a prática e a continuidade de debates 

e proposições dos diversos agentes sociais, que devem ser integrados ao processo 

permanente de planejamento da cidade e de seu território municipal. 
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§ 1º - Sob vários aspectos, é importante consolidar o processo permanente de 

planejamento, durante o qual são aprofundadas e detalhadas as propostas e diretrizes do 

Plano Diretor. 

 § 2º - O presente Plano Diretor de Desenvolvimento, identificado pela sigla PDDP, é 

uma continuação dos Planos anteriores, a saber, a proposta do Plano Diretor Urbano de 

1974, o Plano Diretor de Desenvolvimento instituído em 1985, bem como toda a 

legislação urbanística decorrente. 
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As outras Leis Municipais de interesse para o presente trabalho estão descritas 

nas páginas seguintes:  

 

 

Lei Data Assunto 

05841 06/10/2006 Coíbe a erosão sobre superfícies de solo exposto no âmbito do perímetro 

urbano do município, evitando o assoreamento do sistema municipal de 

drenagens naturais e construídas e dá outras providências. 

05836 22/09/2006 Institui o programa “Estação Ecológica” para preservação das espécies 

nativas do município de Piracicaba e contém outras disposições. 

05834 21/09/2006 Cria a Comissão Municipal sobre mudanças climáticas e eco econômica 

sustentável. 

05830 20/09/2006 Dispõe sobre a criação de áreas municipais de proteção ambiental. 

05522 07/12/2004 Cria o Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente do município de 

Piracicaba – FUNDEMA e dá outras providências. 

05072 17/12/2001 Autoriza a Prefeitura do Município de Piracicaba a integrar a Associação 

Intermunicipal de Desenvolvimento Rural Integrado sustentado das 

bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí e dá outras 

providências. 

04287 03/07/1997 Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Secretaria do 

Estado do Meio Ambiente, um termo de cooperação com o DEPRN – 

Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais. 

04233 27/12/1996 Institui o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e dá outras 

disposições. 

03334 08/10/1991 Regulamenta a participação de entidades de defesa do meio ambiente na 

fiscalização da legislação ambiental. 

02434 13/03/1981 Cria e dispõe sobre o código de Defesa do Meio Ambiente. 

02418 21/10/1980 Cria o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA. 

00459 04/12/1954 Dispõe sobre a criação do Conselho Florestal Municipal, constituídos 

pelos representantes da Câmara dos Vereadores da Prefeitura, das 

Cadeiras de Horticultura, Botânica e Zoologia da Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz”, da Associação Rural da Zona de 

Piracicaba, do Rotary Clube de Piracicaba e outros. 
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ENCARTE 3 - ANÁLISE DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

 

3.1 - Informações gerais sobre o Parque Natural Municipal do Distrito de Santa 

Terezinha 

 

3.1.1 - Localização e acessos 

O Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha localiza-se na região 
central do estado de São Paulo, na cidade de Piracicaba, no distrito de Santa Terezinha, 
nas coordenadas geográficas 47º 41’02,06” (Latitude Sul) e 22º41’09,15” (Longitude 
Oeste), às margens da rodovia SP-304, na altura do quilômetro 169, nas proximidades 
da confluência dos rios Corumbataí e Piracicaba. 

 

Figura 3.01 - Mapa do estado de São Paulo, indicando o município de Piracicaba. 

Fonte: www.wikimedia.org.br. 
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Figura 3.02 - Mapa da região onde está localizado o Parque Natural Municipal do 

Distrito de Santa Terezinha 

 

Fonte: www.wikimedia.org.br.
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Figura 3.03 – Vista aérea da área do Parque Natural Municipal do Distrito de Santa 

Terezinha 

 

Fonte: Google Earth, outubro de 2006. 

 

3.1.2 - Histórico da Unidade e antecedentes legais 

Em 11 de agosto de 2004 foi instituído o Parque Natural Municipal do Distrito 

de Santa Terezinha no município de Piracicaba, pelo Decreto Municipal nº 10.845. A 

Unidade de Conservação, com área de 397.139,83 m2, localiza-se no Distrito de Santa 

Terezinha, e foi criada com a finalidade de conservar o ambiente, promover atividades 

de educação ambiental e pesquisa científica, alem de estimular o turismo e o lazer da 

população de forma compatível com seus objetivos. A implantação e gestão do Parque 

serão exercidas pela Secretaria Natural Municipal de Defesa do Meio Ambiente – 

Sedema. 
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3.1.3 - Origem do nome 

A Unidade de Conservação recebeu o nome de Parque Natural Municipal do 

Distrito de Santa Terezinha, devido a sua localização no Distrito do mesmo nome, 

situado na zona Norte da cidade. 

 

3.1.4 - Situação fundiária 

O Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha está com a situação 

fundiária regularizada. A área do Parque é composta pelas matrículas nºs 62.873 e 

63.211, ambas inscritas o Primeiro Registro de Imóveis e Anexos de Piracicaba, 

estabelecido à av. Limeira, 222 – 5º andar – Piracicaba (SP). 

 

3.2 - Caracterização dos meios abióticos e bióticos 

3.2.1 - Meio abiótico 

3.2.1.1 – Clima 

Na caracterização climática foram utilizados dados climatológicos 

representativos da região do Parque, contemplando os seguintes elementos climáticos: 

precipitação pluviométrica, temperatura do ar (máximas, mínimas e médias), umidade 

relativa do ar, direção e velocidade dos ventos e insolação. 

Os dados utilizados foram obtidos, em 2007, na Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz” – Esalq/USP e referem-se à Estação Climatológica de Piracicaba – 

SP, Latitude:  22o 42' 30'' Sul, Longitude de 47o 38' 00'' Oeste e altitude de 546 metros. 

A Estação Climatológica de Piracicaba foi selecionada por disponibilizar uma 

série histórica de dados satisfatória para a análise, apresentando uma seqüência 

ininterrupta superior a dez anos. Para todos os elementos em análise foi utilizada uma 

base de dados que entre os anos de 1917 e 2006 (89 anos). 

 

3.2.1.1.1 - Temperatura 

Os dados sobre temperaturas disponíveis na Estação Piracicaba incluem a série 

histórica de 1917 a 2006 (89 anos). Na Tabela 3.01 são apresentadas, para cada mês, os 

valores das médias das temperaturas máximas e mínimas, além das máximas e mínimas 

absolutas para o período citado. 

Os meses mais quentes observados são os de novembro, dezembro, janeiro, 

fevereiro e março, apresentando temperatura máxima de aproximadamente 29,9 ºC e os 
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meses mais frios são junho e julho, com temperatura mínima de aproximadamente      

10 ºC. 

Na Tabela 3.01 e na Figura 3.04 é apresentado o resumo anual da variação da 

temperatura média na Estação de Piracicaba para o período em análise (1917-2006). 

 

Tabela 3.01 - Variação da Temperatura Média Mensal na Estação de Piracicaba no 

Período de 1917-2006 

Medias Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Máxima 30.0 30.3 30.0 28.4 26.1 25.0 25.3 27.4 28.1 29.0 29.6 29.6
Media 24.4 24.6 24.1 21.9 19.1 17.7 17.4 19.2 20.8 22.4 23.2 23.9
Miníma 19.0 19.0 18.2 15.5 12.1 10.4 9.6 11.0 13.4 15.7 16.8 18.2  

Fonte: Esalq-USP, 2006. 

 

Tabela 3.02 - Resumo anual da temperatura média na Estação de Piracicaba 

Ano  Jan  Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1917 23.2 23.3 22.7 20.3 15.4 14.8 15.9 16.9 20.0 20.7 20.8 22.5 

1918 24.0 23.8 22.7 21.0 19.2 16.5 16.2 16.6 19.6 21.7 22.5 23.2 

1919 23.5 23.9 23.4 22.3 20.2 17.8 18.2 17.0 20.9 22.8 23.7 24.4 

1920 24.7 24.2 23.4 22.0 18.4 17.4 18.0 16.2 19.0 22.2 22.9 23.4 

1921 24.0 25.0 24.6 21.0 18.9 17.1 16.0 20.3 19.2 21.0 22.7 24.2 

1922 24.2 23.9 24.0 22.5 20.1 18.0 17.2 19.3 20.8 20.2 22.3 23.2 

1923 23.8 23.8 23.9 23.1 18.6 17.5 15.0 18.9 19.5 20.9 22.7 25.6 

1924 23.1 24.1 24.6 22.1 19.9 17.8 17.2 17.9 20.7 20.3 22.1 23.5 

1925 24.3 25.7 24.0 23.8 19.7 16.4 15.3 20.5 20.7 21.6 22.9 24.2 

1926 24.3 23.8 24.4 22.1 18.3 19.5 17.0 18.8 22.2 22.1 23.4 23.4 

1927 24.2 24.2 24.3 22.6 18.7 17.4 16.3 17.9 20.1 21.7 23.5 23.1 

1928 24.4 25.8 24.3 24.1 19.5 18.1 17.5 18.0 21.6 21.9 24.0 24.1 

1929 24.0 24.3 24.0 20.2 18.2 17.9 17.1 18.4 20.6 23.2 22.2 24.7 

1930 24.5 24.1 24.3 22.0 20.1 20.0 18.1 19.9 20.5 21.9 22.8 23.3 

1931 25.3 23.3 23.6 22.4 18.9 17.3 18.4 18.1 19.5 21.1 22.3 24.0 

1932 23.0 25.3 23.9 23.2 19.2 17.4 18.3 17.6 21.4 22.5 23.3 23.9 

1933 24.4 24.7 23.2 21.2 18.7 16.1 16.6 18.4 20.8 21.9 21.6 23.0 

1934 24.1 25.0 24.7 22.6 19.7 18.8 17.0 19.1 20.7 22.0 24.6 23.6 

Continua
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Continuação 
Ano  Jan  Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1935 24.3 24.7 24.9 20.6 17.8 18.6 19.2 19.0 19.9 21.8 23.0 25.4 

1936 25.3 24.2 25.9 22.0 26.5 20.3 18.2 23.9 19.6 22.6 23.4 24.9 

1937 23.4 25.2 24.4 21.1 18.4 17.8 18.5 20.0 20.4 21.8 22.7 22.8 

1938 25.7 25.5 25.7 22.3 19.1 18.1 18.1 19.2 20.9 22.2 23.8 23.9 

1939 23.8 24.8 24.9 21.7 19.8 17.2 15.0 18.7 19.7 23.2 23.7 24.2 

1940 25.1 23.4 25.1 23.7 20.9 18.5 19.3 20.4 21.0 22.5 23.5 26.5 

1941 25.3 25.7 24.2 24.0 20.6 17.3 17.1 21.2 17.8 21.4 23.3 23.8 

1942 25.2 25.2 24.3 21.5 18.5 17.0 14.8 18.5 19.8 22.3 23.5 22.6 

1943 23.2 24.1 24.5 20.1 19.1 18.3 17.1 17.8 18.8 21.7 23.2 22.8 

1944 24.9 24.2 24.5 21.1 18.5 17.6 16.1 19.8 21.8 25.3 22.4 24.2 

1945 24.2 25.0 23.8 22.0 17.4 16.2 17.6 21.4 21.0 22.9 22.4 22.5 

1946 24.2 25.2 23.0 20.4 20.4 17.1 16.6 19.8 21.7 23.1 23.5 23.9 

1947 23.7 25.1 22.7 21.6 20.1 18.3 16.1 18.2 19.4 19.5 21.7 22.6 

1948 24.7 24.1 22.6 21.2 19.5 17.3 19.2 18.2 20.9 21.4 22.6 23.6 

1949 23.9 23.2 24.9 20.1 17.6 18.1 17.3 19.1 20.7 21.3 22.7 23.2 

1950 23.7 23.7 23.4 21.9 20.1 18.2 17.5 20.4 21.1 21.5 21.8 23.2 

1951 23.2 23.9 23.5 21.8 18.0 16.4 15.5 17.8 20.7 22.0 23.3 22.5 

1952 24.5 23.6 23.4 19.4 18.8 17.6 17.3 19.7 20.1 21.5 23.0 23.8 

1953 24.6 23.9 23.7 20.4 19.1 17.4 15.9 19.2 21.5 22.9 22.8 24.2 

1954 25.2 25.1 24.2 21.2 19.2 18.8 18.5 19.7 22.1 22.6 24.6 23.5 

1955 24.3 25.9 23.9 22.1 18.2 17.6 18.1 18.6 21.3 21.6 21.1 23.9 

1956 26.4 24.4 23.5 21.5 17.2 15.5 16.5 16.5 20.8 21.1 21.3 23.2 

1957 23.7 23.1 23.0 20.7 18.0 17.1 16.5 18.8 19.3 22.8 22.3 24.1 

1958 24.6 24.7 22.6 20.5 18.3 17.4 18.0 20.3 19.7 21.8 23.7 24.8 

1959 24.7 25.2 23.4 23.9 20.5 16.9 19.2 19.0 22.4 23.1 23.0 24.5 

1960 23.8 23.4 23.4 20.7 17.2 16.9 17.5 20.0 21.5 23.7 22.9 23.6 

1961 24.5 24.4 23.7 22.3 19.2 18.4 18.0 20.0 24.0 24.3 24.4 23.3 

1962 23.7 23.9 23.8 21.4 18.0 15.7 15.6 18.5 21.3 20.3 22.5 23.5 

1963 24.8 24.5 25.4 23.3 18.6 16.7 18.4 19.9 24.0 24.4 25.0 24.5 

1964 24.7 24.0 23.5 23.1 18.3 16.7 15.5 19.7 21.4 20.9 21.5 22.6 

1965 22.7 23.5 22.0 21.9 18.6 18.8 17.3 19.4 22.4 21.9 23.3 24.3 

1966 24.8 25.5 23.4 21.9 19.3 18.5 19.1 19.0 19.8 22.1 23.0 24.6 

1967 24.1 24.5 23.9 22.0 20.1 17.9 17.7 21.1 21.5 23.5 22.7 22.2 

1968 23.8 23.1 23.8 19.6 16.5 16.9 16.6 17.5 20.2 22.9 24.6 24.4 

1969 25.5 25.9 24.9 21.5 19.3 18.4 18.0 20.1 22.6 20.8 23.0 22.6 

Continua
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Continuação 
Ano  Jan  Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1970 23.7 24.0 24.5 21.8 20.8 19.2 17.4 18.0 20.0 21.9 21.7 25.0 

1971 25.2 27.5 24.9 23.4 18.3 16.8 0 0 0 0 0 0 

1972 23.9 23.3 24.3 17.7 0 19.1 16.9 18.5 20.4 21.7 17.2 0 

1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1974 0 25.5 23.2 20.3 12.5 15.6 17.9 19.2 22.2 22.3 23.8 23.1 

1975 23.9 25.0 24.8 21.3 19.2 17.4 16.3 22.1 22.6 22.4 22.6 23.9 

1976 24.3 22.6 23.2 20.6 17.4 15.9 15.2 17.8 18.3 20.7 23.4 23.8 

1977 24.8 26.7 25.5 20.9 18.3 17.9 19.4 20.1 21.3 23.1 23.6 22.1 

1978 24.8 24.6 23.7 20.7 17.8 16.2 17.3 17.1 19.3 22.9 22.6 23.1 

1979 22.2 23.7 22.4 20.1 18.6 16.5 16.1 19.8 19.7 23.5 22.6 24.6 

1980 22.2 22.3 23.5 20.7 18.8 15.6 17.3 18.4 18.0 22.4 20.9 22.5 

1981 22.3 25.8 24.7 20.9 20.3 16.5 15.9 19.1 22.0 21.1 24.3 23.6 

1982 23.2 25.4 23.7 20.5 18.4 19.3 18.5 19.6 20.8 22.2 24.6 23.2 

1983 24.5 24.8 23.3 22.0 21.2 18.1 19.0 19.0 18.9 21.9 23.2 24.2 

1984 25.9 27.3 25.4 22.5 21.7 19.5 19.5 19.0 19.7 23.8 24.5 23.7 

1985 23.9 25.7 24.4 23.2 19.0 16.2 16.1 19.7 21.1 23.8 24.7 25.0 

1986 25.9 25.0 24.6 23.3 20.9 17.6 17.4 19.4 20.9 23.0 24.6 24.3 

1987 25.3 24.6 24.1 23.4 19.5 17.1 19.5 18.3 19.8 23.0 24.2 24.6 

1988 26.2 24.6 24.6 23.0 20.2 16.4 15.3 19.3 22.5 22.0 22.5 24.0 

1989 24.4 24.7 24.6 23.1 18.8 17.3 16.2 18.5 19.8 20.8 22.7 23.7 

1990 25.6 25.3 25.0 24.1 18.4 17.7 16.7 18.3 19.3 23.7 25.7 24.9 

1991 24.7 24.4 23.3 22.2 19.7 18.9 17.7 20.1 20.8 22.9 24.5 24.7 

1992 24.7 24.6 23.9 22.0 20.7 19.7 18.1 19.1 19.6 22.2 23.0 23.5 

1993 25.3 23.8 24.7 23.3 19.7 18.2 19.1 18.4 21.1 23.7 25.3 24.8 

1994 24.8 26.6 24.1 22.8 20.9 17.6 18.8 19.7 22.9 25.3 24.6 25.8 

1995 26.2 25.0 24.5 22.6 18.8 18.7 19.8 21.7 21.5 22.1 23.7 24.5 

1996 25.7 26.0 25.0 23.1 19.5 18.3 17.3 19.9 20.9 23.1 23.4 25.2 

1997 24.9 24.7 23.7 21.9 19.2 17.4 18.7 19.5 22.4 23.3 24.9 25.4 

1998 26.2 25.3 25.4 22.7 18.9 17.0 18.4 20.9 21.5 21.7 23.2 24.6 

1999 25.5 25.4 25.2 21.9 18.3 17.5 19.2 19.1 21.4 21.9 22.6 24.8 

2000 24.7 24.6 24.1 21.9 18.9 19.3 16.6 19.5 21.2 25.0 23.8 24.4 

2001 25.8 26.0 25.4 23.9 19.2 18.5 18.6 20.2 21.4 22.8 24.7 24.0 

2002 24.6 23.9 25.8 24.7 20.7 20.3 17.7 21.6 20.6 26.3 24.7 25.4 

2003 24.9 26.5 24.3 22.6 18.8 20.1 18.9 18.5 21.7 23.1 23.6 24.9 

2004 23.1 24.0 23.4 23.0 18.6 17.6 17.4 18.6 23.7 21.7 23.4 23.8 

Continua
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Continuação 
2005 24.6 24.8 24.7 24.0 20.8 19.7 18.3 20.7 20.9 24.3 23.3 23.7 

        25.5 25.0 25.2 22.1 18.0 18.3 18.9 20.7 20.9 23.3 24.1 25.0 

Fonte: Esalq-USP, 2006. 

 

Figura 3.04 - Variação da Temperatura Média na Estação de Piracicaba - Período de 

1917 a 2006 
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Fonte: Esalq-USP, 2006. 

 

3.2.1.1.2 - Precipitação pluviométrica 

A precipitação pluviométrica pode ser definida como toda água proveniente do 

meio atmosférico que atinge a superfície terrestre.  

Na Tabela 3.03 é apresentado o resumo da precipitação anual e na Figura 3.05 

encontram-se os valores médios mensais (mm/mês) de precipitação, observados na 

Estação Piracicaba para o período de 1917 a 2006 (89 anos). 

Observa-se que os meses de maior pluviosidade são dezembro, janeiro e 

fevereiro, com médias aproximadas de 221,5, 203,4 e 190,4 mm, respectivamente, 

decrescendo nos meses seguintes até os meses de julho e agosto, época em que são 

verificados os menores índices pluviométricos na região, de 59,9 e 53,2 mm 

respectivamente. O máximo pluviométrico anual na série histórica analisada foi de 

2.130,2 mm, no ano de 1983 (Tabela 3.03). 
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Tabela 3.03 - Resumo Anual da Precipitação Pluviométrica na Estação de Piracicaba 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

1917 295,7 35,8 58,9 16,2 58,5 13,0 13,3 5,4 62,2 58,4 19,8 94,3 2648,5 

1918 291,0 81,3 152,1 25,2 22,9 15,8 55,1 26,9 68,6 130,9 125,9 127,2 3040,9 

1919 262,8 96,2 30,6 78,0 38,9 170,3 0,0 54,6 44,6 68,2 142,0 102,4 3007,6 

1920 209,9 135,3 164,0 50,2 12,3 16,0 42,9 16,8 111,3 82,3 217,6 161,6 3140,2 

1921 265,7 101,5 17,8 31,7 26,5 25,3 3,8 26,5 35,2 59,7 37,7 180,6 2733,0 

1922 387,2 176,6 117,2 29,5 17,4 72,6 22,0 76,2 7,7 91,7 109,7 105,6 3135,4 

1923 219,7 144,4 311,4 89,8 82,9 114,7 5,7 31,5 200,5 41,7 60,7 125,5 3351,5 

1924 108,5 154,2 139,5 15,4 53,9 19,0 0,0 13,0 15,5 15,2 128,4 231,8 2818,4 

1925 117,9 55,2 84,7 40,4 59,0 73,5 33,0 0,0 42,7 110,7 230,3 159,4 2931,8 

1926 237,0 20,6 214,4 238,5 33,7 32,0 139,2 59,8 69,0 67,6 74,4 360,8 3473,0 

1927 200,6 259,4 189,6 22,5 0,0 31,0 6,0 63,1 257,4 126,1 48,8 109,5 3241,0 

1928 195,5 220,6 155,9 34,2 61,6 66,3 29,3 1,7 0,0 58,8 83,2 272,0 3107,1 

1929 490,9 331,6 32,6 68,2 119,8 4,8 11,8 50,2 33,0 13,4 99,2 303,0 3487,5 

1930 257,0 427,8 23,4 41,0 14,0 22,0 68,5 47,1 52,6 116,4 108,0 328,6 3436,4 

1931 324,2 334,4 184,3 103,0 37,0 16,0 38,9 11,0 138,2 65,8 214,0 149,1 3546,9 

1932 204,2 95,7 124,8 30,4 98,2 44,0 5,6 46,2 48,6 113,4 174,8 336,4 3254,3 

1933 119,6 150,0 41,6 4,0 77,0 53,8 7,0 15,4 50,8 109,2 40,1 302,0 2903,5 

1934 220,0 103,4 46,7 21,6 0,0 37,5 0,0 6,0 59,8 70,4 122,9 415,9 3038,2 

1935 91,2 194,4 140,0 68,8 6,8 53,8 16,4 18,4 223,8 211,4 82,0 184,7 3226,7 

1936 84,8 203,4 202,4 37,8 26,6 2,0 20,8 106,4 88,0 51,8 86,8 293,6 3140,4 

1937 139,0 95,8 206,2 203,0 74,4 46,0 0,0 67,0 13,8 155,6 121,8 141,8 3201,4 

1938 158,3 120,6 107,0 66,0 85,5 0,0 13,0 32,5 80,3 171,0 129,6 209,6 3111,4 

1939 275,0 279,9 169,9 49,7 129,8 58,7 20,4 0,0 19,3 41,9 198,9 259,0 3441,5 

1940 220,8 461,7 96,8 18,0 15,1 4,2 1,1 3,2 28,1 95,8 196,1 198,0 3278,9 

1941 215,1 128,7 84,5 56,2 15,2 49,2 15,3 17,6 190,4 115,7 217,0 186,6 3232,5 

1942 136,6 197,2 206,7 84,3 21,8 46,4 57,5 4,0 22,8 24,3 171,3 201,1 3116,0 

1943 325,6 141,4 269,8 37,1 1,2 33,0 0,7 13,5 72,9 215,8 163,3 359,9 3577,2 

1944 118,7 215,2 182,9 23,0 0,9 13,1 2,7 0,0 13,3 183,5 260,1 158,7 3116,1 

1945 322,0 256,7 85,5 120,5 14,3 187,1 29,6 1,6 29,2 126,4 232,9 162,7 3513,5 

1946 202,9 192,6 112,8 18,1 16,9 19,6 88,9 0,3 21,3 96,2 133,4 82,0 2931,0 

1947 352,7 338,9 130,7 10,2 39,1 15,0 48,1 68,6 124,0 90,1 114,6 219,6 3498,6 

1948 313,5 247,7 104,3 38,6 52,6 4,1 40,0 15,4 9,1 147,5 147,0 109,0 3176,8 

1949 210,8 206,5 183,3 54,6 49,0 45,0 0,0 5,8 15,8 100,5 45,1 420,5 3285,9 

1950 231,0 321,7 161,1 121,6 8,6 47,9 13,0 0,0 11,1 190,2 179,8 134,0 3370,0 

1951 284,7 215,4 160,4 22,2 8,3 15,5 8,0 33,2 2,3 128,6 222,6 91,0 3143,2 

1952 207,0 218,6 102,4 52,5 0,0 96,9 4,8 7,0 40,7 105,4 117,9 153,6 3058,8 

Continua
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Continuação 
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

1953 251,6 107,4 161,8 74,4 27,7 24,3 14,9 23,2 75,6 97,7 82,3 152,4 3046,3 

1954 189,4 204,2 136,6 30,5 99,1 69,7 8,7 0,0 23,2 87,3 39,7 193,0 3035,4 

1955 272,8 63,7 194,5 120,0 57,3 26,5 10,9 86,5 1,0 64,8 127,6 197,3 3177,9 

1956 60,8 136,9 47,1 90,6 114,5 70,2 53,3 74,0 72,7 72,6 23,1 137,0 2908,8 

1957 313,6 128,3 185,6 66,9 4,2 20,1 90,6 51,7 123,4 64,2 57,1 197,3 3260,0 

1958 295,6 143,8 167,6 128,2 172,4 70,1 15,2 3,1 96,4 121,2 124,5 151,2 3447,3 

1959 258,4 162,5 196,2 45,2 29,4 19,3 0,1 72,3 23,2 79,6 246,7 191,1 3283,0 

1960 371,9 332,8 74,6 38,4 80,6 63,3 0,0 22,3 8,7 123,1 93,7 314,2 3483,6 

1961 135,5 195,5 129,6 101,7 34,5 14,6 0,1 11,9 2,2 43,4 138,3 157,9 2926,2 

1962 132,3 246,0 329,0 17,2 30,8 51,7 20,5 42,0 32,2 198,9 97,3 201,6 3361,5 

1963 308,4 110,6 56,0 5,0 4,2 0,0 0,0 7,6 3,6 148,7 163,4 148,4 2918,9 

1964 69,4 202,6 11,8 10,7 44,0 15,0 77,0 18,2 61,3 161,8 52,7 268,4 2956,9 

1965 326,6 278,4 147,5 55,3 78,3 27,8 50,9 3,8 51,3 112,1 99,1 292,0 3488,1 

1966 252,1 198,8 55,6 18,2 43,7 0,0 12,1 27,8 128,7 130,4 85,2 225,4 3144,0 

1967 272,2 196,6 152,1 3,6 4,2 81,5 13,4 0,0 88,7 210,5 77,5 154,9 3222,2 

1968 322,5 91,5 45,5 32,7 14,0 27,1 17,6 36,9 16,3 121,4 62,8 235,5 2991,8 

1969 126,1 40,9 173,8 53,1 36,6 30,0 15,5 31,1 59,3 83,4 212,7 198,9 3030,4 

1970 263,8 293,4 96,5 83,2 75,1 40,2 10,5 98,7 90,6 83,7 83,9 138,8 3328,4 

1971 180,6 81,3 173,5 28,3 91,4 109,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2635,4 

1972 255,1 238,7 92,1 101,5 64,0 5,3 145,1 51,6 38,8 181,6 0,0 0,0 3145,8 

1973 0,0 0,0 83,5 88,0 36,0 35,7 59,6 19,4 55,5 174,6 121,7 328,6 2975,6 

1974 147,1 60,1 301,3 21,4 6,6 115,8 0,0 5,0 24,0 126,6 168,4 247,7 3198,0 

1975 168,1 357,3 32,9 37,3 11,3 0,0 39,6 32,0 55,1 98,0 236,8 315,1 3358,5 

1976 295,2 287,0 140,9 19,2 46,4 61,8 77,7 61,4 124,8 168,3 127,4 191,4 3577,5 

1977 322,7 37,3 199,8 107,7 0,9 46,8 6,7 19,7 91,4 66,7 134,8 238,1 3249,6 

1978 112,6 111,6 85,1 15,5 74,0 40,6 78,9 4,6 57,2 58,2 138,9 96,6 2851,8 

1979 122,4 114,4 84,7 63,9 96,9 0,0 28,0 81,4 98,6 101,4 102,8 105,7 2979,2 

1980 147,6 163,3 42,3 165,3 13,4 36,3 0,0 22,6 62,5 52,5 145,2 185,1 3016,1 

1981 290,1 71,2 65,5 74,5 44,9 68,5 1,6 3,6 5,9 231,2 167,2 211,2 3216,4 

1982 260,0 221,8 132,3 125,7 62,7 162,7 24,5 44,7 8,1 254,5 210,2 215,0 3704,2 

1983 207,5 283,9 225,6 189,5 334,7 174,0 24,0 2,2 197,4 129,1 88,4 161,4 4000,7 

1984 91,5 18,7 47,1 51,5 45,9 0,0 8,9 112,1 90,4 27,0 201,1 196,0 2874,2 

1985 131,8 118,6 203,1 134,5 42,6 22,5 1,5 21,8 76,4 11,3 134,3 71,7 2955,1 

1986 143,0 96,2 320,8 47,5 88,6 0,0 10,5 133,2 36,7 52,9 110,4 282,3 3308,1 

1987 342,9 203,1 105,6 70,6 199,9 122,7 10,7 5,9 72,9 67,0 113,3 190,5 3492,1 

1988 185,3 328,3 194,3 140,0 104,3 26,8 0,0 0,0 4,1 196,9 86,0 200,4 3454,4 

1989 370,8 298,3 99,0 103,9 33,0 47,0 85,2 32,0 36,1 46,3 99,9 195,1 3435,6 

Continua
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Continuação 
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

1990 271,4 145,9 240,2 37,2 47,1 12,7 134,6 40,9 61,0 125,4 124,4 61,1 3291,9 

1991 266,6 217,6 431,9 129,6 42,1 35,1 15,2 4,7 68,9 70,5 56,8 194,5 3524,5 

1992 99,2 72,4 232,7 79,9 73,8 0,6 36,6 11,1 87,5 242,1 232,3 142,2 3302,4 

1993 179,9 232,1 155,9 57,7 119,7 47,0 13,7 51,8 154,4 73,4 91,6 146,4 3316,6 

1994 134,8 154,4 222,7 114,9 56,2 36,7 24,7 0,0 0,5 126,8 249,2 260,8 3375,7 

1995 197,3 415,6 194,6 85,7 64,2 23,5 59,1 1,2 37,6 190,2 156,3 222,2 3642,5 

1996 314,8 258,3 146,5 12,0 36,3 23,3 2,3 23,7 135,2 238,5 212,0 188,3 3587,2 

1997 352,2 87,1 73,1 22,0 55,0 124,5 15,4 15,9 95,0 62,8 269,4 186,7 3356,1 

1998 121,2 362,2 127,8 66,7 97,6 26,6 13,9 21,8 89,3 183,1 26,6 292,6 3427,4 

1999 382,8 198,3 210,8 89,0 51,3 68,6 2,7 0,0 85,9 28,5 52,1 269,9 3438,9 

2000 235,9 124,0 185,3 0,8 5,3 5,2 60,4 84,4 91,2 114,2 239,2 196,2 3342,1 

2001 229,6 92,7 164,2 24,1 60,6 19,9 27,2 44,2 48,4 173,3 152,4 204,2 3241,8 

2002 320,2 187,9 274,6 27,2 112,4 0,0 23,4 79,6 44,8 49,4 176,5 166,1 3464,1 

2003 302,4 58,6 180,9 55,2 54,7 9,2 16,4 17,8 12,1 89,2 168,0 139,9 3107,4 

2004 196,4 194,0 79,1 92,3 105,9 49,7 78,4 0,0 7,1 156,9 105,9 99,8 3169,5 

2005 238,7 67,8 111,6 30,7 164,3 42,5 8,1 24,1 38,4 120,4 117,8 127,1 3096,5 

2006 240,5 176,2 154,0 33,7 2,0 18,6 32,4 17,4 54,7 80,3 200,2 251,7 3267,7 

Fonte: Esalq-USP, 2006. 

 

Figura 3.05 - Precipitação Média Mensal na Estação de Piracicaba - Período de 1917-

2006 
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Fonte: Esalq-USP, 2006. 
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3.2.1.1.3 - Umidade relativa do ar 

A umidade relativa do ar é um elemento essencial do ciclo hidrológico, pois 

além de ser fonte de precipitações, controla, em grande parte, a taxa de evaporação do 

solo e dos reservatórios, e também, a transpiração dos vegetais. Esse fator é expresso 

em porcentagem e corresponde à relação entre a quantidade de vapor d'água presente na 

atmosfera e a quantidade de vapor d'água necessário para saturar determinado volume 

de ar, se este estivesse saturado de umidade.  

As variações na umidade relativa exercem efeito direto no conforto e na saúde 

do homem, pois o ar de umidade moderada é mais confortável e saudável do que o ar 

muito seco ou muito úmido. 

A umidade relativa do ar na região reflete a sazonalidade do regime de chuvas, 

apresentando valores maiores no período chuvoso (janeiro, fevereiro e março) e 

menores no período seco (agosto e setembro), podendo se estender até novembro, 

quando se inicia novamente o período chuvoso (Figura 3.05). Os dados de umidade 

relativa do ar disponíveis da Estação de Piracicaba estão dispostos na figura 3.06. 

 

Figura 3.06 - Variação da umidade relativa na Estação de Piracicaba - Período 1917-

2006 
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Fonte: Esalq-USP, 2006. 
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3.2.1.1.4 - Velocidade dos ventos 

Para este elemento climático, foram utilizados dados de velocidade dos ventos 

da Estação de Piracicaba, englobando a série histórica de 89 anos (1917 a 2006). Os 

dados demonstram os ventos na região conforme a Figura 3.07. 

 

Figura 3.07 - Variação mensal da velocidade dos ventos na Estação de Piracicaba (1917 

a 2006) 
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Fonte: Esalq-USP, 2006. 

 

3.2.1.1.5 - Insolação 

Insolação é a radiação solar que atinge a superfície terrestre, caracterizada pelo 

número de horas de exposição solar de um determinado ponto. Na região abrangida pela 

Estação de Piracicaba, os maiores valores médios encontrados são de 8,10 e 7,70 

horas/dia, observados nos meses de julho e agosto, como apresentado na Figura 3.08, no 

período de 89 anos (1917-2006). 
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Figura 3.08 - Variação de Insolação Mensal na Estação de Piracicaba - Período de 1917-

2006 
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Fonte: Esalq-USP, 2006. 

 

3.2.1.2 - Hidrografia 

3.2.1.2.1 - Hidrografia da área de estudo 

A rede hidrográfica da área de estudo é composta pelo rio Piracicaba, e pelo 

córrego das Ondas, que limitam a área do Parque, além do rio Corumbataí situado nas 

suas proximidades.   

 

Figura 3.09 - Rede Hidrográfica do Parque. 

 

Fonte: Google Earth, 2007. 
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3.2.1.2.2.1 - Situação dos corpos d’água no interior do Parque 

Córrego das Ondas: Tributário do rio Piracicaba, que tangencia o parque após cruzar 

inúmeras áreas urbanizadas encontrando-se bastante degradado. 

 

Figura 3.10 – Área da nascente do córrego das Ondas.  

 

 

Figura 3.11 – Ponte sobre a avenida Corcovado, limite entre o Jardim Bela Vista e 

Jardim Sônia. 
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Figura 3.12 – Ponte que delimita os bairros Jardim Maria e Vila Sônia 
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Figura 3.13 – Córrego das Ondas no trecho próximo a Rodovia SP – 304. 
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Figura 3.14 – Passagem do córrego das Ondas por bairros situados a montante do Parque. 
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Figura 3.15 – Passagem do córrego das Ondas por bairros próximos ao Parque. 
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Rio Piracicaba e Corumbataí: com relação à qualidade das águas dos rios Piracicaba e 

Corumbataí (situados próximos ao Parque), amostradas em diversos pontos de coleta e 

avaliada pela Cetesb, observam-se variações ao longo do ano, e também com relação 

aos locais de retirada das amostras, como pode ser observado nas Figuras 3.17 e 3.18.  

 

Figura 3.16 - Índice de qualidade de água bruta para fins de abastecimento público, de 

2006. 

 

Fonte: Cetesb, 2006. 

 

Figura 3.17 - Índice de qualidade de água para proteção da vida aquática de 2006. 

 

Fonte: Cetesb, 2006. 

 

 

Legenda: 

 

 



 

 185 

Os parâmetros de qualidade anteriormente descritos, que fazem parte do cálculo 

refletem, principalmente, a contaminação dos corpos hídricos, ocasionada pelo 

lançamento de esgotos domésticos. É importante, também, salientar que este índice foi 

desenvolvido para avaliar a qualidade das águas, tendo como determinante principal a 

sua utilização para o abastecimento público, considerando aspectos relativos ao 

tratamento dessas águas. 

A análise da qualidade das águas no Parque é de fundamental importância para o 

Plano de Manejo, uma vez que seus resultados podem indicar o estado de conservação 

dos corpos hídricos existentes no seu interior. As alterações na qualidade da água 

afetam tanto a sua potabilidade, como a sobrevivência das comunidades bióticas, 

interferindo, dessa forma, na ocorrência e distribuição dos organismos aquáticos. 

 

3.2.1.2.2.2 - Determinação de cotas máximas de cheias 

Com o objetivo de embasar as recomendações estabelecidas no Plano de Manejo  

do Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha foram realizados estudos 

hidrológicos e hidráulicos no local, determinando as cotas máximas de cheias (período 

de retorno de cem anos), em três seções do rio Piracicaba, no trecho correspondente à 

sua área de implantação. 

 

• Caracterização da Bacia Hidrográfica 

 A delimitação da Bacia Hidrográfica se dá nas coordenadas planas do sistema 

UTM N=7.488.653 e E=223.802, referenciadas ao Elipsóide Hayford, mostrado na 

planta de localização 1 / 3, contida nos anexos desse documento. 

 Através da vetorização dos divisores de água a partir do ponto citado, foi 

possível quantificar a área total da bacia de contribuição, que totalizou 9.607 km². 

 

• Metodologia empregada 

Para efeito de determinação da cota máxima, foram utilizados os dados 

fluviométricos da série histórica do posto localizado em Ártemis, distrito de Piracicaba, 

(coordenadas UTM 214.838,669 E; 7.489.331,392 N - prefixo do posto: 4D-007), 

situado à jusante da área. 

Foram considerados os dados disponíveis de vazão máxima anual no período de 

1.943 a 2.004, resultando numa série de 61 anos, portanto, bastante confiáveis em 
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termos de série histórica de dados. 

Justifica-se a adoção do posto fluviométrico pelo fato de localizar-se à jusante da 

área objeto deste estudo e trazer mais segurança nos resultados obtidos, em função de 

serem dados consistentes de medida direta de vazão com grande série histórica 

disponível. 

O ponto de leitura é próximo dos pontos do estudo, e tem área de abrangência 

maior, pois apresenta uma bacia de contribuição de 10.918 km²; oferece, portanto, 

dados com maior amplitude, o que contribui para a segurança dos resultados calculados. 

 

• Roteiro de cálculo 

 De acordo com o Manual de Cálculo das Vazões Máximas, Médias e Mínimas 

nas Bacias Hidrográficas do Estado de São Paulo “quando a extensão da série histórica 

de dados fluviométricos é maior que 25 anos, recomenda-se a aplicação da análise 

estatística, ajustando-se distribuições de probabilidade á série de dados”. Neste estudo 

recomenda-se a aplicação do método Log–Pearson Tipo III. 

 Para a determinação da altura da lâmina, são considerados os seguintes dados: 

1. Vazão máxima calculada para T=100 anos...................1.415,69 m³/s; 

2. Características de cada seção avaliada, pelo levantamento topobatimétrico e 

topográfico (planta das seções estudadas 3 / 3), determinou-se a curva cota x vazão, 

adotando para o cálculo da lâmina de água a equação de Chèzy. 

 A declividade do leito do rio no trecho foi calculada através dos dados do 

levantamento topobatimétrico das seções, e é igual a 0,003 m/m. 

 O coeficiente de rugosidade de Manning n=0,035 adotado considera leito natural 

com presença de vegetação nas margens. 

 

• Resultados obtidos 

Seção 1: a cota da lâmina máxima de água será 11,50 m. Com a cota do fundo do leito 

do rio igual a 4,780 m, tem-se 6,72 m de altura de lâmina de água (h). Nessa condição, 

tem-se área molhada de 360,439 m² e velocidade de escoamento igual a 4,042 m/s, 

determinada pela equação de Chèzy; 

 

Seção 2: a cota atingida pela máxima lâmina de água será 12,50 m. Com a cota do 

fundo do leito do rio igual a 7,500 m, tem-se 5,00 m de altura de lâmina de água (h). 
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Nessa condição, tem-se área molhada de 383,365m² e velocidade de escoamento igual a 

3,839 m/s, determinada pela equação de Chèzy; 

 

Seção 3: a cota atingida pela máxima lâmina de água será 12,25 m. Com a cota do 

fundo do leito do rio igual a 8,110 m, tem-se 4,14 m de altura de lâmina de água (h). 

Nessa condição, tem-se área molhada de 431,103 m² e velocidade de escoamento igual a 

3,334 m/s, determinada pela equação de Chèzy; 

 

Conclusão  

No trecho de implantação do Parque Natural Municipal do Distrito de Santa 

Terezinha, o rio Piracicaba permanecerá dentro da calha, sem transbordamentos e, 

portanto, sem inundação na margem direita, considerando a vazão de cheia de projeto 

para o período de retorno T = 100 anos, isto é, Qp = 1.415,694, conforme se pode 

observar na documentação contida nos anexos desse estudo. 

 

3.2.1.3 Geomorfologia 

 A Depressão Periférica constitui uma faixa com aproximadamente 50 km de 

largura, embutida entre as Cuestas basálticas e o Planalto Atlântico com topografia 

predominantemente colinosa. A UGRHI da Bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí está 

inserida na Zona do Médio Tietê da Província, sendo formada por rochas sedimentares e 

expressivas áreas de intrusões basálticas que interferem nas feições de relevos, além de 

contarem com grandes falhamentos que perturbam as suas camadas (CBH  PCJ, 2000). 

 No Domínio da Depressão Periférica predomina o relevo de colinas amplas, 

colinas médias, morrotes alongados paralelos, morrotes alongados/espigões (Ponçano, 

1981). 
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Figura 3.18 - Mapa geomorfológico da região onde se insere Parque Natural Municipal 

do Distrito de Santa Terezinha. 

 
Fonte: IPT, 1991. 
 

Com relação à declividade do local objeto de estudo, analisando-se a figura 3.30 

verifica-se que o parque apresenta um relevo pouco acidentado, com poucas áreas com 

declividades superiores a 20%; no restante, apresenta, em sua maioria, uma declividade 

de inferior a 5%, podendo ser considerada, assim, uma área de fácil mecanização.  
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Figura 3.19 - Mapa de Declividade do Parque Natural Municipal do Distrito de Santa 

Terezinha 

 

 

3.2.1.4 – Geologia 

A geologia regional é constituída por sedimentos da Bacia do Paraná e rochas 

intrusivas associadas, que fazem representar pelo Grupo Passa Dois. Este grupo assenta-

se de forma concordante sobre o Grupo Tubarão, encimando a seqüência paleozóica da 

Bacia do Paraná. O Grupo Passa Dois é representado no estado de São Paulo pelas 

formações Irati na base, do Corumbataí no topo; essa última também denominada de 

Formação Estrada Nova. A Formação Irati subdivide-se em dois membros: o interior ou 

membro Taquaral constituído por siltitos e folhetos de cor cinza e o membro superior ou 

Assistência representado por folhetos pretos, calcários dolomíticos e siltitos. 

A Formação Corumbataí, a de maior importância na área de projeto, é 

constituída por arenitos muito finos, siltitos, lamitos e folhetos com níveis de calcários 

oolíticos de cores predominante lilás e cinza. Os siltitos e folhetos apresentam 
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laminação paralela, estruturas “flazer” e fendas de ressecamento, enquanto que nos 

arenitos aparece uma estratificação cruzada de pequeno porte e marcas onduladas 

devidas ao processo sedimentar de correntes de maré em condições litorâneas de mar 

raso epicontinemtal (Landim, P.M.B. et al, 1982). 

Os siltitos arenosos e argilosos da Formação Corumbataí são compactos, de 

coloração que varia de vermelho amarelado a arroxeado. Apresenta acamamento plano-

paralelo, estratificação rítmica marcada por intercalações de arenitos calcíferos (Sousa, 

2002). Esta formação é a fonte de matéria-prima para as indústrias cerâmicas da região, 

como os municípios de Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Limeira, Piracicaba, 

Assistência, Rio Claro, Araras e Ipeúna. 

 

Figura 3.20 – Mapa geológico da área de estudo. 

 
Fonte: IPT, 1991. 

  

3.2.1.5 – Solos 

Verifica-se que na região em que se insere o Parque Natural Municipal do 

Distrito de Santa Terezinha ocorre um predomínio das superfícies de topografia suave 

ondulada e ondulada, com declives compreendidos entre 3% a 10%.  

Em linhas gerais, pode-se afirmar que o desenvolvimento do solo da região está 

diretamente condicionado à ação do intemperismo na rocha matriz, tendo como agente 

principal a água. As propriedades químicas e físicas do solo são determinadas pelo 
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conteúdo mineral da rocha matriz, e o tempo necessário para que um solo se desenvolva 

está ligado à constituição mineralógica do substrato rochoso, especialmente no que se 

refere à facilidade com que a água atravessa a cobertura pedológica, reage com os 

constituintes minerais da rocha e renova os elementos liberados pela alteração. 

Os estudos pedológicos, integrados aos estudos dos demais componentes dos 

meios físico e biológico, são premissas básicas para definir ações de manejo, 

zoneamento e uso público das Unidades de Conservação, viabilizando o cumprimento 

de seus objetivos básicos:  de conservação da natureza e do aproveitamento indireto dos 

seus recursos. 

 

3.2.1.5.1 - Aspectos metodológicos 

Os aspectos metodológicos foram organizados em duas fases abaixo detalhadas: 

 

a) Primeira fase: 

• Análise e síntese das informações existentes e de interesse para os estudos; 

• Compilação do material cartográfico disponível; 

• Análise de fotografias aéreas obtidas do programa Google Earth. 

• Pré-seleção de itinerários e de locais para a realização dos trabalhos de campo. 

 

b) Segunda fase: 

• Abertura de trincheiras 1 m3 (1m x 1m x 1m). 

• Registro, classificação e ordenação dos dados obtidos nos trabalhos de campo e de 

laboratório; 

• Classificação definitiva dos solos e elaboração da carta de solos. 

 

3.2.1.5.1.1 - Trabalhos de campo 

Para o desenvolvimento dos trabalhos de campo foi percorrida toda a área do 

Parque, identificando os atributos da paisagem e dos solos. Por meio da descrição de 

cinco perfis, de acordo com os critérios preconizados por Santos (2005), os solos foram 

classificados preliminarmente. Nos trechos percorridos foram coletadas cinco amostras 

compostas, na profundidade 0-20 cm, para caracterização química, com a finalidade de 

dar suporte à classificação definitiva da unidade mapeada (Figura 3.21). 

De posse dos dados obtidos no campo e dos resultados da análise química, os 
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solos foram classificados de acordo com SiBCS (2005), e elaborada uma legenda 

definitiva da unidade mapeada, e a descrição de cada perfil. 

 

3.2.1.5.1.2 - Trabalhos de laboratório 

As amostras de solos coletadas em campo foram enviadas para o Laboratório 

Pirasolo, em Piracicaba (SP). Os seguintes parâmetros químicos determinados foram: 

pH em água, complexo sortivo (Ca, Mg, K, Na, H, Al), fósforo assimilável e carbono 

orgânico. De posse desses dados, foram calculadas: a soma de bases (S), a capacidade 

de troca de cátions (CTC), a saturação com bases (V%), a saturação com alumínio 

(M%). A metodologia utilizada foi a preconizada pela Embrapa (1999). 

 

3.2.1.5.2 – Resultados 

Os solos encontrados no Parque Natural Municipal de Santa Terezinha são: 

argissolo, gleissolo e neossolo.  

• Argissolos: 

Os argissolos são constituídos por material mineral, que têm como características 

diferenciais argila de atividade baixa e horizonte B textural (Bt), imediatamente abaixo 

de qualquer tipo de horizonte superficial, exceto o hístico, sem apresentar, contudo, os 

requisitos estabelecidos para serem enquadrados em outras classes de solo. 

Tais solos são de profundidade variável, desde forte até imperfeitamente drenados, 

de cores avermelhadas ou amareladas, e mais raramente, brunadas ou acinzentadas. A 

textura varia de arenosa a argilosa no horizonte A e de média a muito argilosa no 

horizonte Bt, sempre ocorrendo aumento de argila daquele para este. 

Esses solos são forte a moderadamente ácidos, com saturação por bases alta ou 

baixa, predominantemente cauliníticos e, com relação molecular Ki variando de 1,0 a 

2,3, em correlação com baixa atividade das argilas. 

 

• Gleissolos: 

Os gleissolos compreendem solos hidromórficos, constituídos por material 

mineral, que apresentam horizonte glei dentro dos primeiros 50 cm. da superfície do 

solo, ou a profundidades entre 50 e 125 cm., desde que imediatamente abaixo de 

horizontes A ou E (gleisados ou não), ou precedidos por horizonte B incipiente, B 

textural ou C, com presença de mosqueados abundantes com cores de redução.  
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Os solos dessa classe são permanentemente ou periodicamente saturados por 

água, salvo se artificialmente drenados. A água de saturação permanece estagnada 

internamente, ou a saturação é por fluxo lateral no solo. Em qualquer circunstância, a 

água do solo pode se elevar por ascensão capilar, atingindo sua superfície do mesmo. 

O processo de gleização implica na manifestação de cores acinzentadas, 

azuladas ou esverdeadas, devido a compostos ferrosos resultantes da escassez de 

oxigênio causada pelo encharcamento. Provoca, também, a redução e solubilização de 

ferro, promovendo translocação e reprecipitação dos seus compostos. São solos mal ou 

muito mal drenados em condições naturais. 

 

• Neossolos: 

Os neossolos são constituídos por material mineral ou por material orgânico 

pouco espesso com pequena expressão dos processos pedogenéticos, em conseqüência 

da baixa intensidade de atuação destes processos, que não conduziram, ainda, às 

modificações expressivas do material originário, de características do próprio material, 

pela sua resistência ao intemperismo ou composição química, e do relevo, que podem 

impedir ou limitar a evolução desses solos. 

Esses solos possuem seqüência de horizonte A-R, A-C-R, A-Cr-R, A-Cr, A-C, 

O-R ou H-C sem, contudo, atenderem aos requisitos estabelecidos para serem 

enquadrados nas classes dos Chernossolos, Vertissolos, Plintossolos, Organossolos ou 

Gleissolos. Esta classe admite diversos tipos de horizontes superficiais, incluindo o 

horizonte O ou H hístico, com menos de 30 cm. de espessura, quando sobrejacente à 

rocha ou a material mineral. 

Alguns solos têm horizonte B com fraca expressão dos atributos (cor, estrutura 

ou acumulação de minerais secundários e/ou colóides), não se enquadrando em qualquer 

tipo de horizonte B diagnóstico. 
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3.2.1.5.2.1 - Mapa dos solos classificados 

Figura 3.21 – Mapa de solos classificados no Parque Natural Municipal do Distrito de 

Santa Terezinha 

 
Fonte: Franceschet, J. L., Camargo, E. L., Manfredini, D., 2006. 

 

3.2.1.5.2.2 - Solos classificados 

Os solos encontrados no parque estão descritos abaixo, e em anexo encontra-se a 
descrição morfológica e cada perfil e suas tabelas de analise física e química do solo. 
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PVAa – Argissolo Vermelho-amarelo alumínico típico  

Figura 3.22 – Foto do perfil do solo PVAa. 

 
Fonte: Franceschet, J. L., Camargo, E. L., Manfredini, D., 2006. 

 

O argissolo vermelho-amarelo alumínico típico ocorre em grande parte da área, 

estando localizado próximo à entrada do Parque, estendendo-se pela área com limite na 

várzea. Esse solo é caracterizado por ser bem drenado, textura média na superfície e 

argilosa na sub-superficie, apresenta saturação por alumínio e baixa saturação por bases. 

De posse dos resultados, procedeu-se a elaboração do “fertigrama” apresentado a 

seguir, que possibilita melhor visualização da situação atual da fertilidade do solo. No 

fertigrama, a linha azul representa graficamente os valores “desejados” para o bom 

desenvolvimento das plantas e a linha em vermelho, os valores “atuais” apresentados 

pelo solo amostrado. 
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Figura 3.23 – Fertigrama para área de PVAa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguir, apresenta-se o fertigrama na forma de gráfico de barras, no qual se 

verifica que os valores “desejados” são representados pela linha azul correspondente a 

100%, e os valores “atuais” são apresentados nas barras na coloração amarela. 

 

Figura 3.24 – Fertigrama em barras para área de PVAa. 
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Os teores dos macro e micronutrientes no solo encontravam-se na faixa 
adequada à necessidade das plantas. Será necessário apenas realizar uma gessagem, 
visando reduzir os teores de ferro, zinco e cobre do solo. 
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PVAd  - ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distróficos arênicos  

Figura 3.25 – Foto do perfil do solo PVAd 

 

Fonte: Franceschet, J. L., Camargo, E. L., Manfredini, D., 2006. 

 

O argissolo vermelho-amarelo distrófico arênico ocorre próximo à várzea, 
fazendo limite entre a área de maior altitude e com o solo descrito acima, e representa 
uma pequena parcela da área. Esse solo é caracterizado por ser bem drenado, textura 
arenosa na superfície e média na subsuperficie, e apresenta baixa saturação por bases. 

 

Figura 3.26 - Fertigrama para área de PVAd. 
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Figura 3.27 – Fertigrama em barras para área de PVAd. 
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Os teores dos macro e micronutrientes no solo encontravam-se na faixa 
adequada à necessidade das plantas. Será necessário realizar apenas uma gessagem, 
visando reduzir os teores de Ferro e Zinco do solo. 

 

GXbd – GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico incéptico  

Figura 3.28 – Foto do perfil do solo GXbd 

 
Fonte: Franceschet, J. L., Camargo, E. L., Manfredini, D., 2006. 
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O Gleissolo Háplico Tb Distrófico incéptico está presente em praticamente toda 

a várzea, exceto no dique marginal do rio Piracicaba. É um solo caracterizado por ser 

bem drenado de textura argilosa, tendo argila de baixa atividade e apresentando baixa 

saturação por bases. 

 

Figura 3.29 – Fertigrama para área de GXbd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.30 – Fertigrama em barras para área de GXbd. 
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Observaram-se baixos teores dos nutrientes: Fósforo, Potássio, Zinco e Boro, 

considerados inadequados às necessidades das plantas, necessitando serem corrigidos 

pela adubação. Em relação aos macronutrientes, existe, ainda, uma pequena deficiência 

em Cálcio que, entretanto não afetará o desenvolvimento da vegetação. 
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RLd - NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico  

Figura 3.31 – Foto do perfil do solo RLd 

 
Fonte: Franceschet, J. L., Camargo, E. L., Manfredini, D., 2006. 

 

O Neossolo Litólico Distrófico típico está presente na parte de maior altitude 

Parque. É um solo caracterizado por ser imperfeitamente drenado, com textura média na 

superfície e argilosa na subsuperficie, raso, com afloramentos de rochas em alguns 

locais, siltito. Apresenta erosões do tipo laminar e sulcos, sendo solos com baixa 

saturação por bases. 

 

Figura 3.32 – Fertigrama para área de RLd. 
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Figura 3.33 – Fertigrama em barras para área de RLd. 
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Os teores dos macro e micronutrientes no solo encontravam-se na faixa 

adequada à necessidade das plantas. Recomenda-se, apenas, uma gessagem, visando 

reduzir os teores de Potássio, Ferro, Zinco, Cobre e Manganês do solo. 

 

RYq –  NEOSSOLO FLÚVICO Psamiticos típicos  

Figura 3.34 – Foto do perfil do solo RYq 

 
Fonte: Franceschet, J. L., Camargo, E. L., Manfredini, D., 2006. 
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Os Neossolos Flúvico Psamiticos típicos são encontrados à margem do rio 

Piracicaba, formando o dique marginal. O solo é caracterizado por ser bem drenado, 

com textura arenosa em todo perfil e apresenta erosão laminar. 

 

Figura 3.35 – Fertigrama para área de RYq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.36 – Fertigrama em barras para área de RYq. 
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Observaram-se baixos teores dos nutrientes: Potássio, Cálcio, Magnésio, e Boro, 

considerados inadequados às necessidades das plantas, necessitando serem corrigidos 

pela adubação. Em relação ao Fósforo, recomenda-se uma adubação branda, visando o 

melhor estabelecimento da vegetação, apesar dos níveis do solo serem considerados 

adequados. É conveniente, também, a aplicação de uma gessagem, visando reduzir os 

teores de micronutrientes Ferro e Zinco. 

0,00%
25,00%
50,00%
75,00%
100,00%
125,00%
150,00%
175,00%

pH

M.O.

P

K

Ca

Mg

V%

Cu

Fe

Zn

Mn

B

Uu0,00%
25,00%
50,00%
75,00%
100,00%
125,00%
150,00%
175,00%

pH

M.O.

P

K

Ca

Mg

V%

Cu

Fe

Zn

Mn

B

Uu



 

 203 

3.2.1.5.2.3 - Problemas identificados 

O Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha está em uma área 

suscetível a processos erosivos intensos, pois se localiza em declividades que 

caracterizam um relevo ondulado a suavemente ondulado e possui solos rasos 

associados, dificultando a infiltração das águas pluviais.  

A superfície do terreno, na área em questão, encontra-se, no entanto, protegida 

devido à cobertura vegetal abundante (gramíneas), que age como um grande dissipador 

de energia cinética, ao absorver o impacto da chuva, sendo, também, responsável pelo 

travamento do solo pelo sistema radicular, além de proteger sua superfície contra os 

diversos graus de erosão (laminar, lençol, voçoroca), à medida que o reduz o impacto 

das gotas de chuva e velocidade das águas de enxurrada.  

Além disso, a reposição contínua de material orgânico reestrutura o solo, 

ativando a porção viva deste ambiente (microrganismos e microfauna), melhorando, 

assim, as condições de retenção de água e seu percolamento pelo perfil do solo 

(aumento da porosidade total).  

A cobertura vegetal existente no Parque, no entanto, está sendo constantemente 

destruída por queimadas provenientes da ação antropogênica, especialmente em restos 

de lixo ali depositados inadequadamente e em alguns trechos à margem do rio 

Piracicaba. Observou-se que muitos pescadores ainda ateiam fogo na vegetação 

existente para limpar a área de seus pesqueiros. As queimadas são mais freqüentes nas 

épocas mais secas, durante o inverno, quando a ocorrência de chuvas é menor.   

 

3.2.2 - Meio Biótico 

3.2.2.1 - Vegetação 

 De acordo com o site da internet www.biota.org.br (Acesso: janeiro de 2007), 

São Paulo apresentava originalmente 80% de sua área recoberta por formações 

florestais, mas o ritmo intenso de devastação fez com que as florestas ficassem restritas 

a apenas 13,4%, aproximadamente, da área do estado. Tal devastação foi mais intensa e 

acelerada nas regiões Sudeste e Nordeste, fato relacionado diretamente à alta fertilidade 

dos solos, onde as florestas foram transformadas em áreas de cultivo de café e cana-de-

açúcar, restando, apenas, alguns remanescentes representativos de floresta estacional 

semidecidual, que cobria a região no passado. 
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 O estado de São Paulo é formado, basicamente, pelos biomas Mata Atlântica e 

Cerrado. A importância desses ecossistemas foi, recentemente, reconhecida com a 

inclusão de ambos na lista de hotspots (regiões biologicamente mais ricas e ameaçadas 

do planeta) organizada pela Conservation International.  

 Segundo o Inventário Florestal do Estado de São Paulo de 1993, o estado possui 

cerca de 33.307.744 hectares de "Mata Natural", ou seja, 13,4% de seu território. 

Destes, aproximadamente 85% são classificados como "mata" e "capoeira"; 9% como as 

diferentes fisionomias do Cerrado e 4% entre "várzea", "restinga", "mangue" e 

"vegetação não classificada". Cerca de 60% da área remanescente de "Mata Natural" 

localiza-se na região litorânea.  

 A floresta estacional semidecidual foi a formação dominante na região de 

Piracicaba. Nessa área, essa formação teve sua distribuição concentrada, 

principalmente, nos domínios da Depressão Periférica Paulista, dando lugar, em 

algumas partes mais elevadas da depressão, com características próprias, para pequenas 

manchas de cerrado.  

 Foi nessa condição que a floresta estacional semidecidual mais sofreu com as 

intervenções antrópicas, estando restritas hoje a pequenos fragmentos remanescentes 

encravados em áreas de difícil acesso, consideradas inaptas para práticas agrícolas, ou 

protegidos na forma de reservas e parques ecológicos, por ação institucional e de alguns 

proprietários rurais. 

 Essa formação é caracterizada por apresentar um dossel não perfeitamente 

contínuo (irregular), entre 15 e 20 metros de altura, com presença de árvores emergentes 

de até 25-30 m de altura. Nesses extratos superiores observamos a predominância de 

algumas famílias como Anacardiaceae, Bombacaceae, Caesalpiniaceae, Mimosaceae, 

Apocynaceae, Fabaceae, Lecythidaceae, Lauraceae e outras.  

 A retirada de madeira dessa formação foi muito intensa no passado, 

principalmente, de espécies do estrato superior, a ponto de se duvidar da existência, 

hoje, de algum fragmento que não tenha sofrido fortes pressões antrópicas. As espécies 

foram selecionadas para o extrativismo, de acordo com a qualidade de sua madeira, para 

a fabricação de móveis e decorações de interiores, a construção civil (pontes e 

dormentes para ferrovias, postes, mourões de cerca e dormentes etc.), bem como lenha e 

carvão (uso doméstico, olarias, padarias, locomotivas etc). 
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 As espécies mais afetadas com esse extrativismo foram: peroba (Aspidosperma 

polyneuron Muell. Arg.), peroba-poca (A. cylindrocarpon Muell. Arg.), guatambu (A. 

ramiflorum Muell. Arg.), cedro (Cedrela fissilis Vell.), canjerana (Cabralea canjerana 

(Vell.) Mart.), pau-marfim (Balfourodendron riedellianum Engl.), jacarandá-paulista 

(Machaerium villosum Vog.), caviúna (Machaerium scleroxylon Tul), jatobá 

(Hymenaea courbaril L.), cabreúva (Myroxylon peruiferum L.f.), guarantã (Esenbeckia 

leiocarpa Engl.), imbuia (Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso), canela-sassafrás 

(Ocotea pretiosa (Nees) Mez.), canela-amarela (Nectandra oppositifolia (Ness) Rohn), 

guaiuvira (Patagonula americana L.), saguaraji (Colubrina glandulosa Perk.), alecrim 

(Holocalyx balansae Mich.), copaíba (Copaifera langsdorffii Desf.), guaraiúva (Savia 

dictiocarpa Muell Arg., antiga Securinega guaraiuva Kuhlmann) e outras.  

 Essas espécies, na maioria, rareadas pela ação antrópica, dividem hoje o dossel 

dessas formações com outras mais comuns tais como: araribá (Centrolobium 

tomentosum Benth.), paineira (Chorisia speciosa St. Hil.), jequitibá-branco (Cariniana 

estrellensis (Raddi) O. Kuntze), jequitibá-vermelho (C.legalis (Mart.) O. Kuntze), 

angicos (Acacia polyphylla DC., Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan, 

Pithecellobium incuriale (Vell.) Benth., Anadenthera colubrina (Vell.) Brenan, A. 

colubrina var. cebil (Griseb) Altschul etc), pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha (Mart.) 

Macbr.), canudo-de-pito (Cassia ferruginea (Scharad.) Scharad. ex DC.), embira-de- 

sapo (Lonchocarpus spp.), embirá-puitá (Peltophorum dubium (Spreng.) Toubert), 

mamica-de-porca (Zanthoxyllum spp.), guaritá (Astronium graveolens Jacq.), o pau-

d´alho (Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms), entre outras. 

 Nessa formação, abaixo do estrato superior, as condições de sub-dossel e sub-

bosque são caracterizadas pela presença marcante das famílias Meliaceae, Rutaceae, 

Rubiaceae, Euphorbiaceae, Sapindaceae e Myrtaceae, dentro das quais se destacam 

algumas espécies como catiguá (Trichilia spp.), camboatã (Cupania vernalis Camb. e 

Matayba elaeagnoides Radlk.), uvaia (Eugenia uvalha Camb.), sete-capotes 

(Campomanesia spp.), cambuí (Eugenia moraviana Berg., Eugenia blastanta Berg. e 

Eugenia spp.), jangada-falsa (Rudgea jasminoides (Cham.) Muell. Arg.), ixora (Ixora 

venulosa Benth.), laranjeira-do-mato (Esenbeckia febrifuga (St. Hil.) Juss ex Mart.), 

chupa-ferro (Metrodorea nigra St. Hil.), mamoninha (Galipea jasminiflora Engl.), 

branquilho (Sebastiana spp.), canela-de-veado (Actinostemon communis (Muell. Arg.) 

Pax. e A. concolor (Spreng.) Muell. Arg.) etc. 
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 Os fragmentos florestais muito perturbados são caracterizados pela 

predominância de espécies dos estágios iniciais da sucessão, conforme definidos por 

Gandolfi et al. (1995), como crindiúva (Trema micrantha (L.) Blume), capixingui 

(Croton floribundus Spreng.), guaçatonga (Casearia sylvestris Sw.), embaúba 

(Cecropia spp.), fumo-bravo (Solanum erianthum D. Don. e S. granuloso leprosum 

Dunal), unha-de-vaca-de-espinho (Bauhinia forficata Link.), grão-de-galo (Celtis 

iguanae (Jacq.) Sargent. e C. ferruginea Miq.), açoita-cavalo (Luehea divaricata Mart.), 

guapuruvu (Schizolobium parahybum (Vell.) Blake), tamanqueira (Aegiphila sellowiana 

Cham.), lixeira (Aloysia virgata (Ruiz ex. Pavon) Juss.), urtigão (Urera baccifera (L.) 

Gaud.), cambará (Vernonia polyanthes Less e Gochnatia polymorpha (Less.) Cabr.), 

erva-de-jaboti (Piper spp.), coerana (Cestrum spp.), fruta-de-faraó (Allophylus edulis 

(St. Hil.) Radlk e A. semidentatus Radlk), maria-mole (Guapira opposita (Vell.) Reitz), 

entre outras, além de alguns indivíduos remanescentes das espécies dos estágios finais 

da sucessão.  

 Essas áreas perturbadas apresentam características fisionômicas marcantes, 

como ausência de um dossel definido, grande abundância de algumas espécies de lianas 

sobre os indivíduos remanescentes e, por isso, a ocorrência de numerosos indivíduos 

mortos em pé. Viana (1990) chama atenção para a necessidade de manejo dessas áreas, 

que poderia incluir, após a eliminação dos fatores de perturbação, o enriquecimento com 

espécies do final da sucessão, com atenção ao aspecto da diversidade genética dos 

clones, diminuição do efeito de borda e eliminação de lianas.  

 Recomenda-se, no entanto, que a eliminação de lianas deva ser seletiva, 

abatendo apenas aquelas com características claramente agressivas e de grande 

dominância na área, uma vez que a presença de lianas nessa formação é essencial para a 

manutenção da fauna local e de espécies vegetais, cuja biologia reprodutiva dependa de 

interações com essa fauna, em função das características fenológicas desse grupo, que 

disponibilizam recursos num período (seca) de baixo oferecimento pelos arbustos e 

árvores (Morellatto, 1991 e Fonseca e Rodrigues, 1998). 

 A floresta estacional semidecidual ocupa as mais variadas condições edáficas na 

região de Piracicaba, aparecendo tanto em solos mais argilosos como em solos mais 

arenosos. Apesar de apresentar, no entanto, as mesmas características fisionômicas 

(visuais), são observadas algumas particularidades florísticas e/ou estruturais na 

formação florestal, dependendo das características do solo onde tais formações ocorrem. 
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 O trabalho de Catharino (1989a) realizado num remanescente florestal sobre 

Terra Roxa Estruturada, no município de Piracicaba, também mostrou a família 

Leguminosae (senso amplo) como a de maior Índice de Valor de Importância (IVI), com 

as espécies: coração-de-negro (Poecilanthe parviflora Benth.), embira-de-sapo 

(Lonchocarpus muehlbergianus Hassl.), maria-preta (Diatenopterix sorbifolia Radlk.), 

sapuvinha (Machaerium stipitatum (DC.) Vog.), peroba-rosa (Aspidosperma 

polyneuron Muell. Arg.), araribão (Sckingia pickis Schumann), sete-capotes 

(Campomanesia xanthocarpa Berg.), jequitibá-branco (Cariniana estrellensis (Raddi) 

O. Kuntze), pau-marfim (Balfourodendron riedellianum Engl.) e caviúna (Machaerium 

scleroxylon Tul.), ocupando as primeiras posições de IVI para o primeiro estrato e 

emergentes das áreas menos perturbadas.  

 O segundo estrato dessa formação também é caracterizado pela grande 

abundância de canela-de-veado (Actinostemon communis Muell. Arg. Pax.), com 

valores muito superiores às demais espécies dessa condição, como catiguá (Trichilia 

catigua Adr. Juss.), chupa-ferro (Metrodoria nigra St. Hil.), entre outras. As espécies 

maria-preta, coração-de-negro e canela-de-veado foram exclusivas das parcelas 

localizadas às margens do ribeirão Piracicamirim. 

 Para as áreas mais perturbadas dessa formação, Catharino (1989a) encontrou 

como espécies de maiores valores para os parâmetros quantitativos: crindiúva (Trema 

micrantha (L.) Blume), lixeira (Aloysia virgata (Ruiz ex. Pavón) Juss.), pau-jangada 

(Bastardiopsis densiflora (Hook, & Arn.) Hassl.), urtigão (Urera baccifera (L.) Gaud.), 

mutambo (Guazuma ulmifolia Lam.), e pata-de-vaca-com-espinho (Bauhinia forficata 

Link.).  

 Esse trabalho, realizado na Mata da Pedreira, quando comparado ao de Pagano e 

Leitão Filho (1987) na Mata São José, mostra diferenças significativas, principalmente, 

nas espécies de maior IVI, que podem ser decorrentes de alguns fatores como o estágio 

sucessional da formação, uma vez que a Mata São José é maior e mais protegida do que 

a Mata da Pedreira; ao fato de que esta última engloba uma mata ripária também 

considerada no estudo de Catharino (1989a), ou mesmo por diferenças edáficas dessas 

áreas que podem ter atuado como fator seletivo de algumas espécies. Após esta 

pesquisa, outras três foram desenvolvidas, uma por Costa & Mantovani (1993), outra 

por Custódio Filho et al. (1994) e outra por Ivanauskas e Rodrigues (2000). 
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3.2.2.1.1 - Procedimento metodológico 

 A avaliação de campo da situação atual da cobertura vegetal do Parque Natural 

Municipal do Distrito de Santa Terezinha foi realizada pelo levantamento florístico e 

análise de fotografia aérea do local. 

 A caracterização fitofisionômica e o levantamento florístico foram baseados no 

Sistema APG II. O Angiosperm Philogeny Group, ou APG ("Grupo de Filogenia das 

Angiospérmicas") grupo de pesquisadores norte-americanos dedicados à classificação 

filogenética das Angiospermas. 

 Através de transectos irregulares, percorreu-se o local para identificação de 

espécies arbóreas/arbustivas. Todos os indivíduos foram registrados e fotografados. 

Também foram coletados materiais vegetativos para a confecção de exsicatas (Padrão 

Esalq/USP).  

 

3.2.2.1.2 - Resultados  

3.2.2.1.2.1 - Principais tipologias vegetais ocorrentes no Parque Natural Municipal 

do Distrito de Santa Terezinha 

 O Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha está inserido nos 

domínios da Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Ciliar. Atualmente, observa-se 

que grandes extensões destas formações foram substituídas por vegetação secundária, 

isto é, aquela resultante da regeneração das formações originais submetidas ao corte 

raso, fogo ou algum outro tipo de intervenção mais severa. 

 A composição da vegetação estabelecida, após o abandono de alguma área 

fortemente perturbada é bastante variada, e depende de uma série de fatores como tipo; 

intensidade e duração da perturbação; disponibilidade de fontes de propágulos; banco de 

sementes do solo para recolonização; e, tamanho da área que sofreu a perturbação. 

 Essas tipologias vegetais resultantes de regeneração são denominadas de 

vegetação secundária, definida como resultante dos processos naturais de sucessão após 

supressão total ou parcial da vegetação por ações antrópicas ou causas naturais, 

podendo ocorrer árvores de vegetação primária. Dessa forma, os estágios da sucessão 

secundária são compostos por espécies dominantes de tipo biológico herbáceo/arbustiva 

(estágio inicial), arbustiva e/ou arbórea (estágio intermediário) e arbórea dominante 

sobre as demais (estágio avançado), segundo a Resolução Conama, de 4/5/1994. 

 As principais categorias de vegetação ocorrentes no Parque são descritas na 
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sequência, com ênfase para os seus principais aspectos florísticos e fisonômicos, além 

de comentários gerais sobre cada uma das tipologias. 

 

• Vegetação Secundária em Estágio Inicial Arbóreo 

 Este tipo de vegetação, popularmente conhecida como “capoeira” foi encontrada 

em áreas abandonadas do Parque, em geral, há mais de dez anos. Trata-se de uma forma 

de vegetação em que predominam fisionomicamente poucas espécies arbóreas, algumas 

das quais muito abundantes. 

 Essas tipologias são caracterizadas por apresentar apenas um estrato arbustivo-

arbóreo com densidade variável, sendo algumas vezes denso e contínuo, outras, 

descontínuo e aberto, além de um estrato herbáceo. O estrato arbóreo é composto por 

arbustos e arvoretas com alturas médias de quatro metros, aproximadamente. 

 As espécies mais comuns deste tipo de vegetação são: Piper gaudichaudianum 

(Piperaceae); leiteiro (Tabernaemontana australis, Apocynaceae); crindiúva (Trema 

micrantha, Ulmaceae); lixeira (Aloysia virgata, Verbenaceae); embaúba (Cecropia 

pachystachya, Cecropiaceae); capororoca (Myrsine coriacea, Myrsinaceae); e, ainda 

várias espécies de Miconia sp. (Melastomataceae). Indivíduos jovens de canela-guaicá 

(Ocotea puberula, Lauraceae) e guaçatonga (Casearia sylvestris, Flacourtiaceae) entre 

outros, começam a desenvolver um estrato arbóreo, que resultará no próximo estágio de 

sucessão. 

 No Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha foram encontradas 

poucas espécies representantes desta tipologia. Tal fato se deve a ocorrência de fogo no 

local e a presença de gramínea competidora (Bracchiaria sp), que dificulta a 

germinação do banco de sementes. 

 O estrato herbáceo é composto principalmente por espécies de melastomatáceas, 

poáceas, ciperáceas, asteráceas (Vernonia spp.), solanáceas (Solanum spp.) dentre outras 

famílias. Esse estrato pode chegar a um metro de altura, onde as espécies trepadeiras são 

bastante comuns, com espécies de Bignoniaceae, Asteraceae, Sapindaceae e 

Nyctaginaceae, principalmente. 

• Floresta Estacional Semidecidual Aluvial 

 Essa formação, também denominada de floresta ciliar ou de galeria, está 

representada no Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha por áreas de 

extensão variável, mais ou menos alteradas. Percebe-se na composição deste tipo 



 

 210 

florestal uma forte influência das florestas adjacentes, havendo, no entanto, mudanças 

na abundância das espécies em cada uma das situações. A largura deste tipo 

vegetacional é variável, dependendo basicamente das condições topográficas das 

regiões marginais do rio. 

 O estrato arbóreo superior das florestas ripícolas, com altura entre 10-15 metros, 

é descontínuo, e representado, principalmente, pelo açoita-cavalo (Luehea divaricata), 

angico-branco (Anadenanthera colubrina), ingá-do-rio (Inga striata), e sapuva 

(Macharium sp). 

 O estrato arbóreo inferior, com indivíduos de alturas entre 6-8 metros de altura, é 

em alguns locais bastante denso, onde se destacam: pau-de-cutia (Esenbeckia febrifuga),  

pau-tenente (Pilocarpus pennatifolius), catiguá (Trichilia spp), guaçatonga (Casearia 

sylvestris), além de várias espécies de família Myrtaceae, bem como de indivíduos da 

regeneração das espécies do estrato superior. 

 O estrato arbustivo-herbáceo, com altura de dois metros, no máximo, é bem 

pouco desenvolvido, destacando-se espécies de piperáceas e poáceas. As lianas são bem 

representadas, tanto na orla da floresta como na margem do rio (locais mais abertos), 

com destaque para as famílias Bignoniaceae e Sapindaceae, cada qual com várias 

espécies, além de Nyctaginaceae, representada, principalmente, pela unha-de-gato 

(Pisonia aculeata). Não foi observada a ocorrência de epífitas neste tipo vegetacional, 

embora possam vir a ser registradas em estudos mais aprofundados. 

 No levantamento florístico realizado no Parque Municipal Natural do Distrito de 

Santa Terezinha as espécies mais abundantes presentes na Floresta Ciliar foram: 

canafístula (Peltophorum dubium), santa-bárbara (Melia azedarach), e sangra-d’água 

(Croton urucurana). 

 

3.2.2.1.2.2 - Levantamento florístico 

 No Parque Municipal Natural do Distrito de Santa Terezinha foram catalogadas 

47 espécies arbóreas e dezoito espécies herbáceas. Dentre todas as 65 espécies, doze são 

consideradas exóticas, representando aproximadamente 18% do total. 
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Tabela 3.04 – Espécies vegetais encontradas na área do Parque 

Família Nome Científico Autor Nome Popular 
Classificação 
Sucessional 

OBS 

Schinus terebinthifolius Raddi Aroeira-pimenteira Si   Anacardiaceae 
Schinus molle L. Aroeira-salsa Si Exótica regional (sul) 

Asclepias curassavica L. Algodãozinho-do-campo   Herbácea 
Apocynaceae 

Tabernaemontana catharinensis A. DC. Leiteira P   

Vernonia cf ferruginea Less. Assa-peixe     

Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera Cambará  Si   Asteraceae 

Indeterminada 1       Herbácea 

Spathodea nilotica Seem Espatódea   Exótica 

Tabebuia chrysotricha (Mart. ex DC.) Standl. Ipê-amarelo-do-cerrado St   

Tabebuia roseo-alba (Ridl.) Sandwith  Ipê-branco St   
Bignoniaceae 

Tabebuia cf avellanedae Lor.Ex.Griseb. Ipê-roxo St   

Boraginaceae Cordia abyssinica R. Br. Cordia-africana   Exótica 

Cannabaceae Trema micrantha (L.) Blume. Pau-pólvora P   

Convolvulaceae Ipomoea sp       Herbácea 

Cucurbitaceae Indeterminada 2       Herbácea 

Cyperaceae Cyperus aggregatus (Willd.) Endl.     Herbácea 

Continua      
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Continuação      

Família Nome Científico Autor Nome Popular 
Classificação 
Sucessional 

OBS 

Croton floribundus Spreng. Capixingui P   
Euphorbiaceae 

Croton urucurana Baill. Sangra-d'água P   

Senna hirsuta (L.) Irwin & Barn. Café   Herbácea 

Pterogyne nitens Tul. Amendoim-bravo P   

Peltophorum dubium (Sprengel) Taubert. Canafístula P   
Fabaceae - Caesalpinioideae 

Hymenaea courbaril L. Jatobá St   

Platypodium elegans Vogel Amendoim-do-campo Si   

Indigofera suffruticosa Mill. Anil-do-campo   Herbácea 

Centrolobium tomentosum Guill. ex Benth. Araribá     

Erythrina crista-galli L. Corticeira     

Machaerium aculeatum Raddi Jacarandá-de-espinho Si   

Erythrina speciosa Andrews Mulungu-do-litoral     

Lonchocarpus muehlbergianus Hassl. Rabo-de-bugio     

Clitoria fairchildiana R.Howard. Sombreiro   
Exótica regional 
(Amazônia) 

Tipuana tipu (Benth.)Kuntze. Tipuana   Exótica 

Fabaceae - Faboideae 

Crotalaria sp       Herbácea 

Continua      
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Continuação      

Família Nome Científico Autor Nome Popular 
Classificação 
Sucessional 

OBS 

Samanea saman (Jacq.)Merr. Árvore-da-chuva   Exótica 

Leucaena leucocephala (Lam.) R. de Wit. Leucena   Exótica 

Anadenanthera sp         

Inga sessilis (Vell.Conc.)Martius Ingá     

Mimosa sp   Caliandra     

Fabaceae - Mimosoideae 

Acacia sp         

Fabaceae-Cercidae Bauhinia cf brevipes Vogel Pata-de-vaca     

Indeterminada Indeterminada 3       Herbácea 

Lauraceae Ocotea sp   Canela     

Lythraceae Lafoensia pacari St. Hil. Dedaleiro     

Luehea divaricata Mart. Açoita-cavalo P   

Indeterminada 4       Herbácea 

Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. Robyns. Embiruçu     

Guazuma ulmifolia Lam. Mutambo P   

Indeterminada 5       Herbácea 

Malvaceae 

Waltheria sp       Herbácea 

Continua      
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Continuação      

Família Nome Científico Autor Nome Popular 
Classificação 
Sucessional 

OBS 

Cedrela odorata L. Cedro St   
Meliaceae 

Melia azedarach L. Santa-Bárbara   Exótica 

Menispermaceae Cissampelos sp       Herbácea 

Psidium guineense Sw. Araçazeiro   Exótica 

Eucalyptus grandis Hill Ex Maiden Eucalipto   Exótica 

Psidium guajava L. Goiabeira     

Syzygium cumini (L.) Skeels.  Jambolão   Exótica 

Myrtaceae 

Eucalyptus citriodora Hook.     Exótica 

Onagraceae Ludwigia sp       Herbácea 

Polygalaceae Bredemeyera cf floribunda Willd.     Herbácea 

Rubiaceae Genipa americana L. Jenipapo     

Rutaceae Zanthoxylum riedelianum Engl. Mamica-de-porca     

Solanum quaesitum C.V. Morton Jurubeba     
Solanaceae 

Christus cf arborescens       Herbácea 

Turneraceae Turnera sp       Herbácea 

Urticaceae Cecropia pachystachya Trecul. Embaúba     
Verbena bonariensis L.     Herbácea 

Verbenaceae 
Bracchiaria sp   Braquiária   Gramínea 

Legenda: P: Pioneira; Si: Secundária inicial; St: Secundária tardia 
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As famílias mais ricas foram Fabaceae-faboideae, com dez espécies, seguida de Fabaceae-

mimosoideae e Malvaceae (com seis espécies cada), sendo que nenhuma espécie está 

ameaçada de extinção. 

 

3.2.2.1.2.3 - Problemas observados 

 O Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha encontra-se 

praticamente, desprovido de cobertura florestal significativa. Esta situação decorre de ações 

antropogênicas e da exploração agrícola praticada no passado. 

 Verificou-se, ainda, grande circulação de pessoas no interior do Parque, 

principalmente nas áreas com vegetação secundária em estágio inicial arbóreo e na Floresta 

Ciliar. Foram encontradas, ainda, em toda a sua extensão, espécies vegetais exóticas 

bastante invasivas. 

 

3.2.2.1.4 Caracterização da vegetação nas áreas de influência do Parque 

Foi realizada a caracterização da cobertura vegetal na Área de Influência Direta 

(AID) do Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha, a partir da sua eco-

fisionomia. Tais informações objetivam estabelecer as bases para sua integração à área do 

Parque com a instalação de corredores ecológicos, fundamentais para conservação e 

manutenção da biodiversidade na região.    

 

3.2.2.1.4.1 Caracterização geral dos remanescentes florestais da área de influência 

direta 

As formações florestais da região investigada constituem-se de agrupamentos 

arbóreos em estágio sucessional inicial (Capoeira) e em estágio sucessional secundário 

(Matas Secundárias com altura do dossel variando aproximadamente entre 06 e 20 metros); 

apresentam, no geral, alto grau de perturbação. 

 É válido ressaltar a existência de um grande remanescente florestal com área 

superior a cem hectares, situado na região da usina Costa Pinto (Cosan) e configurando-se 

em meio a Sub-bacia hidrográfica do Córrego do Manequinho, que apresenta trechos 

florestais variando de baixo a alto grau de perturbação. Essa mata protege as nascentes e 
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faixas ciliares de diversos cursos d´água, além de fornecer abrigo, proteção e alimentação 

para a fauna.  

No geral, as Áreas de Preservação Permanente (APP´s) junto aos mananciais, na 

maior parte dos trechos investigados, encontram-se altamente perturbadas, configuradas de 

forma descontínua, compostas por baixa diversidade de espécies arbóreas e palmeiras, e 

muitas vezes, ocupadas por maciços de vegetação exótica (como a leucena). Em alguns 

trechos de APP’s, no entanto, nota-se maior grau de preservação e maior diversidade de 

espécies nativas. 

As regiões circunvizinhas aos rmanescentes florestais apresentam-se, no geral, 

ocupadas com amplas áreas cultivadas com cana-de-açúcar, além de outras gramíneas, 

formando pastagens, nas quais se pode notar a dominância de Brachiaria sp e Paspalum sp. 

 

Figura 3.37 - Áreas de Amortecimento do Parque Municipal de Santa Teresinha - Vista 

aérea dos remanescentes florestais investigados – P01 a P09 – Bacia Hidrográfica do rio 

Piracicaba e Sub-bacia do rio Corumbataí 

 

Fonte: Google Earth, 2007. 
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Áreas de Amortecimento circunvizinhas ao Parque Natural Municipal do Distrito de 

Santa Terezinha – Bacia Hidrográfica rio Piracicaba –margens direita e esquerda 

Ponto 01 – Área de Remanescente Florestal – córrego das Ondas 

Localizado aproximadamente nas coordenadas 23K 0223798 e UTM 7489088, o 

Ponto 01 corresponde a um remanescente florestal com área aproximada de dois hectares, 

abrangendo à Área de Preservação Permanente (APP) do córrego das Ondas, a jusante da 

Rodovia SP-308. Configura-se de forma retangular, apresentando trechos florestais com 

alto o grau de perturbação. A Figura 3.38 mostra a imagem aérea de parte do remanescente. 

 

Figura 3.38 - Vista aérea de parte do fragmento florestal – Ponto 01 – Remanescente do 

córrego das Ondas. 

 

Fonte: Google Earth,2007. 

 

O remanescente florestal investigado junto ao Ponto 01 encontra-se configurado em 

áreas florestais, apresentando estágios sucessionais iniciais na maioria dos trechos 

investigados, com dosséis variando entre 05 e 20 metros de altura (formado por 
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agrupamentos de eucalipto). A área em questão encontra-se situada à jusante da rodovia 

SP-304. 

As áreas florestais investigadas apresentam-se alto grau de perturbação e efeito de 

borda acentuado. Dentre as espécies que ocorrem com mais freqüência, formando 

agrupamentos homogêneos ou ocorrendo de forma esparsa, destacam-se: sangra d´água 

(Croton urucurana), pau-viola (Cytharexyllum myrianthum), ingá (Inga vera), entre outras.  

Além disso, vale a pena ressaltar a predominância de espécies exóticas junto aos 

remanescentes florestais, entre as quais, além do eucalipto, destacam-se: santa-bárbara 

(Melia azedarach), a tipuana (Tipuana tipu) o jambolão (Eugenia jambolana) e leucena 

(Leucaena leucocephala). 

 

 A figura 3.39 ilustra informações sobre as espécies arbóreas e palmeiras 

encontradas no remanescente florestal correspondente ao Ponto 01 estão relacionadas no 

Tabela 3.05. 

 

Figura 3.39 - Vista da área investigada – Ponto 01 – Área de Fragmento Florestal – córrego 

das Ondas – Piracicaba – Fevereiro/2007. 

 

 
(a) Trecho de área ciliar do córrego das 
Ondas – APP com alto grau de perturbação. 

 

 
(b) APP com talhão de eucalipto. 
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Tabela 3.05 - Espécies arbóreas e palmeiras encontradas na área de influência direta do 

Parque – Ponto 01 – Área de Remanescente Florestal – Córrego das Ondas –  

Fevereiro/2007. 

NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO ESTÁGIO 
SUCESSIONAL 

AÇOITA-CAVALO- MIUDO Luehea divaricata S 1 
ARARIBÁ-ROSA Centrolobium tomentosum S 1 
AROEIRA-PIMENTEIRA Schinus terebinthifolius S 1 
INGÁ-VERA Inga vera S 1 
JACARANDÁ-BICO-DE-PATO Machaerium aculeatum S 1 
LEITEIRO Peschiera fuchsiaefolia P 
PAINEIRA Chorisia speciosa S 1 
PAU-VIOLA Cytharexyllum myrianthum S 1 
SANGRA D’ÁGUA Croton urucurana P 
ESPÉCIES EXÓTICAS 
EUCALIPTO Eucalyptus sp EX 
FLAMBOYANT Delonix regia EX 
GREVILHA Grevillea robusta EX 
IPÊ-ROSA-GIGANTE Tabebuia sp EX 
JAMBOLÃO Eugenia jambolana EX 
LEUCENA Leucaena leucocephala EX 
PALMEIRA-IMPERIAL Roystonea oleracea EX 
PALMEIRA-RABO-DE-PEIXE Caryota urens EX 
PALMEIRA ARECA-BAMBU Chrysalidocarpus lutescens EX 
PINUS Pinus sp EX 
SANTA-BARBARÁ Melia azedarach EX 
TIPUANA Tipuana tipu EX 
Abreviaturas: P – espécie pioneira; S 1 – espécie secundária inicial; S 2 – espécie secundária tardia; C – 
espécie clímax, e EX – espécie exótica 
 

Ponto 02 – Área de Remanescente Florestal – Remanescente Klabin 

Localizado aproximadamente nas coordenadas 23K 0225102 e UTM 7488444, o 

Ponto 02 corresponde a um remanescente florestal, com área aproximada de 03 hectares, 

abrangendo a Área de Preservação Permanente (APP), junto ao rio Piracicaba, e a jusante 

da foz do rio Corumbataí, por onde permeia o córrego Guamium. Configura-se de forma 

triangular e apresenta trechos florestais com alto o grau de perturbação. O remanescente 

florestal investigado junto ao Ponto 02 apresenta estágio sucessional inicial, com dosséis 

variando entre 05 e 09 metros de altura. A Figura 3.40 mostra a imagem aérea de parte do 

remanescente. 
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Figura 3.40 - Vista aérea de parte do remanescente florestal – Ponto 02 – Remanescente  

Klabin 

 

Fonte: Google Earth/2007. 

 

A região circunvizinha ao Ponto 02 apresenta-se, ocupada com gramíneas 

formando áreas destinadas ao pastoreio, nas quais se pode notar a dominância de 

Brachiaria sp e algumas moitas esparsas de bambu (Bambusa sp).   

 Dentre as espécies nativas que ocorrem com mais freqüência, formando 

agrupamentos homogêneos, ou ocorrendo de forma esparsa, destacam-se: sangra-d’água 

(Croton urucurana) e marinheiro (Guarea guidonia), além da presença marcante das 

espécies exóticas: santa-bárbara (Melia azedarach), jambolão (Eugenia jambolana) e 

leucena (Leucaena leucocephala). Além disso, outras espécies merecem destaque: embaúba 

(Cecropia pachystachya), açoita-cavalo (Luehea divaricata), figueira-mata-pau (Ficus 

guaranitica), aroeira-pimenteira (Schinus terebinthifolius), pau-viola (Cytharexyllum 

myrianthum), catiguá (Trichilia sp), óleo-de-copaíba (Copaifera langsdorffii) e canelinha 

(Nectandra megapotamica). 



 

 221 

 As figuras 3.41 e 3.42 ilustram essas informações. As espécies arbóreas e palmeiras 

encontradas no remanescente florestal correspondente ao Ponto 02 estão relacionadas na 

tabela 3.06. 

 

Figura 3.41 - Vista da área investigada – Ponto 02 – Área de Remanescente Florestal – 
Remanescente Klabin – Piracicaba – Fevereiro/2007. 

 

 
(a) APP do córrego Guamium circundada 
por Brachiaria sp 

 

 
 (b) Vista do remanescente florestal de 
propriedade da fábrica Klabin. 

 

 
(c) Trecho de área ciliar do córrego 
Guamium – Figueira Mata-Pau em 
destaque. 

 

 
(d) Trecho de área ciliar do córrego Guamium 
– APP com alto grau de perturbação. 
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Figura 3.42 - Vista da área investigada – Ponto 02 – Área de Remanescente Florestal – 
Remanescente Klabin – Piracicaba – Fevereiro/2007. 
 

 
(a) Clareiras dominadas por capim-colonião 
junto ao remanescente florestal da Klabin 

 

 
(b) APP do córrego Guamium circundada por 
Brachiaria sp. 

 
Tabela 3.06 - Espécies arbóreas e palmeiras encontradas na área de influência direta do 
Parque – Ponto 02 –Fragmento Florestal – Remanescente Klabin – Fevereiro/2007. 
NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO ESTÁGIO 

SUCESSIONAL 
AÇOITA-CAVALO-MIUDO Luehea divaricata S 1 
AROEIRA-PIMENTEIRA Schinus terebinthifolius S 1 
ARRANHA-GATO Acacia plumosa P 
CANELINHA Nectandra megapotamica S 2 
CANDEIA Gochnatia polymorpha S 1 
CATIGUÁ Trichilia hirta S 1 
DEDALEIRO COM LATEX Brosimum sp S 1 
EMBAÚBA Cecropia pachystachya P 
FIGUEIRA-MATA-PAU Ficus guaranitica S 2 
GRÃO-DE-GALO Celtis sp P 
GUAÇATONGA Casearia sylvestris S 1 
GOIABA Psidium guajava P 
JACARANDÁ Machaerium sp S 1 
MAMICA-DE-PORCA Zanthoxyllum riedelianum P 
MARINHEIRO Guarea guidonia S 1 
OLÉO-DE-COPAÍBA Copaifera langsdorffii C 
PAU-VIOLA Cytharexyllum myrianthum S 1 
RANDIA Rhandia armata P 
SAGUARAJI Rhamnidium elaeocarpus S 2 
SANGRA D’ÁGUA Croton urucurana P 
TAMANQUEIRO Aegiphila sellowiana P 
ESPÉCIES EXÓTICAS 
JAMBOLÃO Eugenia jambolana EX 
LEUCENA Leucaena leucocephala EX 
PINUS Pinus sp EX 
SANTA-BARBARÁ Melia azedarach EX 
Abreviaturas: P – espécie pioneira; S 1 – espécie secundária inicial; S 2 – espécie secundária tardia; C – 
espécie climax, e EX – espécie exótica. 
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3.2.1.3. Ponto 03 – Área de Remanescente Florestal – Remanescente Vale do Sol 

Localizado aproximadamente nas coordenadas 23K 0222617 e UTM 74899093, o 

Ponto 03 corresponde aos fragmentos de remanescentes florestais com área aproximada de 

nove hectares, abrangendo matas circunvizinhas ao loteamento Vale do Sol, à jusante da 

rodovia SP-304; configura-se de forma predominantemente retangular, apresentando 

trechos florestais, com médio a alto grau de perturbação. A Figura 3.43 mostra a imagem 

aérea de parte da área. 

 

Figura 3.43 - Vista aérea de parte do remanescente florestal – Ponto 03 – Remanescente 

Vale do Sol. 

 
Fonte: Google Earth/2007. 

 

Os remanescentes florestais investigados junto ao Ponto 03 encontram-se 

configurados em áreas florestais fragmentadas, apresentando estágios sucessionais iniciais 

na maioria dos trechos, e secundários em apenas alguns trechos, com dosséis variando entre 
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seis e dez metros de altura. A área em questão encontra-se situada no entorno do 

loteamento Vale do Sol, à jusante da rodovia SP-304. 

As áreas florestais investigadas apresentam-se com médio a alto grau de 

perturbação e efeito de borda variando de moderado a acentuado. A região circunvizinha ao 

Ponto 03 apresenta-se ocupada com gramíneas, formando áreas destinadas ao pastoreio. 

Nestas áreas, pode-se notar a dominância de Brachiaria sp, algumas moitas esparsas de 

bambu (Bambusa sp), além de agrupamentos de eucalipto (Eucalyptus sp).  

Em uma área de várzea próxima a APP do rio Piracicaba, entremeada entre os 

remanescentes florestais, pode-se observar a dominância de salvinia (Salvinia auriculata), 

cobrindo a superfície da água. Vale a pena ressaltar a existência de exemplares adultos de 

embiriçu-da-mata (Pseudobombax sp), paineira (Chorisia speciosa), com altura superior a 

dez metros; além de outros indivíduos arbóreos de maior porte, destacando-se: jacarandá 

(Machaerium sp), açoita-cavalo (Luehea divaricata), inga (Inga sp), pau-viola 

(Cytharexyllum myrianthum), entre outras. 

Dentre as espécies que ocorrem com mais freqüência, formando agrupamentos 

homogêneos ou ocorrendo de forma esparsa, destacam-se: sangra-d´água (Croton 

urucurana), aroeira-pimenteira (Schinus terebinthifolius), guaçatonga (Casearia sylvestris), 

candeia (Gochnatia cf polymorpha), pau-viola (Cytharexyllum myrianthum), entre outras.  

Além disso, vale a pena ressaltar a predominância de espécies exóticas junto aos 

remanescentes florestais, entre as quais se destacam: santa-bárbara (Melia azedarach), 

jambolão (Eugenia jambolana) e leucena (Leucaena leucocephala). 

 

 As figuras 3.44 e 3.45 ilustram essas informações. As espécies arbóreas e palmeiras 

encontradas no remanescente florestal correspondente ao Ponto 03 estão relacionadas no 

tabela 3.07. 
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Figura 3.44 - Vista da área investigada – Ponto 03 – Área de Remanescente Florestal – 

Remanescente Vale do Sol  – Piracicaba – Fevereiro/2007. 

 

 
(a) Vista de um fragmento florestal 

 

 
(b) Área de floresta mista. 

 

 
(c) Trecho de área ciliar do rio Piracicaba – 
APP com alto grau de perturbação. 

 

 
(d) Remanescente com espécies secundárias. 
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Figura 3.45 - Vista da área investigada – Ponto 03 – Área de Remanescente Florestal – 
Remanescente Vale do Sol – Piracicaba – Fevereiro/2007. 
 

 
(a) Área de várzea dominada por salvinia 

 

 
(b) Área de remanescente florestal com 
predominância de eucalipto. 

 

 
(c) Trecho de área ciliar com alto grau de 
perturbação. 

 

 
(d) Vista geral da área. 
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Tabela 3.07 - Espécies arbóreas e palmeiras encontradas na área de influência direta do 

Parque – Ponto 03 – Área de Fragmento Florestal – Remanescente Vale do Sol - 

Fevereiro/2007. 

NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO ESTÁGIO 
SUCESSIONAL 

AÇOITA CAVALO MIUDO Luehea divaricata S 1 
ARARIBÁ-ROSA Centrolobium tomentosum S 1 
AROEIRA-PIMENTEIRA Schinus terebinthifolius S 1 
AGUAÍ-FERRUGEM Chrysophyllum sp S 2 
AMENDOIM-BRAVO Pterogyne nitens S 1 
AMENDOIM DO CAMPO Platypodium elegans S 1 
ARRANHA-GATO Acacia plumosa P 
CANDEIA Gochnatia polymorpha S 1 
CANDIUVA Trema micrantha P 
CORAÇÃO-DE-NEGRO Poecilanthe parviflora S 2 - EXR 
CATIGUÁ Trichilia hirta S 1 
CABREÚVA Myroxylon balsamum S 2 
CANAFÍSTULA Peltophorum dubium S 1 
CAPIXINGUI Croton floribundus P 
CEDRO-ROSA Cedrela fissilis C 
EMBAÚBA Cecropia pachystachya P 
EMBIRA-DE-SAPO Lonchocarpus sp S 1 
EMBIRIÇÚ-DA-MATA Pseudobombax sp S 1 
FIGUEIRA-MATA-PAU Ficus guaranitica S 2 
GRÃO-DE-GALO Celtis sp P 
GUAÇATONGA Casearia sylvestris S 1 
GUAPURUVU Schizolobium parahyba S 1 - EXR 
GUAJUVIRA Patagonula americana S 2 
GOIABA Psidium guajava P 
INGÁ-VERA Inga vera S 1 
IPÊ-ROXO-DA-MATA Tabebuia avellanedae S 2 
IPÊ-AMARELO-CASCUDO Tabebuia chrysotricha S 2 
JACARANDÁ Machaerium villosum S 1 
JACARANDÁ Machaerium sp S 1 
JACARANDÁ-BICO-DE-PATO Machaerium aculeatum S 1 
JERIVÁ Syagrus romanzoffiana S 2 
LIXEIRA Aloysia virgata P 
MAMICA-DE-PORCA Zanthoxyllum riedelianum P 
MUTAMBO Guazuma ulmifolia S 1 
MONJOLEIRO Acacia polyphylla S 1 
MARINHEIRO Guarea guidonia S 1 
PAINEIRA Chorisia speciosa S 1 
PAU-ESPETO Casearia gossypiosperma S 1 
PAU-FORMIGA Triplaris brasiliana S 2 
PAU-VIOLA Cytharexyllum myrianthum S 1 
PAU-FERRO Caesalpinia sp S 2 
SETE-CAPOTES Campomanesia sp S 1 
Continua 
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Continuação  

NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO ESTÁGIO 
SUCESSIONAL 

SAGUARAJI Rhamnidium elaeocarpus S 2 
SANGRA D’ÁGUA Croton urucurana P 
TAMANQUEIRO Aegiphila sellowiana P 
VASSOURÃO-PRETO Vernonia discolor P 
ESPÉCIES EXÓTICAS 
CHAPÉU-DE-SOL Terminalia cattapa EX 
EUCALIPTO Eucalyptus sp EX 
FALSA SERINGUEIRA Ficus elasticus EX 
FLAMBOYANT Delonix regia EX 
FICUS Ficus sp EX 
JAMBOLÃO Eugenia jambolana EX 
LEUCENA Leucaena leucocephala EX 
PALMEIRA-IMPERIAL Roystonea oleracea EX 
PALMEIRA ARECA-BAMBU Chrysalidocarpus lutescens EX 
PINUS Pinus sp EX 
MANGA Mangifera indica EX 
SANTA-BARBARÁ Melia azedarach EX 
TIPUANA Tipuana tipu EX 
Abreviaturas: P – espécie pioneira; S 1 – espécie secundária inicial; S 2 – espécie secundária tardia; C – 
espécie climax, EXR – espécie exótica regional e EX – espécie exótica. 
 

 
3.2.1.4. Ponto 04 – Área de Remanescente Florestal – Remanescente Ondinhas 

Localizado aproximadamente nas coordenadas 23K 0224410 e UTM 7488912, o 

Ponto 04 corresponde aos fragmentos de remanescentes florestais com área aproximada de 

onze hectares, abrangendo dois remanescentes florestais segmentados pela Estrada 

Municipal do Bongue; configura-se de forma triangular (CETA) e quadrada. O 

remanescente junto ao rio Piracicaba, denominado CETA (Centro de Educação e 

Treinamento Ambiental) apresenta trechos florestais recompostos, com alta diversidade de 

espécies e baixo grau de perturbação. Já o remanescente com maior área, situado a 

montante, apresenta médio a alto grau de perturbação. A Figura 3.46 mostra a imagem 

aérea de parte dos fragmentos remanescentes. 
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Figura 3.46 - Vista aérea de parte do fragmento florestal – Ponto 04 – Remanescente das 

Ondinhas. 

 
Fonte: Google Earth/2007. 

 

O remanescente florestal investigado junto ao Ponto 04 apresenta moderado “efeito 

de borda” e trechos florestais com baixo a alto grau de perturbação, e em estágio 

sucessional secundário na maioria dos trechos investigados. A altura do dossel varia entre 

oito e vinte metros. A região circunvizinha encontra-se configurada por áreas destinadas ao 

plantio de cana-de-açúcar. 

Em relação à bordadura florestal, o “efeito de borda” encontra-se acentuado 

somente em algumas áreas, notando-se que além das plantas trepadeiras, cipós e lianas, o 

capim-colonião (Panicum maximum) e as exóticas leucena (Leucaena leucocephala) e 

amarelinho (Tecoma stans) exercem forte pressão junto à bordadura florestal. Ainda em 

relação ao “efeito de borda”, foi observado que as faces do fragmento que recebem mais 

insolação direta apresentam-se mais perturbadas, com “efeito de borda” mais acentuado, 

quando comparado às faces que recebem menos insolação. 
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Nos trechos investigados, pode-se verificar alta diversidade relativa de espécies 

arbóreas, especialmente na área do CETA, notando-se a existência de muitos indivíduos 

adultos com altura igual ou superior a dez metros. Os trechos florestais apresentam-se com 

dossel contínuo, com altura média de dez metros; observa-se a existência de faixas de mata 

relativamente conservadas, além de agrupamentos de cambuí (Myrcia sp) com indivíduos 

adultos de quinze metros de altura, e de inúmeros exemplares com altura superior a dez 

metros, destacando-se: mamica-de-porca (Zanthoxyllum riedelianum), canafístula 

(Peltophorum dubium), ipê-amarelo-cascudo (Tabebuia chrysotricha), ingá (Ingá vera), 

cedro-rosa (Cedrela fissilis), saguaraji (Rhamnidium elaeocarpus), jatobá (Hymenaea 

courbaril), entre outras.  

Dentre as espécies secundárias tardias e clímaxes, destacam-se: jequitibá-rosa 

(Cariniana legalis), jequitibá-branco (Cariniana estrellensis), cedro-rosa (Cedrela fissilis), 

óleo-de-copaíba (Copaifera langsdorffii), canelinha (Nectandra megapotamica), ipê-roxo-

da-mata (Tabebuia impetiginosa), peroba-poca (Aspidosperma cylindrocarpon), jatobá 

(Hymenaea courbaril), louveira (Cyclolobium vecchi), marinheiro (Guarea guidonia), 

algumas mirtáceas (Myrcia sp, Eugenia sp), além das palmeiras jerivá (Syagrus sp) e juçara 

(Euterpe edulis). 

Dentre as espécies que ocorrem com mais freqüência, destacam-se: saguaraji 

(Rhamnidium elaeocarpus), mamica-de-porca (Zanthoxyllum riedelianum), guaçatonga 

(Casearia sylvestris), candiúva (Trema micrantha), mamica-de-porca (Zanthoxyllum 

riedelianum), lixeira (Aloysia virgata), candeia (Gochnatia  polymorpha), sangra d’ água 

(Croton urucurana), grão-de-galo (Celtis sp), açoita-cavalo (Luehea divaricata), paineira 

(Chorisia speciosa), capixingui (Croton floribundus), monjoleiro (Acacia polyphylla), 

mutambo (Guazuma ulmifolia), aroeira-pimenteira (Schinus terebinthifolius), araribá-rosa 

(Centrolobium tomentosum), amendoim-do-campo (Platypodium elegans), amendoim-

bravo (Pterogyne nitens), tamboril (Enterolobium contortisiliquum), canafístula 

(Peltophorum dubium), ipê-amarelo-cascudo (Tabebuia chrysotricha), pau-viola 

(Cytharexyllum myrianthum), catiguá (Trichilia sp), inga (Inga sp), entre outras.  
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 A figura 3.47 ilustra essas informações. As espécies arbóreas e palmeiras 

encontradas no remanescente correspondente ao Ponto 04 estão relacionadas na tabela 

3.08.  

 

Figura 3.47 - Vista da área investigada – Ponto 04 – Área de Fragmento Florestal – 

Remanescente Ondinhas – Piracicaba – Fevereiro/2007 

 

 
(a) Remanescente com médio grau de 
perturbação 

 

 
(b) Área de bordadura dominada por capim-
colonião. 

 

 
(c) Área de bordadura dominada por capim-
colonião com alto grau de perturbação. 

 

 
(d) Remanescente em estágio inicial de 
sucessão. 
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Tabela 3.08 - Espécies arbóreas e palmeiras encontradas na área de influência direta do 
Parque – Ponto 04 – Área de Fragmento Florestal – Remanescente Ondinhas – 
Fevereiro/2007. 
NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO ESTÁGIO 

SUCESSIONAL 
AÇOITA CAVALO GRAÚDO Luehea grandiflora S 1 
AÇOITA CAVALO MIUDO Luehea divaricata S 1 
ARARIBÁ-ROSA Centrolobium tomentosum S 1 
AROEIRA-PIMENTEIRA Schinus terebinthifolius S 1 
ANGICO-BRANCO Anadenanthera peregrina S 2 
ANGICO-VERMELHO Anadenanthera falcata S 2 
AGUAÍ Chrysophyllum gonocarpum S 2 
AGUAÍ-FERRUGEM Chrysophyllum sp S 2 
ACEROLINHA FALSA Actinostemom sp P 
AMENDOIM-BRAVO Pterogyne nitens S 1 
AMENDOIM DO CAMPO Platypodium elegans S 1 
ARATICUM-CAGÃO Rollinia silvatica S 2 
ARRANHA-GATO Acacia plumosa P 
BABA-DE-BOI Cordia mixa S 1 
BRANQUILHO Sebastiania sp S 1 
CAJA-MIRIM Spondias lutea S 2 
CANDEIA Gochnatia polymorpha S 1 
CAMBUÍ Myrcia sp S 2 
CAPITÃO-DO-CAMPO Tremilania brasiliensis S 2 
CANDIUVA Trema micrantha P 
CANELINHA Nectandra megapotamica S 2 
CANELA Ocotea sp S 2 
CASTANHA-DO-MARANHÃO Bombacopsis glabra S 1 
CORAÇÃO-DE-NEGRO Poecilanthe parviflora S 2 - EXR 
CATIGUÁ Trichilia hirta S 1 
CATIGUÁ Trichilia elegans S 1 
CABREÚVA Myroxylon balsamum S 2 
CANAFÍSTULA Peltophorum dubium S 1 
CALABURA Mutingia calabura P - EXR 
CAPIXINGUI Croton floribundus P 
CARVALHO Roupala sp C 
CUVANTÃ Cupania vernalis S 1 
CEDRO-BRANCO Cedrela odorata C 
CEDRO-ROSA Cedrela fissilis C 
EMBAÚBA Cecropia pachystachya P 
EMBIRA-DE-SAPO Lonchocarpus sp S 1 
ERITRINA Erythrina mulungu S 1 
ESPINHEIRA Maytenus sp S 1 
FUMO-BRAVO Solanum sp P 
FIGUEIRA-MATA-PAU Ficus guaranitica S 2 
FRUTO-DE-JACÚ Dyosporus sp S 2 
GABIROBA Campomanesia guaviroba* S 1 
Continua 
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Continuação 
NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO ESTÁGIO 

SUCESSIONAL 
GRÃO-DE-GALO Celtis sp P 
GRAVIOLA Annona muricata S 1-EXR 
GUAÇATONGA Casearia sylvestris S 1 
GUARITÁ Astronium fraxinifolium S 2 
GUAPURUVU Schizolobium parahyba S 1 - EXR 
GUEPÉ Diatenopteryx sorbifolia S 1 
GUAJUVIRA Patagonula americana S 2 
GUATAMBU-DE-SAPO Chrysophyllum marginatum S 2 
GUATAMBU Aspidosperma ramiflorum S 2 
GUARANTÃ Esenbeckia sp C 
GOIABA Psidium guajava P 
INGA-JIBÓIA Inga sp p 
INGÁ-VERA Inga vera S 1 
IPÊ-BRANCO Tabebuia roseo-alba S 2 
IPÊ Tabebuia sp S 2 
IPÊ-ROXO-DA-MATA Tabebuia avellanedae S 2 
IPÊ-FELPUDO Zeyhera tuberculosa S 1 
IPÊ-AMARELO Tabebuia ochracea S 2 
IPÊ-AMARELO-CASCUDO Tabebuia chrysotricha S 2 
JATOBÁ Hymenaea courbaril C 
JACARANDÁ Machaerium sp S 1 
JACARANDÁ Machaerium acutifolium S 1 
JACARANDÁ Machaerium villosum S 1 
JACARANDÁ-BICO-DE-PATO Machaerium aculeatum S 1 
JENIPAPO Genipa americana C 
JERIVÁ Syagrus romanzoffiana S 2 
JEQUITIBA-BRANCO Cariniana estrelensis C 
JEQUITIBA-ROSA Cariniana legalis C 
JABOTICABA Myrciaria trunciflora S 2 
LEITEIRO Peschiera fuchsiaefolia P 
LIXEIRA Aloysia virgata P 
LORO Cordia sp S 1 
LOUVEIRA  S 2 
MARICA Mimosa sp P 
MATAIBA Matayba so P 
MAMICA-FEDORENTA Zanthoxyllum sp P 
MAMICA-DE-PORCA Zanthoxyllum riedelianum P 
MAMICA-DE-CADELA Zanthoxyllum rhoifolium P 
MIRTACEA Myrcianthes pungens S 2 
MIRTACEA Myrcia sp S 2 
MIRTACEA Eugenia pyriformis * S 2 
MIRTACEA Myrciaria sp S 2 
MIRTACEA Myrcia cf guianensis S 2 
MATA-BOI Cestrum sp P 
MOGNO Swietenia macrophylla C - EXR 
MUTAMBO Guazuma ulmifolia S 1 
MONGUBA Pachira aquatica S 2 - EXR 
MONJOLEIRO Acacia polyphylla S 1 
Continua 
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Continuação 
NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO ESTÁGIO 

SUCESSIONAL 
MARINHEIRO Guarea guidonia S 1 
OITI-CAGÃO Licania tomentosa S 2 - EXR 
OLÉO-DE-COPAÍBA Copaifera langsdorffii C 
PAINEIRA Chorisia speciosa S 1 
PATA-DE-VACA Bauhinia cf. brevipes S 1 
PAU-ESPETO Casearia gossypiosperma S 1 
PAU-JACARÉ Piptadernia gonoacantha S 1 
PAU D’ALHO Gallesia integrifolia C 
PAU-BRASIL Caesalpinia echinata C - EXR 
PAU-FORMIGA Triplaris brasiliensis S 2 
PAU-FORMIGA Triplaris surinamensis S 2 
PAU-VIOLA Cytharexyllum myrianthum S 1 
PAU-MULATO Calycophyllum spruceanum S 2 
PAU-FERRO Caesalpinia sp S 2 
PAU-FERRO Caesalpinia sp S 2 
PAU-MARFIM Balfourodendron riedelianum S 2 
PEROBA-ROSA Aspidosperma polyneuron C 
PEROBA-POCA Aspidosperma cylindrocarpon C 
PITANGA Eugenia uniflora S 2 - EXR 
PSYCOTRIA Psycotria maporeoides S 1 
RANDIA Rhandia armata P 
SETE-CAPOTES Campomonesia sp S 1 
SAGUARAJI Rhamnidium elaeocarpus S 2 
SIBIPIRUNA Caesalpinia peltophoroides S 1 - EXR 
SANGRA D’ÁGUA Croton urucurana P 
SAPUVA Machaerium  scleroxylon S 1 
SETE-CAPOTE Campomanesia guazumaefolia S 1 
SERINGUEIRA Hevea brasiliensis S 2 - EXR 
SOMBREIRO Clitoria fairchildiana S 1 - EXR 
TAMBORIL Enterolobium contortisiliquum S 1 
TAMANQUEIRO Aegiphila sellowiana P 
TAIUVA Maclura tinctoria S 2 
URUCUM Bixa olerana S 1 
ESPÉCIES EXÓTICAS 
AMORA Morus nigra EX 
ABACATE Persea americana EX 
ACEROLA Malpighia sp EX 
ALFENEIRO-DO-JAPÃO Ligustrum sp EX 
CEDRINHO - EX 
ESPATÓDEA Sphatodea campanulata EX 
EUCALIPTO Eucalyptus sp EX 
JAMBOLÃO Eugenia jambolana EX 
LEUCENA Leucaena leucocephala EX 
MANGA Mangifera indica EX 
SANTA-BARBARÁ Melia azedarach EX 
Abreviaturas: P – espécie pioneira; S 1 – espécie secundária inicial; S 2 – espécie secundária tardia; C – 
espécie clímax, EXR – espécie exótica regional e EX – espécie exótica. 
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Áreas de Amortecimento ao Norte do Parque – Sub-bacia Hidrográfica do rio 

Corumbataí 

Ponto 05 – Remanescente Florestal do Córrego do Manequinho 

Localizado aproximadamente nas coordenadas 23 K 0225073 e UTM 7495595, o 

Ponto 05 corresponde a um grande remanescente florestal com área superior a cem 

hectares, situado na região da usina Costa Pinto (Cosan). Configura-se de forma digitada 

em meio a Sub-bacia Hidrográfica do córrego do Manequinho, e apresenta trechos 

florestais variando de médio a alto grau de perturbação. A mata em questão protege as 

nascentes e faixas ciliares de diversos córregos, além de fornecer abrigo, proteção e 

alimentação a fauna regional. A Figura 3.48 mostra a imagem aérea de parte do 

remanescente. 

 

Figura 3.48 - Vista aérea de parte do remanescente florestal – Ponto 05 - situado próximo à 

usina Costa Pinto (Cosan). 

 
Fonte: Google Earth, 2007. 
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Os trechos do remanescente florestal investigado junto ao Ponto 05 apresentam alto 

“efeito de borda” e estágios com médio a alto grau de perturbação. A altura de dossel varia 

entre cinco e dezoito metros.   

Os remanescentes florestais dessa área encontram-se intercalados com trechos 

florestais em estágio inicial de regeneração e trechos em estágio sucessional secundário. A 

região adjacente encontra-se configurada por áreas destinadas ao cultivo de cana-de-açúcar. 

Nos trechos investigados, pode-se observar certa diversidade relativa de espécies 

arbóreas, notando-se a existência de muitos indivíduos adultos com altura igual ou superior 

a dez metros. Os trechos florestais apresentam-se com dossel descontínuo, com altura 

média de nove metros.  

Em relação ao “efeito de borda”, pode-se observar que, além das plantas 

trepadeiras, cipós e lianas, também o capim-colonião (Panicum maximum) e o capim-

braquiária (Brachiaria sp) exercem forte pressão junto à bordadura florestal, intercalando-

se na dominância das áreas e formando extensas faixas marginais com larguras que variam 

entre um e dez metros. Em alguns trechos, essa vegetação avança, dominando as clareiras 

no interior da floresta, e ocupando algumas áreas de sub-bosque. 

Em alguns pontos investigados, pode-se observar alta diversidade relativa de 

espécies arbóreas, notando-se a existência de muitos indivíduos adultos com altura igual ou 

superior a dez metros. Os trechos florestais apresentam-se com dossel contínuo, com altura 

média de oito metros; observa-se a existência de faixas de mata relativamente conservadas, 

além de agrupamentos de pau-jacaré (Piptadenia communis), angico (Anadenanthera sp), 

araribá-rosa (Centrolobium tomentosum), com vários indivíduos adultos de treze metros de 

altura e até um exemplar de jequitibá-rosa (Cariniana legalis) com altura superior a vinte 

metros.   

Dentre os indivíduos arbóreos e palmeiras com altura superior a dez metros, 

destacam-se: jequitibá-branco (Cariniana estrellensis), pau-d’alho (Gallesia integrifolia), 

guaritá (Astronium fraxinifolium), peroba-poca (Aspidosperma cylindrocarpon), jatobá 

(Hymenaea courbaril), amendoim-do-campo (Platypodium elegans), óleo-de-copaíba 

(Copaifera langsdorffii), entre outras, além da palmeira jerivá (Syagrus sp). 

Dentre as espécies que ocorrem com mais freqüência, destacam-se: candeia 

(Gochnatia cf polymorpha), guaçatonga (Casearia sylvestris), saguaraji (Rhamnidium 
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elaeocarpus), açoita-cavalo (Luehea sp), pata-de-vaca (Bauhinia cf. brevipes), catiguá 

(Trichilia sp), ipê-amarelo-cascudo (Tabebuia chrysotricha), araribá-rosa (Centrolobium 

tomentosum), pau-viola (Cytharexyllum myrianthum), entre outras.  

 As figuras 3.49 a 3.53 ilustram essas informações. As espécies arbóreas e palmeiras 

encontradas no remanescente correspondente ao Ponto 05 estão relacionadas no Tabela 

3.09. 

 

Figura 3.49 - Vista da área investigada – Ponto 05 – Fragmento Florestal do córrego do 

Manequinho - Bacia Hidrográfica do rio Corumbataí – Piracicaba – Fevereiro/2007. 

 

 
(a) Vista geral do vale do córrego 
Manequinho. 

 

 
(b) Vista geral do vale do córrego 
Manequinho. 

 

 
(c) Área florestada junto à nascente do 
córrego do Manequinho. 

 

 
(d) Área cultivada com cana-de-açúcar; ao 
fundo, fragmento florestal em terras 
cultivadas pela Cosan e do Cedita. 
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Figura 3.50 - Vista da área investigada – Ponto 05 – Fragmento Florestal do córrego do 

Manequinho - Bacia Hidrográfica do Rio Corumbataí – Piracicaba – Fevereiro/2007. 

 

 
(a) Trecho de remanescente florestal no 
final do período de estiagem. 

 

 
(b) Trecho de remanescente florestal no final 
do período das chuvas. 

 

 
(c) Trecho de mata com baixo grau de 
perturbação. 

 

 
(d) APP do córrego do Manequinho. 
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Figura 3.51 - Vista da área investigada – Ponto 05 – Remanescente Florestal do córrego do 

Manequinho - Bacia Hidrográfica do rio Corumbataí – Piracicaba – Fevereiro/2007. 

 

 
(a) Área com exemplares de guaritá. 

 

 
(b) Trecho do remanescente com alto “efeito-
de-borda” – Pressão competitiva de cipós e 
trepadeiras. 

 

 
(c) Exemplar de óleo-de-copaíba em APP 
do córrego do Manequinho. 

 

 
(d) Vista do córrego do Manequinho em seu 
trecho mediano. 
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Figura 3.52 - Vista da área investigada – Ponto 05 – Fragmento Florestal do córrego do 

Manequinho - Bacia Hidrográfica do rio Corumbataí – Piracicaba – Fevereiro/2007. 

 

 
(a) Vista Geral da usina Costa Pinto 
(Cosan), a partir do remanescente florestal. 
 
 

 
(b) Trecho de bordadura do remanescente 
com médio grau de perturbação. 

 

 
(c) Exemplar de jequitibá-rosa encontrado 
junto ao remanescente florestal. 
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Figura 3.53 - Vista da área investigada – Ponto 05 – Fragmento florestal do córrego do 

Manequinho - Bacia Hidrográfica do rio Corumbataí – Piracicaba – Fevereiro/2007. 

 

 
(a) Faixa florestal com indivíduos 
secundários como pau-jacaré e amendoim-
bravo. 

 

 
(b) Exemplar de falsa-espinheira-santa. 

 

 
(c) Exemplar de araribá-rosa encontrado em 
trecho com alta densidade dessa espécie  

 

 
(d) Área de várzea junto a APP do córrego do 
Manequinho, dominada por lírio-do-brejo. 

 



 

 242 

Tabela 3.09 - Espécies arbóreas e palmeiras encontradas na área de influência direta do 

Parque – Ponto 05 – Fragmento florestal do córrego do Manequinho. 

NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO ESTÁGIO 
SUCESSIONAL 

AÇOITA-CAVALO-GRAÚDO Luehea grandiflora S 1 
AÇOITA-CAVALO-MIUDO Luehea divaricata S 1 
AROEIRA-SALSA Schinus molle S 1 
AROEIRA-DO-CAMPO Myracrodruon urundeuva S 1 
ARARIBÁ-ROSA Centrolobium tomentosum S 1 
AROEIRA-PIMENTEIRA Schinus terebinthifolius S 1 
ALGODÃO -  
ANGICO-BRANCO Anadenanthera peregrina S 2 
AGUAÍ-FERRUGEM Chrysophyllum sp S 2 
ACEROLINHA FALSA Actinostemom sp P 
AMENDOIM-BRAVO Pterogyne nitens S 1 
AMENDOIM DO CAMPO Platypodium elegans S 1 
ARATICUM-CAGÃO Rollinia silvatica S 2 
ARRANHA-GATO Acácia plumosa P 
BRANQUILHO Sebastiania sp S 1 
CANDEIA Gochnatia polymorpha S 1 
CAMBUÍ Myrciaria tenella S 2 
CAPITÃO-DO-CAMPO Tremilania brasiliensis S 2 
CANDIUVA Trema micrantha P 
CANELINHA Nectandra megapotamica S 2 
CANELA Ocotea sp S 2 
CORAÇÃO-DE-NEGRO Poecilanthe parviflora S 2 - EXR 
CATIGUÁ Trichilia hirta S 1 
CATIGUÁ Trichilia elegans S 1 
CANAFÍSTULA Peltophorum dubium S 1 
CAPIXINGUI Croton floribundus P 
CUVANTÃ Cupania vernalis S 1 
CEDRO-BRANCO Cedrela odorata C 
CEDRO-ROSA Cedrela fissilis C 
EMBAÚBA Cecropia pachystachya P 
EMBIRA-DE-SAPO Lonchocarpus sp S 1 
ESPINHEIRA Maytenus sp S 1 
FUMO-BRAVO Solanum sp P 
FIGUEIRA-MATA-PAU Ficus guaranitica S 2 
FRUTO-DE-JACÚ Dyosporus sp S 2 
GRÃO-DE-GALO Celtis sp P 
GUAÇATONGA Casearia sylvestris S 1 
GUARITÁ Astronium fraxinifolium S 2 
GUEPÉ Diatenopteryx sorbifolia S 1 
GUAJUVIRA Patagonula americana S 2 
GUATAMBU-DE-SAPO Chrysophyllum marginatum S 2 
GUARIROVA Syagrus oleraceae S 2 
GOIABA Psidium guajava P 
INGÁ-VERA Inga vera S 1 
IPÊ-ROXO-DA-MATA Tabebuia avellanedae S 2 

Continua 
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Continuação 
NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO ESTÁGIO 

SUCESSIONAL 
IPÊ-FELPUDO Zeyheria tuberculosa S 1 
IPÊ-AMARELO-CASCUDO Tabebuia chrysotricha S 2 
JATOBÁ Hymenaea courbaril C 
JACARANDÁ Machaerium sp S 1 
JACARANDÁ Machaerium villosum S 1 
JACARANDÁ-BICO-DE-PATO Machaerium aculeatum S 1 
JERIVÁ Syagrus romanzoffiana S 2 
JEQUITIBA-BRANCO Cariniana estrelensis C 
JEQUITIBA-ROSA Cariniana legalis C 
LEITEIRO Peschiera fuchsiaefolia P 
LIXEIRA Aloysia virgata P 
LIMOEIRO-DO-MATO Stirax camporum S 1 
LOURO Cordia sp S 1 
MARICA Mimosa sp P 
MATAIBA Matayba sp P 
MAMICA-FEDORENTA Zanthoxyllum sp P 
MAMICA-DE-PORCA Zanthoxyllum riedelianum P 
MAMICA-DE-CADELA Zanthoxyllum rhoifolium P 
MIRTACEA Eugenia pyriformis * S 2 
MIRTACEA Myrciaria sp S 2 
MATA-BOI Cestrum sp P 
MUTAMBO Guazuma ulmifolia S 1 
MONJOLEIRO Acacia polyphylla S 1 
MARINHEIRO Guarea guidonia S 1 
OLÉO-DE-COPAÍBA Copaifera langsdorffii C 
PAINEIRA Chorisia speciosa S 1 
PATA-DE-VACA Bauhinia cf. brevipes S 1 
PAU-ESPETO Casearia gossypiosperma S 1 
PAU-JACARÉ Piptadenia gonoacantha S 1 
PAU-D’ALHO Gallesia integrifolia C 
PAU-VIOLA Cytharexyllum myrianthum S 1 
PEROBA-ROSA Aspidosperma polyneuron C 
PEROBA-POCA Aspidosperma cylindrocarpon C 
PITANGA Eugenia uniflora S 2 - EXR 
PIMENTA-DE-MACACO Xylopia aromatica S 1 
PSYCOTRIA Psycotria maporeoides S 1 
RANDIA Rhandia armata P 
SENA Senna silvestris S 1 
SAGUARAJI Rhamnidium elaeocarpus S 2 
SANGRA-D’ÁGUA Croton urucurana P 
SAPUVA Machaerium scleroxylon S 1 
SETE-CAPOTE Campomanesia guazumaefolia S 1 
TAMBORIL Enterolobium contortisiliquum S 1 
TAMANQUEIRO Aegiphila sellowiana P 
TAPIRIRA Tapirira guianensis P 
TAIUVA Maclura tinctoria S 2 
Abreviaturas: P – espécie pioneira; S 1 – espécie secundária inicial; S 2 – espécie secundária tardia; C – 
espécie climax, EXR – espécie exótica regional e EX – espécie exótica. 
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Ponto 06 – Área de Remanescente Florestal – Área Verde Cosan/Cedita (Centro de 

Educação e Difusão de Tecnologia Ambiental) 

Localizado aproximadamente nas coordenadas 23K 0224611 e UTM 7496367, o 

Ponto 06 corresponde a um remanescente florestal com área superior a quarenta hectares, 

abrangendo a área verde da usina Costa Pinto (Cosan) e do Centro de Educação e Difusão 

de Tecnologia Ambiental (Cedita). Configura-se de forma quadrada, onde o córrego do 

Manequinho escoa até sua foz junto ao rio Corumbataí, e apresenta trechos florestais 

variando de baixo a alto grau de perturbação. A Figura 3.54 mostra a imagem aérea de parte 

do remanescente. 

 

Figura 3.54 - Vista aérea de parte do remanescente florestal – Ponto 06 – Área Verde 

Cosan/Cedita. 

 

Fonte: Google Earth, 2007. 
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No geral, a área investigada apresenta-se com florestas mistas, combinando árvores 

nativas com talhões de eucalipto abandonados. A vegetação na faixa ciliar do rio 

Corumbataí se caracteriza por uma fisionomia degradada, apresentando uma densidade 

muito baixa de espécies arbóreas. A maioria de indivíduos é constituída por espécies 

pioneiras, destacando-se: sangra-d’água (Croton urucurana), pau-pólvora (Trema 

micrantha) e capixingui (Croton floribundus), bem como alguns indivíduos de espécies 

secundárias iniciais, como ingá (Inga uruguensis) e goiaba (Psidium guajava), além de 

poucos indivíduos em estágio sucessional avançado, como jatobazeiros. 

A área se caracteriza pela invasão de várias espécies de capim, especialmente o 

capim-colonião. Em relação à faixa ciliar do córrego do Manequinho, a fisionomia da 

vegetação apresenta melhor estrutura florestal, com uma densidade relativamente alta de 

indivíduos arbóreos, cuja variação na altura do dossel situa-se entre cinco e quinze metros.  

A faixa ciliar é constituída, principalmente, por espécies pioneiras e espécies 

secundárias iniciais, tais como: embaúba, ingá, sangra-d’água, capixingui, pau-pólvora. 

Apresenta, ainda, algumas árvores de grande porte em estágio sucessional avançado (óleo-

de-copaíba, louveira, jatobá) e alguns indivíduos arbóreos emergentes no sub-bosque.  Ao 

longo de aproximadamente 700 metros, no entanto, a faixa ciliar do córrego apresenta 

diversos trechos tomados por diversas espécies de capim, bambu e cipós, com baixa 

densidade de indivíduos arbóreos. 

 As Figuras 3.55 a 3.57 ilustram essas informações. As espécies arbóreas e palmeiras 

encontradas no remanescente correspondente ao Ponto 06 estão relacionadas na Tabela 

3.10. 
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Figura 3.55 - Vista da área investigada – Ponto 06 – Fragmento Florestal – Área Verde 

Cosan/Cedita - Bacia Hidrográfica do rio Corumbataí – Piracicaba – Fevereiro/2007. 

(a) Vista geral da área Cosan/Cedita. 
 

(b) Vista geral da área Cosan/Cedita. 

 
(c) Remanescente florestal com médio grau 
de perturbação. 

 
(d) APP do córrego do Manequinho. 
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Figura 3.56 - Vista da área investigada – Ponto 06 – Fragmento Florestal – Área Verde 

Cosan/Cedita - Bacia Hidrográfica do rio Corumbataí – Piracicaba – Fevereiro/2007. 

 

 
(a) APP destinada ao reflorestamento 

 

 
(b) Área de recomposição florestal  

 

 
(c) Trecho de área ciliar do córrego das 
Ondas – APP com alto grau de perturbação. 

 

 
(d) Área destinada ao pastoreio, capoeira; ao 
fundo, talhão de eucalipto. 

 



 

 248 

Figura 3.57 - Vista da área investigada – Ponto 06 – Fragmento Florestal – Área Verde 
Cosan/Cedita - Bacia Hidrográfica do rio Corumbataí – Piracicaba – Fevereiro/2007. 
 

 
(a) APP do rio Corumbataí - Cedita. 

 

 
(b) APP reflorestada junto ao rio Corumbataí 
- Cedita. 

 

c)– APP do rio Corumbataí - Cedita. 

 

 
(d) Aspecto de reflorestamento na APP do rio 
Corumbataí - Cedita. 
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Tabela 3.10 - Espécies arbóreas e palmeiras encontradas na área de influência direta do 
Parque – Ponto 06 – Área de Remanescente Florestal – Fragmento florestal Cosan/Cedita – 
Fevereiro/2007. 
NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO ESTÁGIO 

SUCESSIONAL 
AÇOITA-CAVALO-GRAÚDO Luehea grandiflora S 1 
AÇOITA CAVALO MIUDO Luehea divaricata S 1 
ARARIBÁ-ROSA Centrolobium tomentosum S 1 
AROEIRA-PIMENTEIRA Schinus terebinthifolius S 1 
ANGICO-BRANCO Anadenanthera peregrina S 2 
ANGICO-VERMELHO Anadenanthera falcata S 2 
AGUAÍ-FERRUGEM Chrysophyllum sp S 2 
ACEROLINHA FALSA Actinostemom sp P 
AMENDOIM-BRAVO Pterogyne nitens S 1 
AMENDOIM DO CAMPO Platypodium elegans S 1 
ARATICUM-CAGÃO Rollinia silvatica S 2 
ARRANHA-GATO Acacia plumosa P 
BABA-DE-BOI Cordia mixa S 1 
BRANQUILHO Sebastiania sp S 1 
CANDEIA Gochnatia polymorpha S 1 
CAMBUÍ Myrcia sp S 2 
CANDIUVA Trema micrantha P 
CANELINHA Nectandra megapotamica S 2 
CANELA Ocotea sp S 2 
CORAÇÃO-DE-NEGRO Poecilanthe parviflora S 2 - EXR 
CATIGUÁ Trichilia hirta S 1 
CATIGUÁ Trichilia elegans S 1 
CABREÚVA Myroxylon balsamum S 2 
CANAFÍSTULA Peltophorum dubium S 1 
CALABURA Mutingia calabura P - EXR 
CAPIXINGUI Croton floribundus P 
CUVANTÃ Cupania vernalis S 1 
CEDRO-BRANCO Cedrela odorata C 
CEDRO-ROSA Cedrela fissilis C 
EMBAÚBA Cecropia pachystachya P 
EMBIRA-DE-SAPO Lonchocarpus sp S 1 
ERITRINA Erythrina mulungu S 1 
FUMO-BRAVO Solanum sp P 
FIGUEIRA-MATA-PAU Ficus guaranitica S 2 
FRUTO-DE-JACÚ Dyosporus sp S 2 
GRÃO-DE-GALO Celtis sp P 
GRAVIOLA Anona muricata S 1-EXR 
GUAÇATONGA Casearia sylvestris S 1 
GUAPURUVU Schizolobium pahayba S 1 - EXR 
GUEPÉ Diatenopteyx sorbifolia S 1 
Continua 
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Continuação 
NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO ESTÁGIO 

SUCESSIONAL 
GUATAMBU Aspidosperma ramiflorum S 2 
GUARANTÃ Esenbeckia sp C 
GOIABA Psidium guajava P 
INGA-JIBÓIA Inga sp p 
INGÁ-VERA Inga vera S 1 
IPÊ-ROXO-DA-MATA Tabebuia avellanedae S 2 
IPÊ-FELPUDO Zeyheria tuberculosa S 1 
IPÊ-AMARELO-CASCUDO Tabebuia chrsotricha S 2 
JATOBÁ Hymenaea courbaril C 
JACARANDÁ Machaerium sp S 1 
JACARANDÁ Machaerium villosum S 1 
JACARANDÁ-BICO-DE-PATO Machaerium aculeatum S 1 
JENIPAPO Genipa americana C 
JERIVÁ Syagrus romanzoffiana S 2 
JEQUITIBA-BRANCO Cariniana estrelensis C 
JEQUITIBA-ROSA Cariniana legalis C 
JABOTICABA Myrciaria trunciflora S 2 
LEITEIRO Peschiera fachsiaefolia P 
LIXEIRA Aloysia virgata P 
LORO Cordia sp S 1 
LOUVEIRA  S 2 
MARICA Mimosa sp P 
MATAIBA Matayba so P 
MAMICA-FEDORENTA Zanthoxyllum sp P 
MAMICA-DE-PORCA Zanthoxyllum riedelianum P 
MAMICA-DE-CADELA Zanthoxyllum rhoifolium P 
MIRTACEA Myrcia sp S 2 
MIRTACEA Eugenia pyriformis * S 2 
MATA-BOI Cestrum sp P 
MUTAMBO Guazuma ulmifolia S 1 
MONGUBA Pachira aquatica S 2 - EXR 
MONJOLEIRO Acacia polyphylla S 1 
MARINHEIRO Guarea guidonia S 1 
OLÉO-DE-COPAÍBA Copaifera langsdorffii C 
PAINEIRA Chorisia speciosa S 1 
PATA-DE-VACA Bauhinia cf. brevipes S 1 
PAU-ESPETO Casearia gossypiosperma S 1 
PAU-JACARÉ  S 1 
PAU-FORMIGA Triplaris brasiliensis S 2 
PAU-VIOLA Cytharexyllum myrianthum S 1 
PAU-MARFIM Balfourodendron riedelianum S 2 
PEROBA-ROSA Aspidosperma polyneuron C 
PEROBA-POCA Aspidosperma cylindrocarpon C 
PITANGA Eugenia uniflora S 2 - EXR 
PSYCOTRIA Psycotria maporeoides S 1 
RANDIA Rhandia armata P 
Continua 
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Continuação  
NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO ESTÁGIO 

SUCESSIONAL 
SAGUARAJI Rhamnidium elaeocarpus S 2 
SANGRA D’ÁGUA Croton urucurana P 
SAPUVA Machaerium cf scleroxylon S 1 
SETE-CAPOTE Campomanesia guazumaefolia S 1 
TAMBORIL Enterolobium contortisiliquum S 1 
TAMANQUEIRO Aegiphila sellowiana P 
TAIUVA Maclura tinctoria S 2 
ESPÉCIES EXÓTICAS 
EUCALIPTO Eucalyptus sp EX 
JAMBOLÃO Eugenia jambolana EX 
LEUCENA Leucaena leucocephala EX 
MANGA Mangifera indica EX 
Onde: P – espécie pioneira; S 1 – espécie secundária inicial; S 2 – espécie secundária tardia; C – espécie 

climax, EXR – espécie exotica regional e EX – espécie exótica 

 
 
 

Ponto 07 – Área de Remanescente Florestal – Remanescente Bosque dos Lenheiros 

 

Localizado aproximadamente nas coordenadas 23K 0226933 e UTM 7491906, o 

Ponto 07 corresponde a um remanescente florestal com área superior a 30 hectares. 

Configura-se de forma retangular, situa-se em frente ao bairro Bosque dos Lenheiros, e 

apresenta trechos florestais variando de médio a alto o grau de perturbação. A Figura 3.56 

mostra a imagem aérea de parte do remanescente. 
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Figura 3.58 - Vista aérea de parte do remanescente florestal – Ponto 07 – Remanescente do 

Bosque dos Lenheiros. 

 
Fonte: Google Earth, 2007. 

 

 Os trechos do remanescente florestal investigados junto ao Ponto 07 apresentam-se 

com alto “efeito de borda”, variando com médio a alto grau de perturbação. A altura de 

dossel situa-se entre cinco e 25 metros.   

O remanescente encontra-se intercalado, por trechos florestais nativos em estágio 

inicial de regeneração, outros em estágio sucessional secundário, além de  agrupamentos de 

eucalipto (com altura superior a vinte metros). A região adjacente ao remanescente florestal 

encontra-se configurada por áreas destinadas ao plantio de cana-de-açúcar e por zonas 

urbanizadas. 

Os trechos florestais apresentam-se com dossel descontínuo, com altura média de 

sete metros. Em relação ao “efeito de borda”, pode-se observar que além das plantas 

trepadeiras, cipós e lianas, o capim-colonião (Panicum maximum), o capim-braquiária 

(Brachiaria sp) e a taquarinha, exercem forte pressão junto à bordadura florestal, 

intercalando-se na dominância das áreas e formando extensas faixas marginais com 
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larguras que variam entre um e quinte metros. Em alguns locais, avança dominando 

clareiras no interior da floresta, e ocupando algumas áreas de sub-bosque.  

Dentre as espécies encontradas com mais freqüência, formando agrupamentos 

homogêneos, ou ocorrendo de forma esparsa, destacam-se: sangra-d´água (Croton 

urucurana), arranha-gato (Acacia plumosa), tamanqueiro (Aegiphila sellowiana), grão-de-

galo (Celtis sp), lixeira (Aloysia virgata), candeia (Gochnatia  polymorpha), entre outras. 

Além disso, nas áreas de bordadura e de sub-bosque, pode-se observar a existência da 

espécie de cactácea do gênero Mandacaru. A Figura 3.59 ilustra essas informações. As 

espécies arbóreas e palmeiras encontradas no remanescente correspondente ao Ponto 07 

estão relacionadas no Tabela 3.11. 

 

Figura 3.59 - Vista da área investigada – Ponto 07 – Área de Fragmento Florestal – 
Remanescente Bosque dos Lenheiros - Bacia Hidrográfica do rio Corumbataí – Piracicaba. 
 

 
(a) Vista geral da área. 

 

 
(b) Área de capoeira; ao fundo, talhão de 
eucalipto. 

 

 
(c) Trecho de área com alto grau de 
perturbação. 

 

 
(d) Trecho de área com alto grau de 
perturbação. 
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Tabela 3.11 - Espécies arbóreas e palmeiras encontradas na área de influência direta do 
Parque – Ponto 07 – Área de Fragmento Florestal – Remanescente Bosque dos Lenheiros – 
Fevereiro/2007. 
NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO ESTÁGIO 

SUCESSIONAL 
AÇOITA CAVALO MIUDO Luehea divaricata S 1 
AROEIRA-DO-CAMPO Myracrodruon urundeuva S 1 
ARARIBÁ-ROSA Centrolobium tomentosum S 1 
AROEIRA-PIMENTEIRA Schinus terebinthifolius S 1 
ANGICO-BRANCO Anadenanthera peregrina S 2 
AMENDOIM-BRAVO Pterogyne nitens S 1 
AMENDOIM DO CAMPO Platypodium elegans S 1 
ARATICUM-CAGÃO Rollinia silvatica S 2 
ARRANHA-GATO Acácia plumosa P 
BRANQUILHO Sebastiania sp S 1 
CANDEIA Gochnatia polymorpha S 1 
CANDIUVA Trema micrantha P 
CORAÇÃO-DE-NEGRO Poecilanthe parviflora S 2 - EXR 
CATIGUÁ Trichilia hirta S 1 
CANAFÍSTULA Peltophorum dubium S 1 
CAPIXINGUI Croton floribundus P 
CUVANTÃ Cupania vernalis S 1 
EMBAÚBA Cecropia pachystachya P 
EMBIRA-DE-SAPO Lonchocarpus sp S 1 
FUMO-BRAVO Solanum sp P 
FIGUEIRA-MATA-PAU Ficus guaranitica S 2 
GRÃO-DE-GALO Celtis sp P 
GUAÇATONGA Casearia sylvestris S 1 
GUAJUVIRA Patagonula americana S 2 
GOIABA Psidium guajava P 
INGÁ-VERA Inga vera S 1 
IPÊ-AMARELO-CASCUDO Tabebuia chrysotricha S 2 
JACARANDÁ Machaerium sp S 1 
JACARANDÁ-BICO-DE-PATO Machaerium aculeatum S 1 
JERIVÁ Syagrus romanzoffiana S 2 
LEITEIRO Peschiera fachsiaefolia P 
LIXEIRA Aloysia virgata P 
MAMICA-DE-PORCA Zanthoxyllum riedelianum P 
MAMICA-DE-CADELA Zanthoxyllum rhoifolium P 
MUTAMBO Guazuma ulmifolia S 1 
MONJOLEIRO Acacia polyphylla S 1 
MARINHEIRO Guarea guidonia S 1 
PAINEIRA Chorisia speciosa S 1 
SAGUARAJI Rhamnidium elaeocarpus S 2 
SANGRA D’ÁGUA Croton urucurana P 
TAMANQUEIRO Aegiphila sellowiana P 
ESPÉCIES EXÓTICAS 
EUCALIPTO Eucalyptus sp EX 
Onde: P – espécie pioneira; S 1 – espécie secundária inicial; S 2 – espécie secundária tardia; C – espécie 

climax, EX – espécie exótica regional e EX – espécie exótica 
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3.2.3. Áreas de Amortecimento a Oeste do Parque – Bacia Hidrográfica do rio Piracicaba – 

margem esquerda 

 

3.2.3.1. Ponto 08 – Área de Remanescente Florestal – Remanescente Pau d´alhinho 01 

Localizado aproximadamente nas coordenadas 23K 0220926 e UTM 7486389, o 

Ponto 08 corresponde aos fragmentos de remanescentes florestais com área aproximada de 

quinze hectares, abrangendo vários remanescentes florestais junto a APP da margem 

esquerda do rio Piracicaba, próximo ao bairro do Pau d´alhinho. O remanescente florestal 

com maior área situado à montante, apresenta médio a alto grau de perturbação. A Figura 

3.58 mostra a imagem aérea de parte dos fragmentos florestais remanescentes. 

 

Figura 3.60 - Vista aérea de parte do fragmento florestal – Ponto 08 – Remanescente Pau 

d´alhinho 01. 

 
Fonte: Google Earth, 2007. 
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Os trechos do remanescente florestal investigado junto ao Ponto 08 apresentam alto 

“efeito de borda” e médio a alto grau de perturbação, com a altura de dossel entre cinco e 

dezoito metros.   

 Os remanescentes florestais da área encontram-se intercalados, por trechos florestais 

em estágio inicial de regeneração e outros em estágio sucessional secundário. A região 

adjacente encontra-se configurada por áreas cultivadas com cana-de-açúcar, propriedades 

de veraneio, além de áreas destinadas ao pastoreio, observando-se, muitas vezes, o livre 

acesso do gado em busca de alimento. 

Nos trechos investigados, pode-se observar certa diversidade relativa de espécies 

arbóreas, notando-se a existência de muitos indivíduos adultos com altura igual ou superior 

a dez metros. Os trechos florestais apresentam-se com dossel descontínuo, com altura 

média de oito metros.  

Dentre as espécies que ocorrem com mais freqüência, destacam-se: candeia 

(Gochnatia polymorpha), sangra-d’água (Croton urucurana), embaúba (Cecropia 

pachystachya), tamanqueiro (Aegiphila sellowiana), grão-de-galo (Celtis sp), lixeira 

(Aloysia virgata), açoita-cavalo (Luehea divaricata), paineira (Chorisia speciosa), 

capixingui (Croton floribundus), monjoleiro (Acacia polyphylla), mutambo (Guazuma 

ulmifolia), araribá-rosa (Centrolobium tomentosum), amendoim-do-campo (Platypodium 

elegans), amendoim-bravo (Pterogyne nitens), tamboril (Enterolobium contortisiliquum), 

mamica-de-porca (Zanthoxyllum rhoifolium), canafístula (Peltophorum dubium), ipê-

amarelo-cascudo (Tabebuia chrysotricha), pau-viola (Cytharexyllum myrianthum), catiguá 

(Trichilia sp), pau-jacaré (Piptadenia communis), inga (Inga sp), pau-d’alho (Gallesia 

integrifolia), óleo-de-copaíba (Copaifera langsdorffii), marinheiro (Guarea guidonia), além 

de algumas mirtáceas (Myrcia sp, Eugenia sp) e a palmeira jerivá (Syagrus sp). 

 

As Figuras 3.61 a 3.63 ilustram essas informações. As espécies arbóreas e palmeiras 

encontradas no remanescente correspondente ao Ponto 08 estão relacionadas na Tabela 

3.12. 
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Figura 3.61 - Vista da área investigada – Ponto 08 – Área de Fragmento Florestal – 

Remanescente Pau d´alhinho 01 - Bacia Hidrográfica do rio Piracicaba – Fevereiro/2007. 

 

 
(a) Trecho de área florestal com alto grau de 
perturbação. 

 

 
(b) Trecho de área florestal com alto grau de 
perturbação. 

 

 
(c) Trecho de área florestal com alto grau de 
perturbação. 

 

 
(d) Área destinada ao pastoreio junto à 
capoeira. 
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Figura 3.62 - Vista da área investigada – Ponto 08 – Área de Fragmento Florestal – 

Remanescente Pau d´alhinho 01 - Bacia Hidrográfica do rio Piracicaba – Fevereiro/2007. 

 

 
(a) Vista de exemplar de paineira. 

 

 
(b) Trecho de área florestal com alto grau de 
perturbação. 

 

 
(c) Trecho de área ciliar com alto grau de 
perturbação. 

 

 
(d) APP dominada por parassol. 
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Figura 3.63 - Vista da área investigada – Ponto 08 – Área de Fragmento Florestal – 

Remanescente Pau d´alhinho 01 - Bacia Hidrográfica do rio Piracicaba – Fevereiro/2007. 

 

 
(a) Bordadura de fragmento florestal. 

 

 
(b) Área florestal circundada por cana-de-
açúcar. 

 

 
(c) Vale com remanescente florestal. 

 

 
(d) Área destinada ao pastoreio, próximo a 
um fragmento florestal. 

 
Tabela 3.12 - Espécies arbóreas e palmeiras encontradas na área de influência direta do 
Parque – Ponto 08 – Área de Fragmento Florestal – Remanescente Pau d´alhinho 01 -  
Fevereiro/2007. 
NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO ESTÁGIO 

SUCESSIONAL 
AÇOITA CAVALO GRAÚDO Luehea grandiflora S 1 
AÇOITA CAVALO MIUDO Luehea divaricata S 1 
ARARIBÁ-ROSA Centrolobium tomentosum S 1 
AROEIRA-PIMENTEIRA Schinus terebinthifolius S 1 
ANGICO-BRANCO Anadenanthera peregrina S 2 
AGUAÍ-FERRUGEM Chrysophyllum sp S 2 
ACEROLINHA FALSA Actinostemom sp P 
AMENDOIM-BRAVO Pterogyne nitens S 1 
AMENDOIM DO CAMPO Platypodium elegans S 1 
ARATICUM-CAGÃO Rollinia silvatica S 2 

Continua 
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Continuação 
NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO ESTÁGIO 

SUCESSIONAL 
ARRANHA-GATO Acácia plumosa P 
BRANQUILHO Sebastiania sp S 1 
CANDEIA Gochnatia polymorpha S 1 
CAMBUÍ Myrcia sp S 2 
CANDIUVA Trema micrantha P 
CANELINHA Nectandra megapotamica S 2 
CORAÇÃO-DE-NEGRO Poecilanthe parvirosa S 2 - EXR 
CATIGUÁ Trichilia hirta S 1 
CATIGUÁ Trichilia elegans S 1 
CANAFÍSTULA Peltophorum dubium S 1 
CAPIXINGUI Croton floribundus P 
CUVANTÃ Cupania vernalis S 1 
EMBAÚBA Cecropia pachystachya P 
EMBIRA-DE-SAPO Lonchocarpus sp S 1 
FUMO-BRAVO Solanum sp P 
FIGUEIRA-MATA-PAU Ficus guaranitica S 2 
GRÃO-DE-GALO Celtis sp P 
GUAÇATONGA Casearia sylvestris S 1 
GUEPÉ Diatenopteyx sorbifolia S 1 
GUAJUVIRA Patagonula americana S 2 
GUARANTÃ Esenbeckia sp C 
GOIABA Psidium guajava P 
INGÁ-VERA Inga vera S 1 
IPÊ-ROXO-DA-MATA Tabebuia avellanedae S 2 
IPÊ-AMARELO-CASCUDO Tabebuia chrysotricha S 2 
JACARANDÁ Machaerium sp S 1 
JACARANDÁ Machaerium villosum S 1 
JACARANDÁ-BICO-DE-
PATO 

Machaerium aculeatum S 1 

JERIVÁ Syagrus romanzoffiana S 2 
LEITEIRO Peschiera fachsiaefolia P 
LIXEIRA Aloysia virgata P 
MATAIBA Matayba so P 
MAMICA-FEDORENTA Zanthoxyllum sp P 
MAMICA-DE-PORCA Zanthoxyllum riedelianum P 
MAMICA-DE-CADELA Zanthoxyllum rhoifolium P 
MIRTACEA Myrciaria sp S 2 
MATA-BOI Cestrum sp P 
MUTAMBO Guazuma ulmifolia S 1 
MONJOLEIRO Acacia polyphylla S 1 
MARINHEIRO Guarea guidonia S 1 
OLÉO-DE-COPAÍBA Copaifera langsdorffii C 
PAINEIRA Chorisia speciosa S 1 
PAU-ESPETO Casearia gossypiosperma S 1 
PAU D’ALHO Gallesia integrifolia C 
PAU-VIOLA Cytharexyllum myrianthum S 1 
PAU-FERRO Caesalpinia sp S 2 
PITANGA Eugenia uniflora S 2 - EXR 

Continua 
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Continuação 
NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO ESTÁGIO 

SUCESSIONAL 
PSYCOTRIA Psycotria maporeoides S 1 
RANDIA Rhandia armata P 
RUBIACEAE Coussarea hydrangeaefolia * S 1 
SETE-CAPOTES Campomonesia sp S 1 
SENA Senna silvestris S 1 
SAGUARAJI Rhamnidium elaeocarpus S 2 
SANGRA-D’ÁGUA Croton urucurana P 
SAPUVA Machaerium scleroxylon S 1 
SETE-CAPOTE Campomanesia guazumaefolia S 1 
TAMBORIL Enterolobium contortisiliquum S 1 
TAMANQUEIRO Aegiphila sellowiana P 
VASSOURÃO-PRETO Vernonia discolor P 
ESPÉCIES EXÓTICAS 
EUCALIPTO Eucalyptus sp EX 
JAMBOLÃO Eugenia jambolana EX 
LEUCENA Leucaena leucocephala EX 
MANGA Mangifera indica EX 
SANTA-BARBARÁ Melia azedarach EX 
Onde: P – espécie pioneira; S 1 – espécie secundária inicial; S 2 – espécie secundária tardia; C – espécie 

climax, EXR – espécie exótica regional e EX – espécie exótica 

 

 

Ponto 09 – Área de Fragmento Florestal – Remanescente Pau d´alhinho 02 

Localizado aproximadamente nas coordenadas 23 K 0219835 e UTM 7487428, o 

Ponto 09 corresponde a um grande fragmento florestal, com área superior a trinta hectares, 

situado na região do bairro Pau d´alhinho. Configura-se de forma triangular, próximo ao rio 

Piracicaba, sendo segmentado pelo córrego Guaçu, e apresenta trechos florestais, com 

médio a alto grau de perturbação. A Figura 3.64 mostra a imagem aérea de parte do 

remanescente. 
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Figura 3.64 - Vista aérea de parte do remanescente florestal – Ponto 09 - situado no bairro 

Pau d´alhinho.  

 
Fonte: Google Earth, 2007. 

 
Os trechos investigados do remanescente florestal junto ao Ponto 09 apresentam-se 

com alto “efeito de borda” e médio a alto grau de perturbação. A altura de dossel varia 

entre cinco e dezoito metros.   

Os remanescentes florestais da área encontram-se intercalados, por trechos florestais 

em estágio inicial de regeneração e trechos em estágio sucessional secundário, além de 

trechos florestais formados por agrupamento de eucaliptos. A região adjacente encontra-se 

configurada por áreas cultivadas com cana-de-açúcar. 

Nos trechos investigados, pode-se observar certa diversidade relativa de espécies 

arbóreas, notando-se a existência de muitos indivíduos adultos com altura igual ou superior 

a dez metros. Os trechos florestais apresentam-se com dossel descontínuo, com altura 

média de nove metros. Em relação ao “efeito de borda”, pode-se observar que além das 
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plantas trepadeiras, cipós e lianas, o capim-colonião (Panicum maximum) e o capim-

braquiária (Brachiaria sp) exercem forte pressão junto à bordadura florestal, intercalando-

se na dominância das áreas e formando extensas faixas marginais com larguras que variam 

entre um e treze metros. Em alguns trechos avança, dominando clareiras no interior da 

floresta, e ocupando algumas áreas de sub-bosque. 

Em algumas áreas investigadas, pode-se observar alta diversidade relativa de 

espécies arbóreas, notando-se a existência de muitos indivíduos adultos, com altura igual ou 

superior a dez metros. Dentre os indivíduos arbóreos e palmeiras com altura superior a dez 

metros, destacam-se: jequitibá-rosa (Cariniana legalis), jequitibá-branco (Cariniana 

estrellensis), pau-d’alho (Gallesia integrifolia), jatobá (Hymenaea courbaril), angico 

(Anadenanthera sp), araribá-rosa (Centrolobium tomentosum), saguaraji (Rhamnidium 

elaeocarpus), açoita-cavalo (Luehea sp), guapuruvu (Schizolobium parahyba), amendoim-

do-campo (Platypodium elegans), óleo-de-copaíba (Copaifera langsdorffii), pau-viola 

(Cytharexyllum myrianthum), entre outras.  As Figuras 3.65 e 3.66 ilustram essas 

informações. As espécies arbóreas e palmeiras encontradas no remanescente 

correspondente ao Ponto 09 estão relacionadas na Tabela 3.13. 

 

Tabela 3.13 - Espécies arbóreas e palmeiras encontradas na área de influência direta do 

Parque - Ponto 09 – Área de Fragmento Florestal – Remanescente Pau d´alhinho 02 – 

Fevereiro/2007. 

NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO ESTÁGIO 
SUCESSIONAL 

AÇOITA CAVALO MIUDO Luehea divaricata S 1 
AROEIRA-DO-CAMPO Myracrodruon urundeuva S 1 
ARARIBÁ-ROSA Centrolobium tomentosum S 1 
AROEIRA-PIMENTEIRA Schinus terebinthifolius S 1 
ANGICO-BRANCO Anadenanthera peregrina S 2 
AGUAÍ-FERRUGEM Chrysophyllum sp S 2 
ACEROLINHA FALSA Actinostemom sp P 
AMENDOIM-BRAVO Pterogyne nitens S 1 
AMENDOIM DO CAMPO Platypodium elegans S 1 
ARATICUM-CAGÃO Rollinia silvatica S 2 
ARRANHA-GATO Acacia plumosa P 
BRANQUILHO Sebastiania sp S 1 
CANDEIA Gochnatia polymorpha S 1 
CAMBUÍ Myrcia sp S 2 
CAPITÃO-DO-CAMPO Tremilania brasiliensis S 2 

Continua 
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Continuação 
NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO ESTÁGIO 

SUCESSIONAL 
CANDIUVA Trema micrantha P 
CANELINHA Nectandra megapotamica S 2 
CANELA Ocotea sp S 2 
CORAÇÃO-DE-NEGRO Poecilanthe parviflora S 2 - EXR 
CATIGUÁ Trichilia hirta S 1 
CATIGUÁ Trichilia elegans S 1 
CANAFÍSTULA Peltophorum dubium S 1 
CAPIXINGUI Croton floribundus P 
CUVANTÃ Cupania vernalis S 1 
CEDRO-ROSA Cedrela fissilis C 
DEDALEIRO COM LATEX Brosimum sp S 1 
EMBAÚBA Cecropia pachystachya P 
EMBIRA-DE-SAPO Lonchocarpus sp S 1 
FUMO-BRAVO Solanum sp P 
FIGUEIRA-MATA-PAU Ficus guaranitica S 2 
FRUTO-DE-JACÚ Dyosporus sp S 2 
GRÃO-DE-GALO Celtis sp P 
GUAÇATONGA Casearia sylvestris S 1 
GUAPURUVU Schizolobium parahyba S 1 - EXR 
GUEPÉ Diatenopteyx sorbifolia S 1 
GUAJUVIRA Patagonula americana S 2 
GUARIROVA Syagrus oleraceae S 2 
GUARANTÃ Esenbeckia sp C 
GOIABA Psidium guajava P 
INGÁ-VERA Inga vera S 1 
IPÊ-ROXO-DA-MATA Tabebuia avellanedae S 2 
IPÊ-AMARELO-CASCUDO Tabebuia chrysotricha S 2 
JACARANDÁ Machaerium sp S 1 
JACARANDÁ Machaerium acutifolium S 1 
JACARANDÁ Machaerium villosum S 1 
JACARANDÁ-BICO-DE-PATO Machaerium aculeatum S 1 
JERIVÁ Syagrus romanzoffiana S 2 
JEQUITIBA-BRANCO Cariniana estrelensis C 
JEQUITIBA-ROSA Cariniana legalis C 
LEITEIRO Peschiera fuchsiaefolia P 
LIXEIRA Aloysia virgata P 
LIMOEIRO-DO-MATO Stirax camporum S 1 
LORO Cordia sp S 1 
MARICA Mimosa sp P 
MATAIBA Matayba so P 
MAMICA-FEDORENTA Zanthoxyllum sp P 
MAMICA-DE-PORCA Zanthoxyllum riedelianum P 
MAMICA-DE-CADELA Zanthoxyllum rhoifolium P 
MIRTACEA Myrciaria sp S 2 
MATA-BOI Cestrum sp P 
MUTAMBO Guazuma ulmifolia S 1 
MONJOLEIRO Acacia polyphylla S 1 

Continua 
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Continuação 
NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO ESTÁGIO 

SUCESSIONAL 
MARINHEIRO Guarea guidonia S 1 
OLÉO-DE-COPAÍBA Copaifera langsdorffii C 
PAINEIRA Chorisia speciosa S 1 
PATA-DE-VACA Bauhinia cf. brevipes S 1 
PAU-ESPETO Casearia gossypiosperma S 1 
PAU D’ALHO Gallesia integrifolia C 
PAU-BRASIL Caesalpinia echinata C - EXR 
PAU-VIOLA Cytharexyllum myrianthum S 1 
PAU-MARFIM Balfourodendron riedelianum S 2 
PEROBA-POCA Aspidosperma cylindrocarpon C 
PSYCOTRIA Psycotria maporeoides S 1 
RANDIA Rhandia armata P 
RUBIACEAE Coussarea hydrangeaefolia * S 1 
SENA Senna silvestris S 1 
SAGUARAJI Rhamnidium elaeocarpus S 2 
SANGRA D’ÁGUA Croton urucurana P 
SAPUVA Machaerium scleroxylon S 1 
SETE-CAPOTE Campomanesia guazumaefolia S 1 
TAMBORIL Enterolobium contortisiliquum S 1 
TAMANQUEIRO Aegiphila sellowiana P 
TAPIRIRA Tapirira gianensis P 
TAIUVA Maclura tinctoria S 2 
VASSOURÃO-PRETO Vernonia discolor P 
ESPÉCIES EXÓTICAS 
EUCALIPTO Eucalyptus sp EX 
Abreviaturas: P – espécie pioneira; S 1 – espécie secundária inicial; S 2 – espécie secundária tardia; C – 
espécie climax, EXR – espécie exotica regional e EX – espécie exótica 
 
Figura 3.65 - Vista da área investigada – Ponto 09 – Área de Fragmento Florestal – 

Remanescente Pau d´alhinho 02 - Bacia Hidrográfica do rio Piracicaba. 

 

 
(a) Área florestal mista 

 

 
(b) Vista de agrupamento de guapuruvus 
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(c) Vista da mata ao fundo, circundada por 
cana-de-açúcar. 

 
(d) Área de bordadura dominada por capim-
colonião. 

 
Figura 3.66 - Vista da área investigada – Ponto 09 – Área de Fragmento Florestal – 
Remanescente Pau d´alhinho 02 - Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba – Fevereiro/2007 
 

 
(a) Vista do remanescente florestal ao fundo 

 

 
(b) Vista de rancho em APP 
 

 

 
(c) Trecho de área ciliar do rio Piracicaba – 
APP com alto grau de perturbação. 

 

 
(d) Trecho de área ciliar do rio Piracicaba – 
APP com alto grau de perturbação. 
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3.2.2.2 - Fauna 

3.2.2.2.1 - Aspectos da fauna da região de Piracicaba 

 No estado de São Paulo, onde a cobertura vegetal consistia de mata semidecídua e 

manchas de cerrado, além de faixa atlântica, a vegetação é hoje quase totalmente 

modificada e fragmentada, sendo que áreas naturais extensas e pouco perturbadas são cada 

vez mais raras (Morellato & Leitão Filho, 1995).  

 Dessa forma, a paisagem de São Paulo, atualmente, pode ser considerada um grande 

mosaico, formado por pequenos remanescentes de floresta nativa em vários estados 

sucessionais, além de grandes áreas ocupadas pela agropecuária com cana-de-açúcar, 

laranja, café, florestas plantadas, pastagens, além das áreas urbanizadas.  

 As atividades antrópicas foram as principais responsáveis pelo quadro atual, 

reduzindo e simplificando o ambiente original, situação essa que se repete no município de 

Piracicaba e seu entorno, que contribuiu para a redução significativa da fauna silvestre 

existente no passado.   

  

3.2.2.2.2 - Condições da paisagem e dimensões do Parque Natural Municipal do 

Distrito de Santa Terezinha e sua relevância para a fauna local 

 O Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha pode ser considerado 

como um mosaico de condições ambientais, que vão desde áreas completamente 

descaracterizadas sob o ponto de vista fitofisionômico e com forte influência da 

urbanização intensa, até áreas com vegetação em estágio inicial de regeneração e Floresta 

Ciliar. No geral, nas áreas naturais, onde ainda remanescem fragmentos de Floresta 

Estacional Semidecidual, predominam as condições de estágio médio de regeneração. 

 

Métodos 

 O estudo da fauna no Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha 

enfocou o mais importante grupo indicador do estado de conservação diversidade animal: 

as aves. 

 Foram efetuadas visitas à área em questão pela parte da manhã, entre as 6h e 9h –   

período de maior atividade das aves –, realizando-se caminhadas por toda a área e 
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registrando-se as aves que pudessem ser identificadas com segurança, até o nível de 

espécie.  

 Os indivíduos observados nos rios fronteiriços à propriedade, bem como na margem 

oposta foram também considerados, pois, devido à sua grande capacidade de deslocamento, 

certamente essas aves estão utilizando, também, esses locais. 

Para a identificação das espécies de aves, utilizou-se a seguinte literatura 

especializada: Develey & Endrigo (2004), Grantsau (1988), Sick (1997), Sigrist (2006) e 

Souza (1998) e guias sonoros como Vielliard (1995a, b, 1999, 2002), Gonzaga e Castiglioni 

(2001) e Planqué e Vellinga (2006), bem como arquivos pessoais de vocalizações.  

Como equipamentos especiais de campo, foram utilizados: binóculo 10x30, os guias 

Souza (1998) e Develey & Endrigo (2004) e gravador portátil (para “play-back” e gravação 

para posterior comparação das vocalizações com arquivos sonoros). 

Para o registro dos mamíferos, procedeu-se à procura de vestígios (pegadas, 

arranhões, fezes e tocas) por toda a área. Os vestígios foram fotografados e identificados no 

local, ou, posteriormente, por comparação. Utilizou-se guias de campo para identificação 

como Becker & Dalponte (1991) e Borges & Tomás (2004). 

 

• Avifauna 

 A Tabela 3.14 lista as espécies encontradas na área amostrada, suas respectivas 

famílias, hábitos alimentares predominantes e hábitats. Foram registradas 47 espécies de 

aves distribuídas em 22 famílias. 
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Tabela 3.14 - Espécies de aves registradas no Parque Natural Municipal do Distrito de 

Santa Terezinha e adjacências, suas respectivas dietas e hábitats predominantes. 

IDENTIFICAÇÃO NOME POPULAR DIETA HÁBITAT 

Família Anatidae    

Dendrocygna viduata irerê O A 

Amazonetta brasiliensis pé-vermelho O A 

Família Phalacrocoracidae    

Phalacrocorax brasilianus biguá C A 

Família Anhingidae    

Anhinga anhinga biguatinga C A 

Família Ardeidae    

Nycticorax nycticorax savacu C A 

Ardea cocoi garça-moura C A 

Ardea alba garça-branca-grande C A 

Família Cathartidae    

Coragyps atratus urubu-de-cabeça-preta N F, BO, AB 

Família Rallidae    

Porzana albicollis sanã-carijó O A 

Família Charadriidae    

Vanellus chilensis quero-quero I AB 

Família Columbidae    

Columbina talpacoti rolinha-roxa H BO, AB 

Columba livia pombo-doméstico H AB 

Patagioenas picazuro pombão H BO, AB 

Zenaida auriculata pomba-de-bando H AB 

Leptotila verreauxi juriti-pupu H F, BO 

Família Cuculidae    

Crotophaga ani anu-preto I AB 

Guira guira anu-branco I AB 

Tapera naevia saci I AB 

Família Trochilidae    

Continua
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Continuação 
IDENTIFICAÇÃO NOME POPULAR DIETA HÁBITAT 

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura O BO 

Família Alcedinidae    

Ceryle torquatus martim-pescador-grande C A 

Família Picidae    

Colaptes melanochloros pica-pau-verde-barrado I BO 

Colaptes campestris pica-pau-do-campo I AB 

Família Thamnophilidae    

Thamnophilus doliatus choca-barrada I BO 

Família Furnariidae    

Furnarius rufus joão-de-barro I AB 

Synallaxis albescens uí-pi I AB 

Synallaxis spixi joão-teneném I BO, AB 

Família Tyrannidae    

Subfamília Elaeniinae    

Elaenia flavogaster guaracava-de-barriga-amarela O BO, AB 

Subfamília Fluvicolinae    

Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada  I A 

Colonia colonus  viuvinha I F, BO 

Subfamília Tyranninae    

Pitangus sulphuratus bem-te-vi O BO, AB 

Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado O F, BO 

Megarynchus pitangua neinei O F, BO, AB 

Tyrannus melancholicus suiriri I AB 

Tyrannus savana tesourinha I AB 

Família Hirundinidae    

Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena-de-casa I AB 

Continua 
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Continuação 
IDENTIFICAÇÃO NOME POPULAR DIETA HÁBITAT 

Família Troglodytidae    

Troglodytes musculus corruíra I BO, AB 

Família Thraupidae    

Thraupis sayaca sanhaçu-cinzento O BO, AB 

Família Emberizidae    

Zonotrichia capensis tico-tico O AB 

Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo O AB 

Sicalis luteola tipio H AB 

Volatinia jacarina tiziu H AB 

Sporophila lineola bigodinho H AB 

Sporophila caerulescens coleirinho H AB 

Família Parulidae    

Geothlypis aequinoctialis pia-cobra I A 

Família Icteridae    

Molothrus  bonariensis chopim O AB 

Sturnella superciliaris polícia-inglesa-do-sul O AB 

Família Estrildidae    

Estrilda astrild bico-de-lacre H AB 
 

 

Convenções: N – necrófago; O – onívoro; H – herbívoro; I – carnívoro pequeno e/ou insetívoro; C – 

carnívoro grande; F – floresta; BO – bordas de mata, capoeiras e jardins bastante arborizados; AB – áreas 

abertas naturais e/ou de origem antrópica; A – ambientes aquáticos ou brejosos e suas adjacências. 

 

 A nomenclatura das famílias, dos nomes científicos e populares e a seqüência 

taxonômica seguem o proposto pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, 

2006).  

 Do total de 47 espécies registradas na área e em suas adjacências durante as visitas 

de campo, várias delas adaptam-se bem às modificações da paisagem pelo homem. Nesta 

amostragem, 21 espécies (44,68%) registradas são usuárias exclusivas das áreas abertas 

(como campos limpos e sujos, naturais ou antrópicos). Esta situação está condizente com o 

que se encontra na literatura: as aves típicas de áreas abertas adaptam-se facilmente aos 

ambientes agrícolas, pecuários e até urbanos (Sick,1997).  
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 Outras onze espécies (23,4%) se destacam por estarem ligadas, de alguma forma, 

aos ambientes aquáticos. Este porcentual relativamente alto, em comparação com a 

comunidade, já era esperado, devido aos três rios próximos ao Parque, que propiciam 

ambiente adequado para essas aves, além das poças eventuais, brejos, campos úmidos e 

várzeas existentes no local e no entorno.  

 As matas ciliares não são significativas nesta área, mas com sua recuperação, a 

quantidade de espécies e indivíduos nela especializados, certamente, aumentará. Pode-se 

prever, também, que, caso as águas dos rios deixassem de ser poluídas, abrigariam maior 

quantidade de aves.   

 Somando-se as espécies de áreas abertas (21), aquáticas (11) e borda florestal (3), 

têm-se 35 espécies (74,47% da comunidade), consideradas especialistas em algum tipo de 

ambiente; o restante são espécies, consideradas generalistas. 

 Nenhuma espécie de aves exclusiva de florestas foi encontrada, condizendo com o 

estado da vegetação local, sem ocorrência de matas. 

 Todas as seis espécies carnívoras encontradas são ligadas a ambientes aquáticos e, 

portanto, alimentam-se de peixes, demonstrando, mais uma vez, a importância de se 

preservar a qualidade das águas, combatendo a poluição. 

 Dez espécies herbívoras foram registradas, sendo que a metade delas é granívora 

isto é, alimentam-se das sementes de capim, que estava frutificando na época da 

amostragem. A outra metade é de columbídeos (pombas e rolinhas), muito comuns em 

áreas abertas e semiabertas, inclusive em zonas urbanizadas. 

 O maior grupo alimentar encontrado foi o de aves insetívoras (dezessete espécies), 

resultado comum em qualquer levantamento de aves em áreas tropicais. O segundo maior 

grupo foi o de onívoras (treze espécies), consideradas oportunistas e, portanto, mais 

resistentes às alterações na vegetação. 

 Duas espécies exóticas foram registradas: o pombo-doméstico (Columba livia) e o 

bico-de-lacre (Estrilda astrild). Estas espécies se tornaram comuns em áreas abertas e 

cidades. 

 Nenhuma das espécies encontradas consta como ameaçada de extinção ou é 

endêmica. Para tanto, consultou-se a lista da fauna ameaçada no Brasil (MMA, 2003), a 
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lista da fauna ameaçada no Estado de São Paulo (São Paulo, 1998) e as anotações de 

endemismo constantes em Sick (1997) e Develey & Endrigo (2004). 

 Como a amostragem procedeu-se em apenas uma estação do ano, outras espécies 

migrantes podem ser encontradas, caso outra amostragem seja realizada em época diferente. 

 

• Mamíferos 

 Foram encontradas apenas duas espécies de mamíferos: a capivara (Hydrochaeris 

hydrochaeris) e o preá (Cavia sp.). São espécies de roedores bastante comuns e adaptados a 

ambientes alterados, principalmente, em capinzais próximos aos corpos-d’água. São 

animais herbívoros e, provavelmente, estão se alimentando com gramíneas existentes em 

abundância no local. A figura 3.66 mostra rastros de capivara (Hydrochaeris hydrochaeris) 

encontradas no Parque. 

 

Figura 3.67 - Rastros de capivara (Hydrochaeris hydrochaeris) encontrados no Parque 
 

 
Foto: Vânia Rossetto Marcelino (2007). 
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 Outras espécies de mamíferos podem ainda ocorrer no local, porém, sua detecção é 

dificultada pela falta de substrato apropriado para o registro de pegadas, ou seja, faltam 

bancos de areia e barro às margens dos corpos-d’água. Além disso, o acesso a esses locais é 

dificultado pela grande altura do capim e pela inexistência de trilhas. Acredita-se que, pelas 

características do ambiente local, devem ocorrer ainda no Parque algumas espécies de ratos 

silvestres (Rodentia) e marsupiais (Marsupialia), como gambás e cuícas (Didelphidae). 

• Fatores de risco relacionados à fauna 

 Diante das condições observadas e pelos registros faunísticos obtidos no Parque, 

alguns fatores de risco à fauna puderam ser diagnosticados, bem como as ameaças que 

esses animais possam também eventualmente imprimir aos usuários da Unidade de 

Conservação (visitantes e funcionários) e à população residente nos arredores. As 

descrições apresentadas a seguir podem contribuir para os programas de manejo a serem 

implementados no local. 

 

a) Isolamento de populações 

 O principal fator de risco às espécies existentes no Parque é o isolamento da área, 

em relação a outros sistemas ecológicos similares, bem como às dimensões reduzidas da 

Unidade. Em situações em que áreas naturais são entremeadas por outros remanescentes 

similares de vegetação, muitas espécies podem subsistir pelo estabelecimento de meta-

populações, onde pequenas populações restritas a pequenos remanescentes interagem com 

outras, pelos processos de migração entre as áreas, garantindo, assim, a manutenção da 

permuta gênica e, consequentemente, das populações (Holt, 1993). 

 Pequenas áreas isoladas tendem a diminuir as chances de reprodução ao acaso, 

aumentando, assim, as possibilidades de cruzamento entre indivíduos aparentados e, 

conseqüentemente, a possibilidade de fixação de genes deletérios nas populações e/ou a 

diminuição da resistência a doenças e a parasitismo pelo aumento da homozigose. No que 

diz respeito ao Parque, ele apresenta toda a sua área suscetível ao estabelecimento de meta-

populações.  

 

b) Atropelamento de animais silvestres 

 Observa-se que parte dos animais silvestres do Parque pode sair da Unidade em 
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direção ao entorno, sendo eventualmente atropelados e/ou perseguidos por animais 

domésticos, em especial, os cães. Mesmo que a maioria das espécies do Parque seja 

considerada comum e este problema não chegue a representar uma redução populacional 

importante, o encontro de animais silvestres atropelados leva a opinião pública a questionar 

a eficácia do gerenciamento da Unidade, o que demanda a necessidade de monitoramento 

para evitar essa situação. 

 

c) Presença de espécies exóticas invasoras e domésticas na área do Parque 

 Em praticamente todo o Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha 

ocorrem, em diferentes níveis de densidade, espécies exóticas tanto da flora, quanto da 

fauna local, que deverão ser manejadas com base em estudos e projetos específicos.  

 

d) Comprometimento dos recursos hídricos 

 Outro fator de risco à fauna do Parque é o estado atual de conservação de todos os 

recursos hídricos presentes no Parque. Antes de banhar a Unidade, os rios (Piracicaba e 

Corumbataí) na sua área de influência atravessam áreas muito urbanizadas e já se 

encontram comprometidos pela emissão de diversos efluentes, sendo considerados 

relativamente “pobres” em relação à ictiofauna. 

O córrego das Ondas, na área limítrofe do Parque, apresenta-se bastante turvo, 

sendo pouco perceptíveis elementos da fauna aquática que pudessem indicar que sejam 

adequados para a conservação desses elementos.  

Dessa forma, pode se inferir que a qualidade dos recursos hídricos locais pode ser 

considerada pouco adequada para o desenvolvimento da fauna silvestre, levando-se em 

consideração que esses recursos constituem-se os únicos utilizados pelos animais  como 

área de dessedentação e que muitos grupos de organismos, base de cadeias alimentares (tais 

como anfíbios, peixes e macroinvertebrados), têm neles sua área de reprodução e vida. 

Portanto, perturbações do Rio Piracicaba e demais cursos d’água estão entre as situações 

com maior urgência de controle. 

 

3.2.3 - Uso público 

 A vocação turística de Piracicaba é reconhecida de longa data: além de seus 
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atributos naturais, conta com um rico patrimônio histórico, cultural e folclórico. A cidade é 

também reconhecida nacional e internacionalmente pela excelência de sua educação, 

abrigando inúmeras instituições de ensino superior, com destaque para Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz”, da Universidade de São Paulo, a Faculdade de Odontologia, 

da Universidade de Campinas, e do campus da Universidade Metodista de Piracicaba, a 

Unimep, constituída por inúmeras faculdades.  

 O município conta também com uma economia dinâmica e progressista, 

principalmente no setor de serviços e industrial. Nesse último segmento, o destaque é para a 

indústria metal-mecânica, voltada para o setor sucroalcooleiro. Para receber adequadamente 

seus visitantes, Piracicaba conta com uma completa infra-estrutura hoteleira, gastronômica 

e de serviços. 

 Nesse contexto, o Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha pode se 

tornar mais um significativo ponto de interesse turístico, atraindo as pessoas que visitam a 

cidade por negócios ou em busca de lazer. 

 

3.2.3.1 - Estruturas e infra-estruturas 

 O Parque atualmente se encontra em fase de planejamento para sua construção, que 

deverão atender às recomendações estabelecidas no Encarte 4 deste documento. 

 

3.2.3.2 - Atrativos 

 Como atrativos aos visitantes, o Parque deverá oferecer: locais para atividades de 

lazer e recreação passiva, trilhas para caminhadas, mirantes para apreciação das paisagens, 

observação da fauna e da vegetação natural. Além disso, está prevista a realização de 

programas de Educação Ambiental e pesquisa científica, em áreas e locais especialmente 

planejados para tais finalidades.  

 

3.2.3.3 - Perfil do visitante 

 O público a quem se destina o Parque é composto de estudantes de todos os níveis 

da rede pública e particular, turistas, e além dos moradores dos bairros próximos ao Parque, 

toda a comunidade regional.  
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3.2.3.4 – Diagnóstico do sistema de lazer 

Com relação ao sistema de lazer do Distrito de Santa Terezinha foi elaborado um 

estudo sobre as áreas destinadas e suas ocupações, comparando esses resultados com a 

região Norte do município.  

 

Tabela 3.15 – Distribuição das áreas do sistema de lazer, conforme classificação 

m2 m2/hab. % m2 m2/hab. %
Implantado 120567,06 1,74 11,82 16.933,60   1,4 16,20           
Não Implantado 427931,11 6,18 41,97 39.190,71   3,24 37,49           
Ocupado EQ. Público 87461,86 1,26 8,58 1.169,00     0,1 1,12             
Ocupado Favela 137648,53 199 13,50 38.167,56   3,15 36,51           
Ocupado outros 50927,78 0,74 4,99 3.282,00     0,27 3,14             
Em A.P.P. 195077,25 2,82 19,13 5.784,13     0,48 5,53             
Total 1019613,59 14,72 100,00 104.527,00 8,64 100,00          

Sistema de Lazer
Região Norte (101,96 ha) Bairro Santa Terezinha (10,45 ha)

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Piracicaba, 2004. 

 

Figura 3.68 – Demonstração das áreas do sistema de lazer da Região Norte, conforme 

classificação. 

Implantado

Não Implantado

Ocupado EQ. Público
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Em A.P.P.

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Piracicaba, 2004.  
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Figura 3.69 – Demonstração das áreas do sistema de lazer do Distrito de Santa Terezinha, 

conforme classificação. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Piracicaba, 2004. 

 

Figura 3.70 – Situação das áreas do sistema de lazer do Distrito de Santa Terezinha. 
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3.2.3.5 – Caracterização da população no entorno do Parque e sua expectativa em 

relação a sua implantação  

 Durante os meses de fevereiro/março de 2007 foi realizada uma pesquisa de opinião 

junto à população do Distrito de Santa Terezinha para conhecer suas expectativas em 

relação à implantação do Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha. Para 

tanto, foi elaborado um questionário específico (modelo anexo), com os seguintes 

obketivos: 

• Avaliar o grau de conhecimento dos moradores sobre o Parque; 

• Avaliar a importância do Parque e questionar sobre sua localização; 

• Determinar as opções de lazer e infra-estrutura a serem disponibilizadas no Parque, 

considerando as limitações da legislação;  

• Avaliar os temas que os futuros usuários consideram relevantes para abordagem nos 

programas de Educação Ambiental a serem desenvolvidos no Parque; 

• Conhecer a expectativas da comunidade com relação aos benefícios trazidos pelo 

Parque; 

• Colher depoimentos e sugestões dos futuros usuários. 

 
3.2.3.5.1 - Perfil da amostra: 
 
• Número de entrevistados: 1.000 cidadãos 
 

Tabela 3.16 – Sexo dos entrevistados.  

Sexo Porcentagem (%) 

Sexo feminino 53,6 

Sexo masculino 36,8 

Não Informaram 9,6 
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Tabela 3.17 – Faixa etária dos entrevistados. 

Faixa etária 
 

Sexo 

Até 20 
anos 
 

20-30 
anos 

30-40 
anos 

40-50 
anos 

50-60 
anos 

Mais de 
60 

Não informaram 
a idade 

Homens 25,3% 3,7% 4.4% 2,5% 1,7% 1,8% 2,2% 

Mulheres 31,1% 9% 8,8% 5,1 2,5 0,8 % 1,1% 

Total 56,4% 12,7% 13,2% 7,6% 4,2% 2,6% 3,3 % 

 
 
Tabela 3.18 - Local da residência dos entrevistados 

Bairro Porcentagem 

Santa Terezinha 33% 

IAA 5,6% 

Vila Sônia 5,4% 

Boa Esperança 2,2% 

Vila Bessy 1,8% 

Vale do Sol 1,2% 

Parque Piracicaba 2% 

Jardim Taiguara 3,4% 

Javari 1, 2 e 3 2,6% 

Monterey 1,8% 

Parque Orlanda 6,4% 

Mário Dedini 2,4% 

São Luís 2% 

Jd. Castor 1,80% 

Três Marias 0,80% 

Algodoal 1,00% 

Artemis 0,80% 
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Figura 3.71 – Local de residência dos entrevistados na pesquisa  
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Tabela 3.19 – Conhecimento da comunidade sobre a implantação do Parque. 

Conhecimento da comunidade sobre a implantação do Parque 

Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha 

82,6% 

  

  

da comunidade do entorno foi informada sobre a existência do 

projeto de implantação do Parque Natural Municipal do Distrito de Santa 

Terezinha pelos pesquisadores  

16,4% 

  

  

dos moradores residentes no Distrito de Santa Terezinha já estavam informados 

sobre a construção do novo Parque Municipal pelas seguintes fontes de 

informação: 

34,1% jornal veiculado por Vereador municipal 

56,1% comentários populares 

9,8% outros 
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Figura 3.72 - Conhecimento da comunidade sobre a implantação do Parque 
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Tabela 3.20 – Avaliação dos moradores 

Avaliação dos moradores do entorno sobre a construção do Parque 

Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha 

98,4% dos entrevistados aprovam a construção do Parque, citando,  

 principalmente, a falta de uma opção de lazer acessível à  

 comunidade da zona Norte da cidade 

1,6% dos entrevistados desaprovam a construção do Parque, defendendo  

  a permanência da pista de motocross existente no local 
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Figura 3.73 – Avaliação dos moradores do entorno sobre a construção do Parque 
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Tabela 3.21 – Opinião da comunidade sobre as opções de lazer. 

Opinião da comunidade sobre as opções de lazer  

e infra-estrutura que o Parque Natural Municipal do Distrito de Santa 

Terezinha deve oferecer aos visitantes 

Pista de caminhada 43,2% 

Parque infantil 30,6% 

Área esportiva 24,0% 

Outros 14,8% 

Ciclovia 14,2% 

Pesqueiros 10,2% 

Quiosques 7,6% 

Aparelhos de ginástica 5,4% 

Tabuleiros de jogos 1,8% 

Não opinaram 7,6% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 284 

Figura 3.74 – Opinião da comunidade sobre as opções de lazer. 
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Quiosques Aparelhos de ginástica Tabuleiros de jogos

não opinaram
 

 
Tabela 3.22 – Temas considerados relevantes para abordagem em programas de Educação 

Ambiental a serem desenvolvidos no Parque 

Temas ambientais considerados relevantes para os entrevistados a 

serem abordados e discutidos efetivamente nos Programas de Educação 

Ambiental que serão realizados no Parque: 

53% Acreditam que o projeto trará qualidade de vida e formação de uma 

 nova consciêncoa ambiental para toda a comunidade do entorno. 

12% Acreditam que o prjeto contribuirá para a Integração da Comunidade. 

10% Acreditam que será uma excelente opção para preencher o tempo  

 ocioso das crianças da zona norte da cidade 

7% Acreditam que o projeto irá valorizar o bairro 

6% Outros 

4% Acreditam que o Parque não trará benefícios para a comunidade 

7% Não opinaram 

 
 
 
 
 
 



 

 285 

 
Figura 3.75 – Temas considerados relevantes para abordagem em programas de Educação 

Ambiental a serem desenvolvidos no Parque  

Os entrevistados consideram relevantes os seguintes temas 
ambientais para serem abordados e discutidos efetivamente 
nos Programas de Educação Ambiental que serão realizados 

no Parque:

Qualidade de Vida

Integração da comunidade

Preencher o tempo ocioso

Valorizar o local

Outros

Não trará benefícios

Não opinaram

 
 
Tabela 3.23 – Problemas ambientais que mais afetam os bairros onde residem os 
entrevistados 

Problemas ambientais que mais afetam os bairros  

onde residem os entrevistados 

24,4% 
Lixo despejado irregularmente 

30,2% 
Terrenos baldios/ mato 

15,4% 
Animais abandonados 

5,2% 
Criminalidade 

5,6% 
Poluição em geral 

9,6% 
Queimadas 

6,2% 
Falta de áreas verdes 

4,0% 
Esgoto 

2,2% 
Poluição sonora 

5,2% 
Outros 

5,8% 
Não opinaram 

2,0% 
Não possui probemas ambientais 
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Figura 3.76 – Problemas ambientais que afetam os bairros onde residem os 
entrevistados

Problemas ambientais que mais afetam os bairros onde 
residem os entrevistados

Lixo despejado irregularmente
Terrenos baldios/ mato
Animais abandonados
Criminalidade
Poluição em geral
Queimadas
Falta de áreas verdes
Esgoto
Poluição sonora
Outros
Não opinaram
Não possui probemas ambientais.

 
 

3.2.4 - Análise Integrada da Unidade de Conservação 

3.2.4.1 – Declaração de Significância da Unidade de Conservação 

 A Unidade de Conservação representada pelo Parque Natural Municipal do 

Distrito de Santa Terezinha, em Piracicaba (SP), tem relevante significância por estar 

estrategicamente localizada na confluência dos rios Piracicaba e Corumbataí, circundada 

por terrenos urbanizados onde vive uma considerável parcela dos moradores de Piracicaba 

que, com sua instalação, poderão usufruir de todos os benefícios que uma área natural 

devidamente conservada pode proporcionar à comunidade, em especial o lazer, a recreação, 

a educação ambiental e a pesquisa científica. 

  

3.2.4.2 - Estado de Conservação do Parque 

 Algumas considerações podem ser feitas em relação ao estado atual de conservação 

do Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha, dadas suas dimensões, 

cobertura vegetal, fauna e uso do solo no entorno. 

 

3.2.4.2.1 - Aspectos Bióticos 

 O Parque forma um mosaico de condições ambientais, apresentando áreas 

completamente descaracterizadas do ponto de vista fitofisionômico e Floresta Ciliar em 
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médio estágio de regeneração. 

 A formação vegetal originária (Floresta Estacional Semidecidual) do Parque foi 

praticamente toda substituída por vegetação secundária, resultante da regeneração da 

formação original submetida a intervenção severa, restando da vegetação original, apenas 

pequenas manchas de Floresta Ciliar bastante alteradas. Atualmente, ocorre a vegetação 

secundária no estágio inicial arbóreo. 

 A vegetação, além de apresentar-se em estágio inicial de regeneração, sofre com a 

competição por água e luz ocasionada pela presença de gramínea competidora (Bracchiaria 

sp) e presença de formigas cortadeiras. 

 A existência de espécies exóticas também dificulta a ocupação no local por espécies 

nativas regionais. 

 Pode-se afirmar, também, que a atual área do Parque é insuficiente para a 

conservação, em longo prazo, de muitas espécies da fauna, principalmente aquelas que 

possuem áreas de vida maiores, como é o caso das espécies de médio e grande porte, ou 

aquelas com maiores densidades demográficas. É necessário proteger e promover a 

conexão com outros remanescentes florestais, através do estabelecimento de corredores 

ecológicos, aumentando, assim, a diversidade genética e oferecendo condições para o 

desenvolvimento sustentável da fauna silvestre. 

Outro problema que envolve a fauna e compromete, atualmente, o uso público do 

Parque é a grande quantidade de carrapatos existentes no local, principalmente, em áreas 

próximas ao rio Piracicaba, tornando-se necessária a adoção de providências para redução 

dessa comunidade.  

 

3.2.4.2.2 - Aspectos físicos 

O avanço da urbanização e a alta taxa de ocupação das áreas circunvizinhas ao 

Parque, que vem aumentando consideravelmente nos últimos anos, estão causando danos 

significativos ao ambiente natural, decorrentes de ocupações irregulares, despejo de 

entulho, lixo, entre outros. Essa situação está comprometendo a qualidade ambiental e o 

cenário local. 

 Observa-se também na área do Parque a ocorrência de processos erosivos, que 

podem se acelerar no futuro próximo, com o uso indevido dessas terras, principalmente nos 
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locais onde os solos são mais rasos, que necessitam de intervenções conservacionistas, tais 

como o revestimento vegetal com gramíneas e espécies arbóreas. 

 Outra situação inadequada verificada na Unidade de Conservação é a existência 

de uma pista de motocross. Nesse local, onde o terreno foi alterado com a remoção da 

cobertura vegetal e a descaracterização de seu relevo já se verificam sinais de erosão 

laminar. 

 Foram observados ainda no interior do Parque alguns depósitos de lixo e entulhos, 

ali colocados indevidamente, comprometendo o ambiente e a paisagem local.  

 

Figura 3.77 – Uso indevido do solo no Parque Natural Municipal do Distrito de Santa 

Terezinha – janeiro de 2007 

 

a) e b) Aspectos da pista de motocross existente no local   

 

c) Material indevidamente depositado no interior do Parque 
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ENCARTE 4 - PLANEJAMENTO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

  

 O presente documento, denominado Encarte 4 - Planejamento da Unidade de 

Conservação aborda a avaliação estratégica, os objetivos específicos de manejo, as normas 

gerais, o zoneamento do Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha, as ações 

gerenciais gerais, os programas de manejo, as áreas estratégicas externas e internas, assim 

como as estimativas dos custos de execução para implementação do Plano de Manejo 

proposto. 

 

4.1 - Avaliação estratégica da Unidade de Conservação 

 A avaliação estratégica foi realizada por meio da identificação dos pontos fracos e 

ameaças (Tabela 4.01), pontos fortes e oportunidades (Tabela 4.02) intrínsecas ao Parque e 

seu entorno, o que permitiu identificar os principais aspectos favoráveis ou contrários para 

se atingir os objetivos estabelecidos na criação do Parque Natural Municipal do Distrito de 

Santa Terezinha. 

  Convém salientar que a inter-relação dos fatores restritivos e dos fatores impulsores 

permitiram o estabelecimento de premissas defensivas ou de avanços que, estudadas e 

avaliadas pela equipe proponente do planejamento, auxiliaram na definição das prioridades 

das ações propostas para a implantação e manutenção do Parque. 
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Tabela 4.01 - Matriz de Avaliação Estratégica - Forças Restritivas e Premissas Defensivas 

ou de Recuperação. 

Ambiente Interno 
Pontos Fracos 

Ambiente Externo 
Ameaças 

Premissas 
Defensivas ou de 
Recuperação 

- Inexistência de 

cobertura vegetal significativa 

 

- Poluição dos cursos d'água; 

 

- Pesca irregular; 

 

- Presença de espécies 

exóticas vegetais e animais; 

 

-Deposição de resíduos e 

detritos 

- Pressão antrópica do entorno 

 

- Presença de animais e 

plantas exóticas; 

 

- Incêndios; 

 

- Poluição do rio Piracicaba e 

do córrego das ondas 

 

- Criar e implementar um 

programa de Educação 

Ambiental participativo para a 

população do entorno, como 

forma de sensibilizá-la para a 

importância do Parque, de sua 

preservação e conservação, 

bem como dos cursos d’água 

do seu entorno; 

- Criar e implementar um 

programa de controle e 

monitoramento para a 

recuperação das áreas 

degradadas; 

- Implementar ações para 

controle e monitoramento das 

espécies exóticas existentes 

nos limites do Parque; 

 

- Criar e implementar um 

programa de restauração 

florestal com espécies nativas 

no Parque; 

 

- Estabelecer rotina de 

fiscalização do interior do 

Parque e entorno incluindo 

programa de prevenção e 

combate a incêndios. 
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Tabela 4.02 - Matriz de Avaliação Estratégica - Forças Impulsoras ou Premissas Ofensivas 

ou de Avanço. 

Relevância e Biodiversidade 

Ambiente Interno 

Pontos Fortes 

Ambiente Externo 

Oportunidades 

Premissas 

Ofensivas ou de Avanço 

 

- Possibilidade de estabelecer 

conectividade com outras áreas 

de preservação/conservação 

existentes. 

- Implementação de corredores 

ecológicos interligando 

formações florestais. 

Uso Público 

Ambiente Interno 

Pontos Fortes 

Ambiente Externo 

Oportunidades 

Premissas 

Ofensivas ou de Avanço 

- Possibilidade de interagir 

com a comunidade na 

questão da Educação 

Ambiental; 

- Local de lazer e recreação 

disponibilizado à comunidade; 

 

- Integração das pessoas com o 

ambiente natural. 

- Planejar e implementar um 

programa de Educação 

Ambiental; 

 

- Buscar formas de divulgação 

educativa do Parque como UC 

(seus objetivos, restrições, etc.) e 

não apenas como área de lazer.  

Continua 
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Continuação 
Meio Físico 

Ambiente Interno 

Pontos Fortes 

Ambiente Externo 

Oportunidades 

Premissas 

Ofensivas ou de Avanço 

- Presença dos rios Piracicaba, 

Corumbataí e córrego das Ondas 

- Contribuir para a 

preservação de parte da 

Bacia do rio Piracicaba 

- Divulgar e conscientizar a 

comunidade da importância dos 

recursos hídricos e sua 

conservação. 

Pesquisa 

Ambiente Interno 

Pontos Fortes 

Ambiente Externo 

Oportunidades 

Premissas 

Ofensivas ou de Avanço 

- Potencial para pesquisas 

científicas no meio físico, 

biológico e 

socioeconômico. 

- Presença de instituições 

de ensino e pesquisa 

próximas ao Parque; 

 

- Possibilidade de 

desenvolver pesquisas 

nos meios biótico, 

abiótico e antrópico. 

- Buscar a realização de 

parcerias com as instituições 

de ensino e pesquisa; 

 

-Priorizar pesquisas que 

busquem solucionar 

problemas inerentes ao 

Parque e região. 

Desenvolvimento Local 

Ambiente Interno 

Pontos Fortes 

Ambiente Externo 

Oportunidades 

Premissas 

Ofensivas ou de Avanço 

- Possibilidade de aumento do 

turismo local. 

- Prefeitura municipal e 

comunidade interessada na 

instalação do Parque; 

 

- Existência de grupos 

organizados (ONG’s, 

associações) com interesse 

em atuar no Parque. 

- Desenvolver programas 

participativos de integração com a 

comunidade estabelecida na 

região do Parque. 
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4.2 - Objetivos específicos de manejo 

 O Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha tem como objetivos se 

tornar um importante local de lazer e recreação da comunidade, bem como se transformar 

em um relevante centro de Educação Ambiental e de estudos científicos voltados, 

principalmente, para solucionar problemas de conservação da natureza verificados na 

região. 

 Com base nessas premissas e na análise do seu potencial físico, foram propostos os 

seguintes objetivos para o manejo do Parque Natural Municipal do Distrito de Santa 

Terezinha: 

• Proteger e recuperar amostras do bioma Mata Atlântica (Floresta Estacional 

Semidecidual e Floresta Ciliar); 

• Promover o conhecimento do histórico de ocupação humana na região; 

• Proteger os recursos hídricos, contribuindo para a preservação da bacia hidrográfica do 

rio Piracicaba; 

• Possibilitar atividades de turismo, lazer, recreação, Educação Ambiental e pesquisa 

científica, observando sempre a capacidade de suporte do Parque;  

• Promover a valorização do Parque junto à população por meio de ações específicas, 

enfocando sua importância como Unidade de Conservação e sua contribuição para 

proteção dos recursos naturais. 

 

4.3 - Normas gerais  

 O Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha deverá oferecer 

recreação em contato com ambiente natural, a Educação Ambiental e a possibilidade de 

pesquisa científica, em consonância com o zoneamento e objetivos estabelecidos, 

observando as seguintes normas:  

• O Parque deve permanecer aberto à visitação pública, das 7h às 20h, de terça-feira a 

domingo, e das 7h às 21h, durante a vigência do horário de verão. Às segundas-feiras, o 

Parque permanecerá fechado para manutenção; 

• Não será permitida a permanência no Parque fora do horário de visitação, com exceção 

dos funcionários e pessoas autorizadas pela administração do Parque; 
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• A entrada de pessoas, veículos e equipamentos estão condicionadas ao atendimento às 

normas internas de procedimentos da Unidade de Conservação; 

• Os funcionários, pesquisadores e visitantes do Parque deverão tomar conhecimento das 

normas de conduta a serem observadas no seu interior, bem como, receber instruções 

específicas com relação aos procedimentos de proteção e segurança; 

• Os usuários, sejam visitantes ou funcionários do Parque, serão responsáveis pelas 

instalações que ocuparem; 

• Todo servidor do Parque, no exercício de suas atividades, deverá estar devidamente 

uniformizado e identificado; 

• Deverão existir guarda-parques e monitores treinados em primeiros-socorros e 

habilitados para enfrentar situações de risco; 

• A fiscalização do Parque deverá ser permanente e sistemática em todas as Zonas de 

Manejo definidas neste documento; 

• O uso do fogo é proibido, salvo em condições de controle do mesmo e deverá ser 

regulamentado com base nas recomendações de manejo, sendo estritamente proibido, 

quando colocar em risco a integridade dos recursos do Parque; 

• Somente será permitida, nos termos estabelecidos em procedimentos específicos, a 

entrada de animais domésticos no interior do Parque; 

• É proibido jogar qualquer tipo de resíduos no interior do Parque que prejudique a sua 

integridade física, biológica, paisagística, sanitária ou cênica; 

• É proibido lançar quaisquer produtos ou substâncias químicas, resíduos líquidos ou 

sólidos não tratados de qualquer espécie, nocivas à fauna e flora em geral, em águas no 

interior do Parque, bem como no solo e no ar, exceto para casos especiais autorizados 

pela Sedema; 

• Os resíduos de qualquer natureza gerados no interior do Parque deverão ter como 

destino final o aterro sanitário controlado pelo município de Piracicaba, sendo que 

todos os resíduos orgânicos deverão ser encaminhados para a central de compostagem a 

ser instalada no próprio Parque. Toda e qualquer reutilização de insumos e materiais 

poderá ser realizada desde que não cause degradação ambiental ou danos à saúde de 

seus usuários; 
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• As edificações a serem construídas no Parque só poderão ser iniciadas após a 

elaboração de projeto detalhado de implantação devidamente aprovado pela Secretaria 

Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba (Sedema), sendo vetada a 

construção de quaisquer obras de engenharia que não sejam de interesse do Parque; 

• É permitida a venda de produtos artesanais relacionados à imagem do Parque, bem 

como de material de interesse cultural ou ambiental no Centro de Visitantes, desde que 

estejam de acordo com normas estabelecidas pela Sedema; 

• É permitida e incentivada a realização de pesquisas científicas, desde que voltadas aos 

interesses do Parque, as quais devem ter os seus projetos detalhados, analisados e 

devidamente aprovados pela Sedema para sua instalação, condução e encerramento; 

• É permitida a captura, apanha e o transporte de espécies da fauna e da flora, com 

finalidades científicas, desde que, devidamente autorizadas pela Sedema e pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), quando se 

tratar da fauna de vertebrados;  

• A introdução ou a reintrodução de espécies da flora ou da fauna, somente será permitida 

quando autorizadas pela Sedema, desde que orientadas por estudos específicos. 

 

4.4 - Zoneamento 

 O zoneamento é conceituado na Lei nº 9.985/00 (SNUC) como “definição de 

setores ou zonas em uma Unidade de Conservação com objetivos de manejo e normas 

específicas, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os 

objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz”. 

 Segundo o Ibama (2002), o zoneamento “constitui um instrumento de ordenamento 

territorial, usado como recurso para se atingir melhores resultados no manejo da Unidade, 

pois estabelece usos diferenciados para cada zona, segundo seus objetivos. Obter-se-á, 

desta forma, maior proteção, pois cada zona será manejada seguindo-se normas para elas 

estabelecidas”.  

 

 Para atender aos objetivos de manejo de um Parque Municipal e ao preceituado no 

Roteiro Metodológico (Ibama, 2002), utilizado para a elaboração deste documento, foram 
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definidas as seguintes zonas para o Parque Natural Municipal do Distrito de Santa 

Terezinha:  

• Zona de Recuperação para Uso Extensivo; 

• Zona de Recuperação para Uso Intensivo; 

• Zona de Uso Especial; 

• Zona de Amortecimento. 

 A Tabela 4.03, apresenta a distribuição das áreas do Parque segundo o zoneamento 

proposto: 

 

Tabela 4.03 – Definição das zonas e áreas respectivas 
Zonas Áreas (hectares) % 

Zona de Recuperação de Uso Extensivo 22,7 57,20 

Zona de Recuperação de Uso Intensivo 8,8 22,20 

Zona de Uso Especial 8,2 20,60 

Total 39,7 100,00 

Zona de Amortecimento (externo) 9,3 - 

  

 O zoneamento do Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha 

apresenta peculiaridades especiais, uma vez que a Unidade de Conservação se encontra 

totalmente descaracterizada por ações antrópicas efetuadas ao longo do tempo, não 

dispondo de cobertura vegetal significativa. Dessa forma, será necessária sempre a 

recuperação ambiental destinada a restaurar a forma, fisionomia e função das matas que a 

recobriam, bem como para aumentar a biodiversidade no local. 

 Nesse contexto, a adequada ocupação do Parque no futuro fica condicionada a 

implantação de um programa de recuperação ambiental, natural e/ou induzido, definido em 

projetos específicos, especialmente concebidos para as áreas alteradas. 

 

 Esse trabalho deverá ser tema de pesquisa e de monitoramento ambiental, bem 

como poderá compor programas de Educação Ambiental, retratando as implicações 

decorrentes da destruição do meio biológico e físico, inclusive, apresentando as variáveis 
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envolvidas nas atividades destinadas à sua restauração, tais como: conhecimento 

tecnológico, custos, prazos, entre muitos outros. 

 

4.4.1 - Zona de Recuperação para Uso Extensivo 

• Definição 

 É aquela que no futuro será constituída em sua maior parte por áreas naturais, 

podendo apresentar algumas alterações humanas.  

 

• Objetivo Geral 

 O objetivo do manejo é a manutenção de um ambiente natural com mínimo impacto 

humano, apesar de oferecer acesso e facilidade públicos para fins educativos e recreativos. 

 

• Objetivos específicos 

a) Diminuir o impacto negativo resultante das atividades de visitação na Zona de Uso 

Intensivo; 

b) Incluir na recreação dos visitantes caminhadas com impacto mínimo, em área com 

formação de Floresta Estacional Semi-decidual, a serem implantadas no Parque; 

c) Proporcionar interpretação ambiental para os visitantes, com restrições; 

d) Proporcionar temas de uso público e de Educação Ambiental, aproveitando os 

ecossistemas e belezas cênicas existentes no Parque. 

 

• Descrição 

 Situadas, principalmente, ao longo do rio Piracicaba e córrego das Ondas, nas partes 

mais baixas do Parque. 

• Normas 

a) Serão permitidas atividades de Educação Ambiental, interpretação e recreação, além de 

pesquisa e monitoramento, definidas em programas específicos; 

b) Somente serão permitidas atividades interpretativas em harmonia com o ambiente, de 

maneira a não conflitarem com os objetivos de manejo desta Zona; 

c) A implantação de estrutura e infra-estrutura nessa Zona somente será permitida com o 

objetivo de proteger a integridade física do ambiente e mitigar o impacto da atividade 
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de uso e visitação; 

d) Todas as obras e instalações deverão ter um mesmo padrão arquitetônico, devendo 

causar mínimo impacto visual e estar em harmonia com os objetivos de manejo dessa 

Zona; 

e) A circulação de visitantes somente poderá ser realizada em pequenos grupos em trilhas, 

destinadas a tal finalidade; 

f) A sinalização admitida é aquela indispensável à proteção dos recursos do Parque e à 

segurança do visitante; 

g) O uso de veículos motorizados nessa Zona somente será permitido para serviços de 

implantação dos programas recomendados e manutenção do local, bem como, para 

prestação de socorro e em outras situações que sejam consideradas especiais; 

h) A trilha deverá ser sinalizada com informações educativas, incluindo aquelas referentes 

aos cuidados a serem tomados pelos visitantes. 

 

4.4.2 - Zona de Uso Intensivo 

• Definição 

   É aquela que, no futuro, será constituída por áreas naturais ou alteradas pelo homem 

onde o ambiente, mantido o mais próximo possível do natural, deverá abrigar centro de 

visitantes, o núcleo de pesquisa, arboreto, jardins, playground, além de outras instalações, 

facilidades e serviços. 

 

• Objetivo geral 

 O objetivo geral do manejo é facilitar a recreação intensiva, a Educação Ambiental e 

a pesquisa em harmonia com o meio. 

• Objetivos específicos 

a) Proporcionar atividades de visitação, recreação e lazer orientado para os visitantes 

em contato com os recursos naturais; 

b) Propiciar atividades de educação, interpretação ambiental e pesquisa científica; 

c) Viabilizar o uso público do Parque, através da adequação e implantação de 

estruturas de apoio ao visitante. 
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• Descrição 

 Essa Zona, situada nas cotas mais altas do terreno, incluirá a maioria dos elementos 

a serem construídos no Parque, e abrange a área próxima a Rodovia SP-304, nas 

proximidades de propriedades particulares, lindeiras ao Parque, atualmente ocupadas. 

Compõem, também, essa Zona, o Portal de Entrada, os estacionamentos, o Centro de 

Visitantes e o Arboreto a ser instalado no local. 

 

• Normas 

a) Serão permitidas atividades de recreação, educação e interpretação ambiental, 

fiscalização, proteção, pesquisas e monitoramento ambiental, definidas nos 

programas específicos; 

b) Somente serão permitidas atividades recreativas em harmonia com o ambiente, 

de maneira a não conflitarem com os objetivos de manejo dessa Zona; 

c) Será permitida a visitação de forma mais intensiva nessa Zona em função da 

maior capacidade de suporte, o que contribuirá para reduzir o impacto sobre os 

recursos naturais do Parque, especialmente na Zona de Recuperação de Uso 

Extensivo; 

d) Todas as áreas naturais a serem modificadas deverão receber tratamento 

paisagístico e de adequação ao tráfego; 

e) Será permitido e incentivado o desenvolvimento de atividades interpretativas e 

de Educação Ambiental, especialmente para facilitar o desfrute e o 

conhecimento do Parque;  

f) O uso de veículos motorizados nesta Zona somente será permitido em casos de 

fiscalização, prestação de socorro, outras situações consideradas especiais, ou 

autorizados pela administração do Parque; 

g) Os veículos deverão transitar em baixa velocidade, sendo proibida a utilização 

de buzinas; 

h) O estacionamento de veículos nessa Zona somente será permitido aos 

funcionários das Secretarias, Batalhão da Polícia, pesquisadores e prestadores de 

serviço e de veículos autorizados pela Sedema. 
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4.4.3 - Zona de Uso Especial 

• Definição 

 É aquela que no futuro abrigará as instalações necessárias ao desenvolvimento dos 

trabalhos de implantação, manutenção e demais serviços a serem efetuados no Parque e 

inclui: depósitos, galpões oficinas, viveiros, composteira, unidade de tratamento de 

efluentes, entre outros, que contribuirão para melhorar a qualidade ambiental da região. 

 

• Objetivo geral 

 O objetivo geral de manejo é minimizar o impacto das atividades de implantação 

das estruturas, obras e serviços no ambiente natural ou cultural da Unidade, bem como 

sobre os cursos d`água existentes no seu entorno. 

 

• Objetivos específicos 

a) Abrigar a infra-estrutura necessária ao desempenho das atividades de 

administração, fiscalização e manutenção do Parque e tratamento de efluentes. 

b) Possibilitar o desenvolvimento das atividades de fiscalização, proteção, 

manutenção e pesquisa científica no Parque. 

 

• Descrição 

 A Zona de Uso especial localiza-se no setor próximo a Rodovia SP-304, à altura da 

atual rótula de acesso em nível ao Distrito de Santa Terezinha, onde deverá ser 

instalada a portaria de serviços da Unidade de Conservação. 

• Normas 

a) Essa Zona é destinada à execução dos serviços, comportando apenas visitação 

monitorada; 

b) Os veículos deverão transitar em baixa velocidade, evitando o uso de buzinas; 

c) A implantação de qualquer infra-estrutura deverá ser devidamente autorizada pela 

Sedema e estar visualmente isolada das áreas de uso público;  

d) Essa Zona deverá conter locais específicos para o depósito dos resíduos gerados 

ou não no Parque, que serão tratados e/ou removidos para o aterro controlado pelo 

município. 
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4.4.4 - Zona de Amortecimento 

 A Zona de Amortecimento, conceituada como “o entorno de uma Unidade de 

Conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas às normas e restrições específicas, 

com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade” (Lei no 9.985/00). 

 No presente documento, essa Zona inclui diversas áreas particulares lindeiras ao 

Parque de propriedade de: Gerson Ferraz Sampaio Junior, Departamento Estadual de 

Estrada e Rodagem (DER), Antonio Tureta e outros e Nizze Ferraz de Moraes. 

 Considerando que esses terrenos situam-se no perímetro urbano do município, ações 

ou normas restritivas ao seu uso, por parte do Plano de Manejo, não possuem amparo legal, 

ficando dessa forma, sujeitas à legislação municipal específica.  

 Neste contexto, registra-se apenas a recomendação para que se efetuem ações 

preventivas, sensibilizando os proprietários para importância de se conservar 

adequadamente o ambiente no entorno do Parque, além de promover a efetiva fiscalização 

do cumprimento da legislação em vigor que possam contribuir com a integridade da 

Unidade de Conservação. 

 Sugere-se, ainda, a aquisição/ocupação dessas áreas pelo Poder Público e sua 

incorporação ao Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha. 

 

4.5 – Ações gerenciais gerais 

4.5.1 - Programa temático de administração 

4.5.5.1. Objetivo 

 O Programa temático de administração tem como objetivo otimizar a gestão do 

Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha, possibilitando a adequada 

conservação e enriquecimento de seus recursos naturais, a implantação e manutenção de 

estruturas e infra-estruturas, a fiscalização, a realização de pesquisas científicas, bem como 

o desenvolvimento de atividades de recreação, educação e interpretação ambiental no local. 

 

4.5.5.2 Atividades e normas 

1. Implantar o Conselho Consultivo: 

Norma: O Conselho Consultivo apoiará a Sedema e a administração geral do Parque nas 

atividades a serem desenvolvidas; 
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Norma: A criação de um Conselho Consultivo tem como base as disposições do SNUC 

(Lei Federal no 9.985/00), o qual, em seu artigo 29, estabelece que cada Unidade de 

Conservação de Proteção Integral deverá dispor de um Conselho Consultivo; 

Norma: A estruturação do Conselho Consultivo deverá garantir a ampla representatividade 

da comunidade nas decisões relativas aos diferentes objetivos específicos estabelecidos no 

manejo do Parque; 

Norma: Após a formalização deste Conselho, deverá ser elaborado o Regimento Interno do 

Parque, devendo o mesmo ser aprovado pela Sedema; 

Norma: Deverá ser realizada a capacitação específica para os componentes do Conselho 

Consultivo, no exercício de suas funções. 

 

2. Elaborar relatórios mensais de atividades, além do relatório anual de avaliação da área 

temática; 

3. Realizar reuniões periódicas de planejamento das atividades; 

4. Implementar a organização administrativa do Parque; 

5. Compor o quadro mínimo de colaboradores conforme segue: 

 - 01 gerente; 

 - 02 funcionários administrativos; 

  - 04 porteiros para as guaritas; 

 - 02 agentes para Educação Ambiental;  

 - 05 Funcionários de Manutenção. 

6. Capacitar e treinar os recursos humanos para garantir a gestão do Parque e atendimento 

ao público, incluindo com relação às funções administrativas, de apoio e segurança à 

visitação e de proteção do patrimônio. 

7. Capacitar e treinar os monitores para condução e acompanhamento a grupos de 

visitantes, com relação aos seguintes temas: 

- Noções básicas de meio ambiente e ecologia e história da região; 

- Conceitos de Educação Ambiental e ecoturismo; 

- Técnicas de condução de grupos; 

- Minimização dos impactos decorrentes da visitação; 

- Noções de segurança e primeiros socorros; 
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8. Estabelecer parceria com ONG’s (Organização Não-Governamental) ou OSCIP’s 

(Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) para criação de um fundo 

destinado à conservação e do manejo do Parque; 

Norma: Deverá ser organizado um comitê para a gestão do fundo, sendo obrigatória a 

participação da gerência do Parque na estrutura do comitê; 

Norma: Os recursos a serem utilizados na implementação do Plano de Manejo do 

Parque deverão ser provenientes de dotação orçamentária da Prefeitura Municipal de 

Piracicaba, podendo, no entanto, serem originários de outras fontes, tais como: 

- Doadores públicos, privados e organizações não-governamentais; 

- Convênios com instituições de pesquisas e outras;  

- Financiadores nacionais e/ou internacionais de fundos ambientais. 

9. Implantar/instalar as seguintes obras civis/equipamentos com base em projetos 

específicos: 

- Sistema viário interno/ sistematização e reafeiçoamento e recuperação do terreno 

- Fechos (gradis e cercas) 

- Portaria de serviços 

- Portaria principal 

- Central de serviços 

- Viveiro/Compostagem 

- Centro de visitantes 

- Caminhos e trilhas/decks 

- Parque infantil 

- Paisagismo/arboreto 

 

10. Implantar o Projeto de Sinalização, que deverá observar as recomendações contidas no 

manual de “Orientações para Sinalização Visual de Parques Nacionais, Estações 

Ecológicas e Reservas Biológicas”, do Ibama (disponível em 

http://www.ibama.gov.br/unidades/guiadechefe/); 

 

11. Elaborar e implementar manual de procedimentos para gestão do Parque, incluindo a 

manutenção das estruturas e infra-estruturas, escalas de serviços, limpeza; 
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12. Implantar o Projeto de Comunicação Visual e Divulgação do Parque: 

 - Divulgar a logomarca a ser elaborada para o Parque; 

- Elaborar bottons, camisetas e souvenirs, com base no logotipo e nos atrativos do local, 

cuja venda poderá complementar a renda destinada à manutenção do Parque; 

- Conceber, preparar e imprimir e distribuir o material promocional, incluindo: sites, 

filmes, cartazes, folhetos, cartilhas, revistas e outros de interesse do parque; 

- Integrar atrativos do Parque em roteiros turísticos regionais. 

- Participar ou promover eventos culturais, recreativos, de pesquisa, para a divulgação 

do Parque e das ações nele desenvolvidas. 

Norma: O material promocional a ser produzido deve ser padronizado e inserido na 

filosofia de trabalho adotada pela Prefeitura do Município de Piracicaba; 

 

13. Alocar os seguintes equipamentos para utilização no Parque:  

- 01 veículo utilitário 

- 01 trator agrícola com roçadeira hidráulica, carreta e tanque tipo Bauer; 

- 01 micro trator agrícola com roçadeira hidráulica e carreta 

- 01 equipamento de combate a incêndio; 

- 02 Pulverizadores costais; 

- 02 Roçadeiras costais; 

- Ferramentas agrícolas; 

- Equipamentos para administração; 

- Equipamentos audiovisual; 

- Kits específicos para fiscalização, de primeiros socorros e equipamentos de proteção 

individual (EPI’s); 

 

14. Elaborar e implementar um Sistema de Informações Geográficas (SIG); 
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4.5.2 - Programa temático de pesquisa  

4.5.2.1 Objetivo 

 O Programa temático de pesquisa tem como objetivo conhecer os recursos naturais 

e criar condições para que a pesquisa científica se desenvolva adequadamente, com a 

finalidade de subsidiar o manejo da Unidade, possibilitando, dessa forma, a criação de um 

banco de dados sobre o Parque e a região. 

 

4.5.2.2 - Atividades e normas 

1. Estabelecer os procedimentos para obtenção de licença e realização de pesquisa no 

Parque, contendo informações sobre o trabalho a ser desenvolvido seu cronograma 

previsto, sobre o pesquisador e a instituição (Plano de Pesquisa). 

Norma: Pesquisas que impliquem na coleta de material biológico (fauna de vertebrados) 

deverão ter uma licença especial, emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 

2. Observar o cumprimento das metodologias e técnicas estabelecidas no Plano de 

Pesquisa; 

3. Estabelecer normas de uso das estruturas de apoio à pesquisa disponíveis no Parque, 

bem como os termos de responsabilidade a serem firmados pelas 

instituições/pesquisadores; 

4. Elaborar, implementar, organizar e manter atualizado o banco de dados das pesquisas 

no SIG; 

5. As cópias de quaisquer investigações e ou publicações geradas sobre o Parque deverão 

ser repassadas à administração da Unidade para compor o banco de dados; 

6. Implantar um sistema permanente de fomento à pesquisa científica, por meio de 

convênios e acordos de cooperação com universidades, instituições de pesquisa, 

organismos nacionais e internacionais, empresas privadas e fundações, organizações 

não-governamentais, dentre outros; 

7. Promover oficinas, apoiar cursos e outros eventos com a participação dos pesquisadores 

para a apresentação da produção científica desenvolvida no Parque; 

8. Divulgar as pesquisas realizadas no Parque; 

9. Elaborar relatórios mensais de atividades, além do relatório anual de avaliação da área 
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temática; 

4.5.2.3 - Subprogramas e projetos 

 O Programa de Pesquisa é composto por dois subprogramas, apresentados a seguir: 

 

4.5.2.3.1 Subprograma de pesquisa do meio biótico 

• Objetivo 

 Conhecer a fauna e a flora do Parque, como subsídio ao seu manejo. 

 

• Atividades e normas 

1. Realizar estudos florísticos e levantamento estrutural da vegetação para subsidiar 

projetos de recuperação e manejo dos recursos naturais; 

Norma: A definição das espécies utilizadas para o enriquecimento deverá ser embasada nos 

estudos de fitossociológicos e florísticos;  

Norma: Realizar o registro fotográfico das áreas em recuperação, pelo menos duas vezes 

por ano, contendo a data, localização e outras observações consideradas relevantes. 

2. Realizar estudos relativos à fenologia e a biologia reprodutiva da vegetação; 

3. Realizar estudos das comunidade de floresta ripárias e em interflúvio; 

4. Realizar estudos para determinar a ocorrência de espécies da vegetação ameaçadas de 

extinção; 

5. Realizar estudos sobre o uso das espécies exóticas encontradas no Parque; 

6. Realizar inventário e estudos ecológicos da fauna terrestre e anfíbia do Parque e entorno, 

visando o maior conhecimento sobre as estruturas das comunidades existentes nas diversas 

tipologias ambientais das diferentes áreas do Parque, com especial referência a espécies 

bioindicadoras, dispersores de sementes e polinizadores; 

7. Monitorar a ictiofauna do rio Piracicaba e seus afluentes, visando um maior 

conhecimento sobre os efeitos das condições do entorno sobre a estrutura da comunidade 

de peixes existente; 

8. Realizar estudo sobre a ocorrência de metapopulações* e de fluxo gênico de espécies 

                                                
* Metapopulações: 1) Grupo de populações de uma determinada área, onde é possível a migração de uma 

população de determinado local para outro sítio, onde já existe ou não uma população da mesma espécie. 2) 

Conjunto de populações locais que apresentam migração entre elas. Essas definições são de trabalhos que 
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selecionadas de aves e mamíferos presentes nos fragmentos florestais no Parque e no 

entorno, objetivando monitorar os corredores de biodiversidade a serem estabelecidos na 

região; 

9. Monitorar continuamente as populações de capivaras presentes no Parque. 

 

4.5.2.3.2 - Subprograma de pesquisa do meio físico 

4.5.2.3.2.1 - Projeto de identificação e monitoramento de áeas sujeitas a erosões. 

 Existem áreas dentro do Prque com ocorrências de erosões laminares e de sulcos 

onde é importante manter uma análise da situação,a fim de evitar problemas maiores. 

 

• Objetivo 

 Conhecer as condições de conservação, os aspectos físicos e químicos do solo local, 

bem como avaliar a qualidade das águas na área do Parque. 

 

• Atividades e normas 

1. Aprofundar as informações sobre as características dos solos do Parque; 

2. Identificar e monitorar áreas de risco e erosões; 

3. Monitoramento da qualidade das águas que atravessam o Parque; 

 

4.5.3 - Programa temático de proteção e manejo 

4.5.3.1 Objetivos 

 O Programa temático de proteção e manejo tem como objetivo proteger e manejar 

adequadamente os recursos naturais do Parque Natural Municipal do Distrito de Santa 

Terezinha. 

 

4.5.3.2 - Atividades e normas 

1. Elaborar manual de procedimentos para a fiscalização do Parque e seu entorno, incluindo 

a rotina de trabalho, a escala de serviço e programação das operações especiais; 

2. Formalizar e reforçar parcerias com órgãos públicos, tais como Batalhão de Polícia 
                                                                                                                                               
consideram apenas uma espécie. Considerando-se conjuntos de espécies, o fator-chave para a determinação de 

metapopulações não são as migrações, mas sim a relação predador-presa dentro e entre as populações. 



 

 317 

Ambiental e Corpo de Bombeiros para auxiliar na fiscalização do Parque; 

3. Elaborar e implementar o “Plano Integrado de Prevenção e Controle a Incêndios 

Florestais”; 

4. Promover campanhas educativas e de conscientização junto às comunidades; 

5. Implementar ações de combate à pesca ilegal; 

6. Separar, armazenar e destinar adequadamente todo lixo recolhido ou gerado no Parque; 

7. Promover a remoção e controle de espécies animais e vegetais considerados indesejados 

no interior do Parque, com potencial de contaminação biológica: 

8. Realizar o enriquecimento, com espécies vegetais nativas, dos diferentes estágios 

sucessionais: 

Norma: A definição das espécies utilizadas para o enriquecimento deverá estar embasada 

em estudos fitossociológicos e florísticos; 

9. Elaborar relatórios mensais de atividades, além do relatório anual de avaliação da área 

temática; 

10. Realizar reuniões periódicas de planejamento das atividades; 

 

4.5.3.3 Subprogramas temáticos e projetos específicos 

4.5.3.3.1 Subprograma de manejo e recuperação do meio físico  

 No interior do Parque existem locais profundamente alterados por ações 

antropogênicas, que prejudicam sensivelmente a qualidade ambiental e da paisagem local. 

São exemplos disso a pista esportiva destinada à prática de motocross ali existente e alguns 

trechos da estrada de terra que cruza a parte mais alta do terreno, onde predominam solos 

rasos como Neossolo Litólico, cujo entorno encontra-se desfigurado por processos erosivos. 

• Objetivo 

 O objetivo desse projeto é a recuperação do relevo natural a restauração dos 

horizontes superficiais do solo, bem como a  contenção de processos erosivos instalados em 

alguns pontos do Parque. 

 

• Atividades e normas 

1. Identificar os locais com a fisionomia do terreno descaracterizada/degradada, e os 

trechos em que os processos erosivos ocorram de maneira mais intensa; 
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2. Efetuar a restauração das áreas a serem recuperadas, incluindo o afeiçoamento da 

superfície do terreno e o plantio de espécies vegetais para seu adequado revestimento; 

3. Monitorar sistematicamente a área para verificar a eficácia das medidas adotadas. 

 

4.5.3.3.2 - Subprograma de manejo da vegetação 

4.5.3.3.2.1 - Projeto de recuperação florística 

• Objetivos 

a) Restaurar a forma, fisionomia e função da cobertura vegetal da Unidade de 

Conservação; 

b) Efetuar o revestimento vegetal da superfície do solo; 

 

• Atividades e normas 

1. Elaborar projetos específicos, levando em conta não só o grau de degradação da área 

trabalhada, como, também, as características intrínsecas do tipo de vegetação a ser 

restaurado/instalado (floresta estacional, mata ciliar, vegetação palustre, relvados 

entre outros). 

2. Considerar, para a implantação de maciços florestais, os princípios de sucessão 

vegetal que ocorrem na recomposição de uma floresta natural, já estudados 

cientificamente, em que as árvores se apresentam com diferentes necessidades de 

sombreamento e insolação, definindo categorias específicas de sucessão ecológica 

(pioneiras, secundárias iniciais, secundárias tardias e clímaxes). 

3.     Realizar o trabalho em escala agrícola, executando-se as seguintes operações: roçada 

das gramíneas infestantes (preservando eventuais espécies arbóreas existentes em 

qualquer fase de regeneração), demarcação e abertura das covas,  adubação mineral e 

orgânica do solo, controle de formigas, e plantio de espécies, obedecendo a Resolução 

SMA47, de 26/11/2003, que orienta as normas para reflorestamento de áreas 

degradadas no estado de São Paulo.  

 

4.5.3.3.2.2 - Projeto de instalação de arboreto 

• Objetivos 

a) Instalar um arboreto na Zona de Recuperação para Uso Intensivo, que servirá como 
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um ambiente diferenciado para atividades de lazer e educação ambiental, pois além de 

abrigar coleções de plantas específicas, contará também com jardins temáticos de 

grande valor paisagístico. 

b) Viabilizar formas de desenvolver na comunidade visitante do Parque a 

conscientização ambiental e conhecimentos específicos sobre botânica sistemática, 

através do contato direto com espécies da flora brasileira; 

 

• Atividades e normas 

1.     Realizar estudo específico para identificar o melhor local para a instalação do arboreto 

e definir as necessidades de adequação do local; 

2.   Identificar, através e estudo específico, as melhores espécies e coleções a serem 

implantadas; 

Norma: Efetuar a identificação científica e documentação das espécies cultivadas no 

arboreto. 

 

4.5.3.3.3 - Subprograma de manejo da fauna: 

4.5.3.3.3.1 - Projeto de controle de espécies animais exóticas 

 

• Objetivo 

Prevenir e efetuar a retirada de cães, gatos, aves domésticas e outros animais 

eventualmente soltos no interior do Parque;  

 

• Atividades e normas 

1.    Efetuar a captura de cães, gatos e outros animais domésticos presentes no interior do 

 Parque mediante o uso de puçás, laços e outros equipamentos adequados ao manejo 

desses animais; 

2.      Manter os animais capturados sob vigilância e cuidados em gaiolas e cercados em 

 local apropriado do Parque, até sua destinação final; 

3.    Efetuar a devolução dos animais a seus donos e/ou destiná-los a centros de  triagem 

apropriados; 

4.    Realizar visitas constantes às comunidades de entorno do Parque procurando 
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sensibiliza-las e obter o apoio para sua atividade de manejo dos animais domésticos. 

Norma: Animais cuja procedência e/ou propriedade for conhecida deverão ser manejados 

apenas após contato com o proprietário; 

Norma: As atividades de retirada de animais domésticos da área do Parque somente 

deverão ser realizadas por pessoal treinado para esse trabalho. 

 

4.5.3.3.3.2 - Projeto de criação de sítios artificiais de nidificação 

• Objetivos 

a) Oferecer áreas de abrigo à fauna de pequeno porte do Parque, em especial aves, 

morcegos e pequenos mamíferos; 

b) Oferecer áreas alternativas para a reprodução de aves; 

c) Permitir atividades de Educação Ambiental no Parque com este tema específico. 

 

• Atividades e normas 

1. Elaborar projeto específico de criação de ninhos, selecionando-se espécies-alvo, 

conforme sua especificidade; 

2. Selecionar áreas estratégicas para a instalação de ninhos; 

3.    Efetuar o monitoramento dos ninhos e sua viabilidade. 

Norma: Os ninhos a serem estabelecidos deverão visar, principalmente, as espécies 

consideradas mais raras de aves presentes no Parque; 

Norma: Os locais de instalação de ninhos deverão ser adequados para o rápido 

monitoramento e manejo, bem como para eventuais atividades de observação de aves;  

Norma: Os ninhos deverão ser pintados em cores similares à da vegetação circundante, de 

forma a não atrair predadores visualmente orientados, tais como macacos e aves rapinantes. 

 

4.5.3.3.3.3 - Projeto de controle de carrapatos 

• Objetivos 

a) Promover o controle de carrapatos, diminuindo seus incômodos e riscos nos 

visitantes, colaboradores e na população residente no entorno do Parque. 

 

• Atividades e normas 
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1. Efetuar a aplicação de carrapaticidas nas capivaras, por meio de banho de imersão  em 

tanques, contendo água e carrapaticidas, estrategicamente instalados junto a cevas 

para atrair os animais; 

2. Efetuar a captura e o isolamento das capivaras em tratamento em área desprovida de 

vegetação, durante o processo de controle; 

3. Efetuar a captura e o isolamento das capivaras em tratamento em área desprovida de 

vegetação, durante o processo de controle; 

4. Aparar os gramados o mais rente possível ao solo, facilitando, assim, a penetração dos 

raios solares, desfavoráveis aos carrapatos. 

Norma: O manejo das capivaras deverá ser efetuado somente após consulta ao Ibama. 

 

4.5.3.3.3.4 - Projeto de manejo da população de capivaras 

1. Objetivos 

a) Promover o controle do número de capivaras existentes no Parque; 

b) Diminuir as pressões das capivaras sobre os ecossistemas vegetais do Parque e do 

entorno. 

 

2. Atividades e normas 

1. Efetuar a retirada de indivíduos machos de capivaras do Parque, encaminhando-os a 

criadouros comerciais da espécie; 

2. Isolar as capivaras em Áreas de Preservação Permanente, diminuindo, assim, seu 

contato direto com as pessoas; 

Norma: O manejo das capivaras deverá ser efetuado somente após consulta ao Ibama, 

sendo os animais destinados a criadouros indicados pelo Instituto. 

 

4.5.4 - Programa temático de recreação e interpretação ambiental 

4.5.4.1 Objetivos gerais  

 O principal objetivo do programa temático de recreação e interpretação ambiental é 

promover maior compreensão sobre meio ambiente, suas inter-relações na Unidade de 

Conservação e no cotidiano da população, de modo a permitir mudanças em seus hábitos e 

costumes.  
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 Pretende, também, reduzir a destruição dos hábitats, melhorar as condições de vida 

da população e fortalecer suas organizações de base, a partir da capacitação dos cidadãos 

para a participação consciente na gestão dos recursos ambientais e na eleição das políticas 

adequadas de meio ambiente. 

 

4.5.4.1.1 - Objetivos específicos 

b) Inserir o Parque na realidade da população de Piracicaba; 

c) Desenvolver no público o entendimento sobre os principais valores de conservação da 

natureza; 

d) Contribuir com iniciativas voltadas à formação de agentes sociais com potencialidades 

para a disseminação de informações relativas à Educação Ambiental, higiene, saúde 

pública e cidadania;  

e) Sensibilizar a população, dentro de sua realidade sociocultural, em relação à questão da 

preservação da fauna, flora e recursos hídricos ocorrentes na Unidade de Conservação e 

na região. 

 

 

4.5.4.3 - Subprogramas e Projetos 

 O Programa de Recreação e Interpretação Ambiental é composto por um conjunto 

de projetos, organizados em função da sua similaridade, em subprogramas, apresentado a 

seguir: 

 

4.5.4.3.1 - Subprograma de Educação Ambiental 

Objetivos 

a) Promover a difusão e prática de atividades educacionais; 

b) Contribuir para a formação de cidadãos com uma consciência preservacionista. 

 

 Abrange um conjunto de projetos destinados a atender os seus objetivos, 

apresentados e descritos na seqüência. 

 

 



 

 323 

4.5.4.3.1.1 - Projeto “Viva o Parque” 

3. Objetivos 

a) Desenvolver no público escolar o entendimento sobre os principais valores de 

conservação da natureza; e, 

b) Sensibilizar a comunidade escolar, dentro de sua realidade sociocultural, da importância 

do Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha. 

 

• Atividades 

1. Organizar calendário de eventos, cursos e visitas, dentre outras atividades, para a 

promoção da Educação Ambiental, em sintonia com os objetivos do Parque; 

2. Contactar escolas e promover, junto com professores e educadores, visitas 

orientadas (com agendamento prévio), realização de atividades educativas com os 

alunos; 

3. Criar espaços para a organização de “clubinhos” infantis sobre temas pertinentes 

aos interesses da Unidade de Conservação e temática ambiental, assessorados por 

técnicos e voluntários, de forma autônoma; 

4. Fomentar a criação de grupos infantis (clubinhos), tendo como enfoque à temática 

ambiental e o Parque em si, usando a infra-estrutura do Centro de Educação 

Ambiental para elaboração e divulgação de material, usando linguagem propícia aos 

diferentes públicos; 

5. Disponibilizar acesso a internet para as crianças envolvidas no projeto, visando a 

comunicação com grupos de outros municípios e estados. 

Norma: As atividades inseridas no projeto deverão ser submetidas à administração do 

Parque e implementadas por técnicos habilitados; 

Norma: As visitas ao Parque deverão ser previamente agendadas, onde constará a data 

prevista para a visitação, o número de alunos e o responsável pelo grupo, tendo em vista a 

segurança dos visitantes e a integridade do Parque; 

Norma: O projeto será desenvolvido em parceria com escolas da rede pública e privada; 

Norma: As visitas orientadas não poderão comprometer a integridade dos recursos naturais 

do Parque, bem como ir de encontro com seus objetivos de manejo;  

Norma: Deverão ser elaborados relatórios parcial e final com os resultados das atividades 
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propostas. 

 

4.5.4.3.1.2 - Projeto de implantação de trilhas interpretativas 

• Objetivos gerais 

a) Proporcionar oportunidades de recreação aos visitantes em ambiente natural, compatíveis 

com os objetivos de manejo e recursos do Parque, associadas a informação e interpretação 

do meio ambiente; 

b) Atingir um público diversificado, no que tange à Educação Ambiental e à interpretação 

da natureza; 

c) Enriquecer as experiências de caráter ambiental dos visitantes, de acordo com as aptidões 

e potencialidades específicas da área; 

d) Garantir a integridade dos visitantes, pela presença institucional e divulgação de normas 

de segurança;  

e) Minimizar os impactos negativos dos programas de manejo, controlando o uso, 

facilidades e acessos oferecidos pela infra-estrutura. 

 

• Objetivo específico 

a) Criar alternativas de passeios autônomos e monitorados para a visitação pública, visando 

incentivar a Educação Ambiental, por meio do contato e interpretação da natureza, com a 

instalação de trilhas com temas interpretativos (razões da existência do Parque; importância 

da conservação dos ecossistemas naturais; contemplação da natureza etc.). 

 

Atividades 

1. Identificação in loco dos atrativos presentes nas trilhas a serem instaladas no Parque; 

2. Definição das trilhas a serem percorridas de forma autônoma (auto-guiadas) e 

acompanhadas (guiadas); 

3. Mapeamento/Identificação dos pontos de interesse nas trilhas; 

4. Planejamento e instalação do sistema de comunicação (painéis, panfletos, guias) a ser 

adotado nas trilhas, ressaltando os atrativos existentes;  

5. Planejamento e implantação da infra-estrutura de apoio ao visitante; 

6. Capacitação de monitores para acompanhamento dos visitantes das trilhas. 
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Norma: As trilhas deverão permanecer abertas a visitação pública, de acordo com as datas e 

horários de funcionamento do Parque; 

Norma: Todas as atividades desenvolvidas nas trilhas deverão ser necessariamente 

alinhadas aos objetivos de manejo do Parque; 

Norma: O sistema de sinalização e interpretação deve integrar-se a paisagem e proporcionar 

o enriquecimento da experiência ambiental do visitante; 

Norma: O passeio pelas trilhas deverá ser feito exclusivamente a pé, proibindo-se o uso de 

bicicletas, patins, skates e outros; 

Norma: O número de pessoas que percorrerão as trilhas deve ser definido com base na 

capacidade de suporte de cada ambiente; 

Norma: Será proibida a coleta de qualquer tipo de material, seja de origem animal, vegetal 

ou mineral nas trilhas;  

Norma: Será proibida a permanência nas trilhas fora dos dias e horários de visitação do 

Parque, com exceção de funcionários ou pessoas autorizadas pela administração do Parque. 

 

4.5.4.3.1.3 - Projeto Material Educativo 

 Recomenda-se a produção de material (manuais, cartilhas, folhetos etc.), relativo à 

Educação Ambiental, com enfoque na utilização do Parque a ser elaborado em conjunto 

com escolas da rede pública e particular, que apresentem de forma cumulativa os conceitos 

básicos de proteção de uma Unidade de Conservação, visando sempre uma reflexão sobre 

como as ações do ser humano podem afetar o meio ambiente e a qualidade de vida dos 

seres que habitam esse meio. 

 

• Objetivos 

a) Elaborar material educativo e institucional sobre o Parque e outros temas de interesse 

ambiental; 

b) Criar alternativas criativas de divulgação e disseminação de conceitos de Educação 

Ambiental para a comunidade escolar. 

 

• Atividades  

1. Elaborar folhetos informativos, contendo o resumo das normas gerais de conduta e 
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circulação, de forma compreensível e por faixa etária; 

2. Produzir material audiovisual para aulas, palestras e exposições sobre o Parque e 

importância da conservação de recursos naturais;  

3. Editar apostilas, dentro de atividades vivenciais integradas, com a participação dos 

alunos em oficinas de trabalho, com abordagem de temas como a flora, fauna, limites, 

acessos, recursos hídricos, patrimônio histórico-cultural e outros temas relevantes que 

tenham sido detectados no Plano de Manejo; 

4. Instalar biblioteca e videoteca no Centro de Educação Ambiental, com enfoque nos 

temas: Unidade de Conservação, conservação, pesquisas científicas e histórico-

culturais. 

Norma: A elaboração do material educativo deverá ser enfocada na proteção do Parque, 

acompanhada por especialistas na área de Educação Ambiental e pela sua administração; 

Norma: Os conteúdos deverão estar adaptados às especificidades de cada público-alvo; 

Norma: As cartilhas deverão ser utilizadas nas reuniões, oficinas, seminários e cursos de 

Educação Ambiental, e distribuídas nas escolas da região;  

Norma: Todos os materiais educativos deverão ser produzidos de forma simples e didática, 

e acompanhados de ilustrações, para que facilitar sua compreensão. 

 

4.5.4.3.1.4 - Projeto vizinhança 

 O projeto visa desenvolver processos educativos e de conhecimento do Parque  

junto comunidade residente no seu entorno, incluindo seus representantes (administradores  

municipais, líderes comunitários e religiosos, representantes de associações, clubes de 

serviços, sindicatos e outros), de forma a buscar potenciais aliados para a implementação 

do Plano de Manejo e a divulgação de sua importância para a região. 

 

• Objetivo 

 Estimular o conhecimento na comunidade vizinhas ao Parque sobre os objetivos do 

seu manejo e a importância na preservação de seus recursos naturais e de suas belezas 

cênicas, estimulando sua participação no processo de proteção dessa Unidade de 

Conservação. 
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• Atividades 

1. Efetuar a capacitação específica dos membros do Conselho Consultivo, com relação aos 

objetivos específicos de manejo e do seu regimento interno; 

2. Realizar palestras e cursos sobre temas relacionados ao meio ambiente, saneamento e 

saúde pública. Os seguintes conteúdos programáticos podem ser inicialmente 

abordados: 

a) Importância da instalação e conservação do Parque; 

b) Poluição da água; 

c) Animais e plantas ameaçados de extinção; 

d) Animais peçonhentos e vetores biológicos; 

e) Controle de atividades degradantes do meio ambiente; 

f) Lixo e poluição; 

g) Importância das matas ciliares; 

h) Preservação da Bacia Hidrográfica do rio Piracicaba; 

i) Aspectos da legislação ambiental. 

 

3.  Fomentar a criação de grupos, organizações, fóruns, comissões nas comunidades ou 

associações vizinhas para discutir o problema da geração, tratamento e destino dos 

resíduos;  

4. Organizar feiras, excursões, palestras, oficinas; que ampliem o conhecimento e o 

interesse sobre o assunto. 

Norma: A administração do Parque ficará responsável pela implementação do projeto e terá 

papel central em sua gestão; 

Norma: As visitas orientadas deverão ser previamente agendadas e deverão ser 

compatibilizadas com as demais atividades do Plano de Manejo, cuidando para se 

desenvolvam em intervalos regulares; 

Norma: A Sedema deverá estabelecer convênios e parcerias com a população, ONG’s, 

universidades, empresas e demais instituições de governo e da sociedade civil para a 

consecução dos objetivos deste projeto;  

Norma: As atividades executadas por terceiros deverão ser aprovadas pela administração da 

Unidade. 
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4.5.4.3.2 - Subprograma de comunicação e divulgação 

 O subprograma contempla os projetos e atividades voltados para a divulgação do 

Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha, procurando sensibilizar a 

população, a respeito da importância da Unidade para conservação dos recursos naturais e 

na melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

 

4.5.4.3.2.1 - Projeto sinalização 

• Objetivo 

 Promover a sinalização do Parque para informar sobre sua localização, seus 

atributos, facilidades, projetos, plano de manejo, normas de conduta e circulação, trânsito e 

outros. 

 

• Atividades 

1. Definir os locais de implantação das placas de sinalização do Parque, como por exemplo: 

entradas e saídas (principal e de serviços), limites; indicação das normas de conduta e 

de circulação no seu interior; 

Norma: As placas para sinalização deverão interferir o mínimo possível na paisagem; 

Norma: As especificações para sinalização deverão ser fornecidas pela Administração do 

Parque; 

Norma: Deverão ser seguidas todas as orientações para a sinalização visual de Unidades de 

Conservação Federais do Ibama (www.ibama.gov.br);  

 

4.5.4.3.2.2 - Projeto Material Promocional 

• Objetivo 

 Criar e distribuir material básico para a divulgação e promoção do Parque. 

 

•   Atividades 

1. Produzir e distribuir material de divulgação, tais como posters, cartazes, banners, além 

de painéis orientativos, vídeos explicativos, contendo informações do Parque.   
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4.5.5 - Programa temático de controle ambiental 

 O Programa Temático de Controle Ambiental visa manter sob controle as atividades 

desenvolvidas no entorno imediato do Parque, de forma que não prejudiquem, e/ou, caso 

não possam ser evitadas, interfiram o mínimo possível no Parque. Esse programa deve estar 

alinhado ao Programa de Proteção e Manejo. 

 

4.5.5.1 - Objetivo 

 O objetivo do Programa de Controle Ambiental é buscar, identificar e manter sob 

controle as atividades impactantes desenvolvidas no entorno imediato do Parque, 

procurando evitar que não interfiram no manejo da Unidade.  Quando a interferência não 

puder ser evitada, deve-se procurar formas para minimizá-la. 

 

4.5.5.2 - Atividades e normas 

1. Realizar controle ambiental das atividades de uso e ocupação do solo no entorno 

imediato do Parque, por meio de visitas de orientação a população e utilizando métodos 

de sensoriamento remoto; 

2. Verificar o cumprimento da legislação vigente pelos proprietários de imóveis situados 

no entorno da Unidade de Conservação; 

3. Estimular e participar de ações para instalação de corredores ecológicos entre o Parque 

e outras áreas conservadas existentes na região. 

4. Atuar junto aos órgãos competentes, contribuindo para o  cumprimento da exigência de 

instalação de Áreas de Reserva Legal e da recuperação das Áreas de Preservação 

Permanente nas propriedades situadas na região. 

 

4.5.6 - Programa temático de integração externa 

4.5.6.1 - Objetivos 

 Os objetivos do Programa de Integração Externa são: 

a) Promover a divulgação da imagem e das atividades desenvolvidas no Parque, procurando 

relacionar-se com a sociedade em geral. 
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4.5.6.2 - Atividades e normas 

1. Estabelecer parcerias e/ou convênios de cooperação técnica, voltados para a 

conservação ambiental e ao desenvolvimento socioeconômico das comunidades do 

entorno; 

2. Realizar atividades de Educação Ambiental (cursos, palestras, oficinas, entre outros) 

para orientar a população e, dessa forma, prevenir as formas indevidas de utilização dos 

recursos naturais nas áreas no entorno do Parque.   

3. Veicular nos órgãos de comunicação informações voltadas a orientação da comunidade 

sobre a importância do Parque e a necessidade da manutenção da biodiversidade; 

4. Realizar concursos, festividades e demais eventos que contribuam para desenvolver na 

população a noção de cidadania, civilidade e de conservação ambiental; 

5. Realizar reuniões com técnicos da Prefeitura Municipal, professores, líderes das 

comunidades e demais agentes sociais interessados nas atividades a serem realizadas no 

Parque para discussão da metodologia e concepção geral do programa, propiciando 

amplo debate sobre os trabalhos realizados e expectativas da população em geral; 

6. Buscar a integração com as instituições nos diversos níveis (federal, estadual e 

municipal), compatibilizando as linhas de atuação voltadas ao cumprimento dos 

objetivos do Parque; 

7. Estabelecer convênio com instituições de pesquisa, organizações governamentais, 

organizações não-governamentais, colaboradores e/ou  voluntários que possam auxiliar 

no manejo do Parque. 

 

4.5.7 - Programa temático de alternativas de desenvolvimento 

4.5.7.1 - Objetivos 

 O objetivo do Programa temático de alternativas de desenvolvimento é de trabalhar 

o senso de conservação ambiental, junto à população residente, ou que exerce atividades 

próximas ao Parque, com o repasse de preceitos básicos relativos às questões de uso e 

ocupação do solo, tratamento adequado do lixo, efluentes domésticos e demais 

conhecimentos que melhorem a qualidade de vida da comunidade e do meio ambiente. 
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4.5.7.2 - Atividades e normas 

1. Conscientizar a comunidade, tornando-a aliada nas ações de conservação ambiental, 

formando de monitores locais, empregando nos serviços, sempre que possível, a de 

mão-de-obra de moradores da região, entre outras; 

2. Implantar o Projeto Desenvolvimento Comunitário, para integrar moradores do local na 

execução do Plano de Manejo do Parque, propiciando novas oportunidades e frentes de 

trabalho com a produção e comercialização de produtos desenvolvidos pela 

comunidade. 

3. Realizar convênios com instituições públicas e privadas para investir em pesquisa e 

desenvolvimento de produtos a serem comercializados pela comunidade local; 

Norma: O enquadramento da população local deve estar associado a um processo de 

capacitação e treinamento para que a comunidade possa atender as novas demandas 

surgidas durante a implantação do plano de manejo; 

Norma: As atividades a serem propostas devem ser compatíveis com o Plano de Manejo e 

com a proteção dos seus recursos naturais; 

Norma: Poderão se estabelecidas parcerias para auxiliar a realização dos cursos de 

capacitação e treinamento;  

Norma: Todos os novos projetos criados deverão ser registrados nos órgãos e instituições 

competentes. 

 

4.6 - Áreas estratégicas 

 São aquelas áreas consideradas relevantes para se atingir os objetivos de criação e 

manejo do Parque, respaldadas por condições ecológicas peculiares, vocação para 

atividades específicas, ou mesmo pela capacidade de interferência nos programas ali 

desenvolvidos. 

 De acordo com sua localização geográfica, e com base nas ações a serem adotadas 

para que tais áreas contribuam adequadamente com os objetivos da Unidade de 

Conservação, elas foram divididas em dois grupos, a saber: 

 

4.6.1 - Áreas estratégicas limítrofes  

 São aquelas situadas no entorno imediato do Parque, e de acordo com o zoneamento 
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estabelecido, estão inseridas na zona de amortecimento, descritas abaixo: 

 

4.6.1.1 – Áreas urbanas de propriedade particular 

 Essas áreas são constituídas por terrenos de propriedade particular, completamente 

antropizados, descaracterizados com relação aos recursos e à paisagem natural, que, em 

alguns casos, abrigam edificações onde se desenvolvem atividades comerciais. Tais áreas 

foram consideradas estratégicas, pois a ocupação e o uso adequado de seu solo minimizarão 

impactos negativos sobre a Unidade de Conservação, e também contribuirão para se atingir 

os objetivos de conservar adequadamente a natureza e valorizar a paisagem local. 

 Nesse contexto, recomenda-se a aquisição desses terrenos pelo poder público, 

incorporando-os ao Parque, e também a demolição das edificações neles existentes, seguida 

da recuperação ambiental e paisagística desses locais.  

 

4.6.1.2 - Áreas urbanas de propriedade pública 

 Essas áreas são representadas por terrenos de propriedade do Departamento 

Estadual de Estradas de Rodagem (DER), contíguos à Unidade de Conservação, situados no 

entorno do dispositivo de acesso rodoviário à cidade de Charqueada (viaduto). 

 Recomenda-se que a Prefeitura Municipal de Piracicaba efetue gestões junto ao 

DER para utilização dessas áreas, como apoio as atividades de visitação ao local. Dessa 

forma, será possível melhorar as condições viárias de acesso à portaria principal, 

possibilitando, inclusive, a instalação de um estacionamento para veículos dos visitantes no 

local. Além disso, é necessária a construção de uma passarela para pedestres sobre a 

rodovia SP-304, permitindo o acesso seguro dos moradores da região até o Parque. 

 

4.6.2 - Áreas estratégicas na micro-região  

 São aquelas áreas situadas na micro-região em que se insere o Parque, e seu 

estabelecimento tem respaldo na Lei no 9.985/00, Parágrafo 1o do Art. 25: “O órgão 

responsável pela administração da Unidade estabelecerá normas específicas 

regulamentando a ocupação e o uso dos recursos naturais da zona de amortecimento e dos 

corredores ecológicos de uma Unidade de Conservação”. 
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 Essas áreas, consideradas “ilhas de biodiversidade” deverão fazer parte de um 

sistema de corredores ecológicos, que permitam o fluxo gênico entre espécies da flora e da 

fauna, implicando no fortalecimento genético dessas populações. 

 

4.6.2.1 - Corredores ecológicos do Parque Natural Municipal do Distrito de Santa 

Terezinha  

Os corredores ecológicos a serem instalados no entorno do Parque Natural 

Municipal Santa Terezinha deverão ser criados com a participação do poder público, da 

comunidade organizada e da iniciativa privada, com o objetivo de unir os remanescentes 

florestais existentes na região. Essa experiência deverá auxiliar na definição e instalação de 

novos corredores vegetados, possibilitando uma melhor conservação do meio ambiente em 

escala regional. 

Uma das formas mais efetivas de conexão de remanescentes florestais se dá através 

dos fundos de vale, com a ligação realizada pelas áreas ciliares. A utilização desses 

corredores ecológicos promove a permeabilidade da flora e fauna, o que implica no 

aumento da variabilidade gênica. Além disso, conta com o apoio da legislação vigente, que 

define as margens dos cursos d’água como Áreas de Preservação Permanente, e impõe o 

reflorestamento compulsório desses locais. 

   A demarcação das áreas a serem transformadas em corredores ecológicos deverá 

ser feita com a anuência das partes envolvidas, levando-se em conta a degradação das 

matas ciliares, bem como os fragmentos florestais existentes e disponíveis para tais 

conexões. 

É necessário que as partes envolvidas estabeleçam ações conjuntas no que se refere 

à organização de um banco de dados, objetivando o maior conhecimento da biodiversidade 

existente nas áreas a serem integradas e nos seus respectivos corredores ecológicos, bem 

como informações referentes às variáveis abióticas e sócio-ambientais. 

Os dados devem ser apresentados em formatos compatíveis, priorizando as questões 

referentes à flora, fauna, qualidade dos recursos hídricos, classe, textura e fertilidade dos 

solos, além do componente humano e suas respectivas atividades antrópicas. 



 

 334 

Uma vez demarcada as áreas dos corredores ecológicos, torna-se necessário seu 

acompanhamento ambiental, com o monitoramento sistemático de todas as variáveis 

envolvidas. 

 

A Figura 4-01, na página seguinte, indica a paisagem formada por mosaicos de 

aglomerados urbanos e fragmentos florestais na região de Santa Terezinha, na zona Norte 

de Piracicaba (SP). 
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Figura 4.01 - Vista geral da paisagem formada por mosaicos de aglomerados urbanos e áreas verdes na região de Santa Terezinha 

(Fevereiro-2007) 

 

Fonte: Google Earth. 

Parque Natural 
Municipal de 
Santa Terezinha 
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4.6.2.2.1 - Definição dos corredores ecológicos na região do Parque Natural Municipal 

do Distrito de Santa Terezinha 

Com base em pesquisas e estudos efetuados, análises de imagens aéreas e 

informações obtidas por meio de dados secundários na área de influência Parque Natural 

Municipal do Distrito de Santa Terezinha, propõe-se a instalação dos seguintes corredores 

ecológicos: 

 

• Corredor Ecológico Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha/Cosan 

O Corredor Ecológico Parque Natural Municipal do Distrito de Santa 

Terezinha/Cosan (Figuras 4-02 a 4-06) deverá ser o principal e mais expressivo corredor de 

biodiversidade vinculado à Unidade de Conservação, sendo delineado a partir da área do 

Parque, seguindo o percurso do rio Corumbataí a montante de sua foz com o rio Piracicaba, 

até o encontro com o córrego do Manequinho, junto a um fragmento florestal de 

propriedade da usina Costa Pinto (Cosan). Daí, o corredor segue pelo córrego do 

Manequinho, até encontrar um grande remanescente florestal, situado próximo aos bairros 

Tamandupá e Godinho. Em seu trecho mediano, o corredor atravessa a usina Costa Pinto, o 

bairro Vila Breda e a área de captação de água do Semae (Estação Capim Fino).  

Além disso, outros fragmentos expressivos situados radialmente ao eixo principal 

do corredor deverão ser incluídos na malha florestal, através de corredores secundários, 

dentre os quais se destacam: a mata do Bosque dos Lenheiros e a mata do Jequitibá-rosa. 
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Figura 4.02 Vista geral das áreas sugeridas para formação do corredor ecológico PNMDST – Cosan - Conexão entre a área do Parque e 

as áreas dos remanescentes sentido Bairro do Tamandupá. 

Fonte: Google Earth. 

Parque Municipal 
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Cosan 

Corredores 
Secundários 
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Figura 4.03 - Vista geral das áreas sugeridas para formação do corredor ecológico PNMDST - Cosan – Trecho inicial de conexão – 

Áreas altamente urbanizadas - Fevereiro/2007. 

Fonte: Google Earth. 
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Figura 4.04 - Vista geral das áreas sugeridas para formação do corredor ecológico PNMDST - Cosan – Trecho inicial altamente 

urbanizado e primeiro corredor secundário (Mata do Bosque dos Lenheiros) 

 



 

 340 

Figura 4.05 - Vista geral das áreas sugeridas para formação do corredor ecológico PNMDST - Cosan – Trecho mediano - altamente 

antropizado por área de plantio de cana-de-açúcar e primeiro corredor secundário (Mata do Bosque dos Lenheiros) - Fevereiro/2007. 

 

 Fonte: Google Earth. 
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Figura 4.06 - Vista geral das áreas sugeridas para formação do corredor ecológico PNMDST - Cosan – Trecho final – altamente 

antropizado por área de plantio de cana-de-açúcar e corredores secundários - Fevereiro/2007. 
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• Corredor Ecológico Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha/Klabin 

O Corredor Ecológico Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha/ 

Klabin deverá ser delineado a partir da área de implantação do Parque, seguindo à 

montante, através das margens rio Piracicaba, cruzando o rio Corumbataí, até encontrar o 

remanescente florestal de propriedade da empresa Klabin. 
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Figura 4.07 - Vista geral das áreas sugeridas para formação do corredor ecológico – Corredor Parque/Klabin - Trecho de conexão - 

Fevereiro/2007  
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• Corredor Ecológico Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha/Vale do 

Sol 

O Corredor Ecológico Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha/ 

Vale do Sol deverá ser delineado a partir da área de implantação do Parque, seguindo à 

jusante, através da margem direita do rio Piracicaba, cruzando o Córrego das Ondas, até 

encontrar o remanescente florestal do loteamento Vale do Sol. 
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Figura 4.08 - Vista geral das áreas sugeridas para formação do corredor ecológico – Corredor Parque/Vale do Sol - Trecho de 

conexão - Fevereiro/2007  
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• Corredor Ecológico Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha/Pau 

d’alhinho 

O Corredor Ecológico Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha/Pau 

d’alhinho deverá ser  delineado a partir da área de implantação do Parque, seguindo à 

jusante, através da margem esquerda do rio Piracicaba (APP), cruzando o bairro Ondinhas, 

até encontrar o remanescente florestal do bairro Pau d’alhinho. 
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Figura 4.09 - Vista geral das áreas sugeridas para formação do corredor ecológico – Corredor Parque/Pau d’alhinho - Trecho de 

conexão - Fevereiro/2007  
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4.6.2.1.2 - Ações e medidas para consolidação dos corredores ecológicos 

 

Considerando a viabilidade de conexão entre os remanescentes florestais, por 

meio das Áreas de Preservação Permanente (APP’s), seguindo os cursos d’água e a 

existência entre a área do Parque e alguns remanescentes florestais, trechos altamente 

antropizados, com elevado grau de urbanização, o trabalho de implantação dos 

corredores ecológicos deverá levar em conta os seguintes itens: 

• A presença da rodovia SP-304 (Piracicaba-São Pedro), como o maior impedimento 

à implantação do corredor PNMST/Cosan;  

• A maior parte dos trechos de APP’s junto aos rios Piracicaba e Corumbataí, bem 

como seus córregos tributários, encontra-se desprovida de vegetação arbórea; 

• Várias áreas urbanizadas próximas às faixas ciliares encontram-se dominadas por 

gramíneas infestantes e espécies invasoras exóticas, tais como a leucena. Pode-se 

notar o avanço do processo de assoreamento; 

• É válido ressaltar que a conexão entre os fragmentos florestais por meio dos 

corredores ecológicos, poderá causar algum tipo de prejuízo à fauna terrestre, 

considerando a grande urbanização nas áreas adjacentes ao Parque, podendo ocorrer, 

eventualmente, o atropelamento de animais, e até mesmo a caça indiscriminada. 

  

 Nesse contexto, recomenda-se as seguintes ações para implantação dos 

corredores ecológicos: 

• Elaborar projeto detalhado de execução, especificando as ações, o cronograma das 

atividades, as técnicas a serem adotadas, e efetuando a quantificação dos materiais, 

insumos e equipamentos necessários; encaminhamento ao DEPRN para aprovação; 

• Demarcar no campo das áreas para recomposição florestal, segundo seu estado de 

conservação (clareiras, enriquecimento e recomposição); 

• Promover o retrocesso do assoreamento e a implantação massiva de matas ciliares 

no rios Piracicaba, Corumbataí e tributários;   

• Monitorar a fauna nas áreas de influência dos corredores ecológicos; 

• Efetuar o manejo de animais errantes e ferais que contribuem para extinção da fauna 

silvestre; 

• Proteger a área contra ocupação ilegal; 
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• Utilizar técnicas de paisagismo urbano, junto às ruas, avenidas e edificações que 

interferirem nas Áreas de Preservação Permanente, levando-se em conta a 

necessidade de se criar eventuais passagens para fauna nos lugares pertinentes;  

• Formar brigadas de combate a incêndios florestais 

 

4.7 – Estimativas de investimentos 

Os custos dos investimentos a serem realizados no Parque Natural Municipal do 

Distrito de Santa Terezinha foram estabelecidos com base em informações 

orçamentistas, técnicos, consultores, além de funcionários da Prefeitura Municipal de 

Piracicaba. 

Ao longo do tempo, esses valores deverão ser corrigidos e, eventualmente, 

revisados, de forma a assegurar a perfeita consecução dos objetivos propostos. 

A tabela apresenta os valores anualizados para um período de cinco anos, a 

partir do início da implementação do Parque Natural Municipal do Distrito de Santa 

Terezinha. 

Os investimentos não contemplados serão oportunamente efetuados pela 

Prefeitura Municipal de Piracicaba, de acordo com a disponibilidade orçamentária, 

incluindo recursos externos, bem como verbas originárias de compromissos de 

ajustamento de conduta ambiental por causadores de poluição ou de degradação 

ambiental. 
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Tabela 4.04 - Cronograma Físico-Financeiro de Investimentos no Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha 
 

Valores (R$) 

Item Descrição  
Ano I 
 

Ano II Ano III Ano IV Ano V 

01 

Capacitar e treinar funcionários, 
prestadores de serviços e voluntários 
para colaborar com a implantação e 
manejo do Parque. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

02 

Demarcar o perímetro do Parque 
instalando marcos definitivos e unificar 
as matrículas que compõe a área total da 
UC, Instalar Sistema de Informações 
geográficas(SIG). 

5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 

Elaborar projetos executivos de 
engenharia, arquitetura, paisagismo 
comunicação visual e ambientação para 
realização das obras e intervenções 
propostas. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

04 

Implantar os acessos à Unidade de 
Conservação estabelecendo áreas de 
estacionamento externo destinadas aos 
visitantes. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

05 
Instalar infra-estrutura básica para 
ocupação da UC. 
(energia, água e esgoto). 

15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SUBTOTAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Continua 
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Continuação 
Valores (R$) 

Item Descrição  
Ano I 
 

Ano II Ano III Ano IV Ano V 

Instalar as seguintes obras 
civis/equipamentos: 

     

Sistema viário interno/ sistematização e 
reafeiçoamento e recuperação do terreno 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fechos (gradis e cercas) 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Portaria de serviços 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Portaria principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Central de serviços 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Viveiro / Compostagem 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Centro de visitantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Caminhos e trilhas/decks 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 

06 

Parque infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07 Efetuar a recomposição florística da gleba 200.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 

08 
Instalar passarela de pedestres para acesso 
dos moradores do bairro a UC 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

09 
Adquirir mobiliário, equipamentos e 
materiais didáticos. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SUBTOTAL 430.000 130.000,00    
Continua 
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Continuação 
Valores (R$) 

Item Descrição 
Ano I Ano II Ano III Ano IV Ano V 

10 
Disponibilizar recursos humanos e 
operacionais para as atividades de 
manutenção e segurança da UC 

84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 

11 

Desenvolver estudos e pesquisas 
complementares sobre o meio físico, 
biológico e socioeconômico para 
embasar as atividades de implantação e 
manutenção do Parque. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 
Planejar idealizar e produzir o material 
informativo, promocional e educacional 
a ser utilizado na UC. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 

Elaborar o manual de procedimentos 
para gestão do parque, incluindo 
manutenção da infra-estrututra, estrutura, 
áreas verdes, segurança e limpeza do 
Parque. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 

Elaborar estudo específico para ampliar a 
área do Parque com a incorporação das 
Zonas de Amortecimento contíguas a 
UC. Fazer gestão junto a Prefeitura de 
Piracicaba para sua aquisição. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SUBTOTAL 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 
TOTAL / ANUAL 534.000,00 214.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 
TOTAL GERAL 1.000.000,00 
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ANEXO I 
 

 
 
Roteiro de cálculos para determinação de cotas máximas de cheias do 

Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha 
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Tabela 1 - Vazões máximas mensais no período citado. 
 
Município Prefixo Nome Latitude Longitude Área (Km²) Curso d'Água

Piracicaba 4D-007 Artemis 22°40'45" 47°46'31" 10918 Piracicaba,r

E 214.838,669 N 7.489.331,392

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total no ano Máximas Anuais
1.943 --- --- --- --- --- 97,41 69,94 65,74 69,94 198,00 159,01 316,38 976,42 316,38
1.944 230,56 349,40 377,25 130,60 88,51 67,84 63,24 47,86 42,78 82,38 165,89 113,78 1.760,09 377,25
1.945 159,99 380,69 180,82 119,81 70,37 400,28 199,02 73,76 64,49 72,91 237,92 286,15 2.246,21 400,28
1.946 537,09 414,79 328,62 289,42 113,32 136,77 184,83 78,48 57,90 126,35 108,27 159,01 2.534,85 537,09
1.947 550,54 832,35 667,84 252,22 167,87 139,63 126,35 132,96 200,55 192,41 269,35 520,06 4.052,13 832,35
1.948 476,72 588,77 510,97 344,88 189,88 172,83 121,67 115,17 84,13 84,13 114,71 158,03 2.961,89 588,77
1.949 327,50 393,92 276,37 220,65 118,41 98,75 66,58 54,24 30,75 58,30 86,31 375,54 2.107,32 393,92
1.950 382,99 780,49 594,98 301,47 226,38 139,16 130,12 89,84 78,48 144,43 373,59 322,61 3.564,54 780,49
1.951 689,12 676,31 632,55 291,97 149,17 119,50 100,27 97,24 86,91 87,64 256,23 196,34 3.383,25 689,12
1.952 233,88 503,50 464,74 291,97 118,70 198,58 101,03 84,39 80,84 99,51 117,89 88,00 2.383,03 503,50
1.953 226,20 119,10 150,71 198,02 83,32 76,30 62,60 56,89 72,19 96,87 81,55 140,07 1.363,82 226,20
1.954 466,24 375,68 359,75 164,23 164,76 120,72 77,34 74,24 54,11 78,38 76,30 104,87 2.116,62 466,24
1.955 319,30 117,09 187,99 133,53 75,95 98,38 71,18 92,77 85,83 55,34 105,65 336,63 1.679,64 336,63
1.956 238,06 203,67 245,88 106,03 245,88 223,26 121,13 263,00 119,91 96,49 90,56 108,37 2.062,24 263,00
1.957 772,08 446,12 570,40 246,48 130,18 126,45 152,76 161,07 293,26 153,28 178,68 283,68 3.514,44 772,08
1.958 889,72 685,70 404,66 350,85 426,31 438,75 225,61 124,39 212,24 157,94 213,39 396,81 4.526,37 889,72
1.959 491,99 370,11 317,32 411,11 138,58 103,33 115,88 105,65 90,56 89,82 184,14 330,60 2.749,09 491,99
1.960 498,12 625,91 578,45 235,07 218,60 150,19 134,61 89,09 78,38 126,86 161,07 941,57 3.837,92 941,57
1.961 564,78 460,25 461,74 274,22 373,59 137,09 110,33 89,49 109,25 58,68 141,38 196,32 2.977,12 564,78
1.962 196,32 416,29 691,79 213,49 165,35 117,03 89,49 86,55 91,97 295,22 205,91 566,17 3.135,58 691,79
1.963 708,86 529,43 279,70 168,05 102,79 88,01 75,74 79,88 68,22 121,60 301,48 202,98 2.726,74 708,86
1.964 221,71 601,23 200,75 98,60 102,26 97,56 100,69 76,20 72,60 211,15 197,79 566,88 2.547,42 601,23
1.965 830,59 829,83 769,62 274,15 296,47 160,67 149,58 99,12 145,77 335,07 228,22 575,43 4.694,52 830,59
1.966 632,35 453,39 529,43 234,16 138,90 131,00 93,48 111,44 116,47 194,85 395,66 708,86 3.739,99 708,86
1.967 685,13 628,71 369,35 295,85 189,76 282,17 113,66 94,49 149,58 312,81 298,35 342,13 3.761,99 685,13
1.968 543,50 227,63 297,72 158,68 106,53 92,98 99,12 81,29 66,51 117,60 74,39 145,14 2.011,09 543,50
1.969 168,73 136,45 142,00 109,80 57,10 81,76 42,11 43,47 31,13 113,11 317,87 382,46 1.625,99 382,46
1.970 1.041,30 1.054,10 680,70 331,24 315,34 138,29 114,78 227,63 227,03 131,00 105,46 214,66 4.581,53 1.054,10
1.971 262,40 106,64 193,51 158,84 104,73 344,20 91,63 88,89 65,46 184,36 95,32 251,10 1.947,08 344,20
1.972 641,07 542,29 335,99 335,99 159,42 123,96 213,39 184,74 112,05 519,23 354,46 225,17 3.747,76 641,07
1.973 298,01 362,55 275,19 222,80 144,52 109,12 126,98 91,10 95,76 136,19 267,70 534,22 2.664,14 534,22
1.974 627,83 507,33 720,54 259,03 146,62 257,80 149,79 78,42 61,25 222,80 200,65 369,33 3.601,39 720,54
1.975 541,75 727,43 470,62 180,26 107,18 81,99 71,41 52,33 46,09 118,95 354,46 456,15 3.208,62 727,43
1.976 444,67 758,69 593,48 367,97 553,37 679,61 710,24 359,85 437,53 629,48 473,53 378,87 6.387,29 758,69
1.977 601,61 624,53 363,68 441,01 176,35 202,72 115,17 84,52 172,04 247,13 177,44 539,14 3.745,34 624,53
1.978 228,69 174,19 251,79 95,78 106,35 161,35 126,15 73,58 61,23 72,68 267,06 363,68 1.982,53 363,68
1.979 311,52 236,72 141,45 146,63 281,32 99,59 83,60 122,13 121,13 183,96 168,81 259,99 2.156,85 311,52
1.980 378,89 305,43 289,71 381,44 125,14 287,31 165,60 101,51 94,83 116,16 124,13 323,78 2.693,93 378,89
1.981 667,81 177,44 137,33 110,25 125,14 112,21 118,14 89,17 72,68 325,02 274,17 448,91 2.658,27 667,81
1.982 562,92 343,61 486,42 306,65 130,19 359,90 233,27 142,48 137,33 471,47 265,88 652,73 4.092,85 652,73

1.983 627,83 1.126,70 802,78 574,12 1.141,50 1.096,20 342,99 202,16 656,07 375,08 349,23 464,81 7.759,47 1.141,50

1.984 474,80 257,64 160,42 154,36 127,46 84,70 65,52 158,77 142,25 87,38 108,41 312,75 2.134,46 474,80
1.985 261,75 219,58 405,17 196,05 152,70 103,00 79,88 71,89 119,28 91,14 101,92 112,21 1.914,57 405,17
1.986 144,45 235,57 257,06 162,08 141,15 87,92 52,88 178,70 67,11 91,14 146,65 381,44 1.946,15 381,44
1.987 488,71 509,47 570,91 180,69 389,10 272,98 143,35 111,67 158,77 174,26 162,08 299,36 3.461,35 570,91
1.988 455,52 363,68 669,49 282,51 192,74 206,06 104,08 71,89 62,35 203,83 172,04 221,85 3.006,04 669,49
1.989 478,81 669,49 265,88 192,74 105,16 155,46 264,70 264,70 124,73 79,35 172,60 192,74 2.966,36 669,49
1.990 690,62 144,45 423,99 121,46 123,64 74,02 187,24 82,56 74,02 234,99 117,10 124,19 2.398,28 690,62
1.991 346,10 517,23 946,95 776,24 336,15 150,50 121,46 82,56 131,29 251,79 154,91 245,39 4.060,57 946,95
1.992 136,22 176,48 179,81 221,28 197,16 63,41 85,23 48,70 116,56 294,53 404,53 356,13 2.280,04 404,53
1.993 472,80 439,04 277,74 226,97 164,85 185,05 76,68 61,82 360,53 157,66 101,38 230,97 2.755,49 472,80
1.994 212,80 284,31 234,42 168,72 155,46 80,95 88,99 50,27 39,87 191,09 145,00 539,92 2.191,80 539,92
1.995 427,25 967,59 459,50 660,25 199,38 108,96 160,98 94,37 79,35 218,44 179,81 325,02 3.880,90 967,59
1.996 606,50 378,89 613,86 212,80 141,70 93,83 80,95 80,42 263,52 234,99 325,02 347,35 3.379,83 613,86
1.997 672,85 331,81 174,26 90,06 148,85 311,52 89,53 71,89 90,06 99,76 303,00 225,26 2.608,85 672,85
1.998 213,92 550,19 329,95 166,51 199,38 150,50 74,02 56,56 70,29 233,84 72,42 288,51 2.406,09 550,19
1.999 820,62 380,80 893,18 159,33 148,31 217,70 83,93 67,40 113,56 75,62 55,23 226,24 3.241,92 893,18
2.000 382,08 433,14 297,95 223,96 64,34 63,32 76,14 118,93 184,38 85,49 340,35 356,38 2.626,46 433,14
2.001 309,68 358,16 261,29 155,47 109,81 75,11 64,34 67,40 110,35 300,88 153,81 274,63 2.240,93 358,16
2.002 485,65 472,80 636,10 130,83 186,62 80,80 54,23 130,29 68,42 72,53 172,09 186,06 2.676,42 636,10
2.003 433,14 452,88 241,13 124,87 100,23 70,47 47,26 48,74 36,49 118,93 253,21 322,03 2.249,38 452,88
2.004 373,80 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 373,80

VAZõES MÁXIMAS MENSAIS (m³/s)
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Tabela 2 - Vazões máximas anuais observadas para o rio Piracicaba no posto 

localizado no distrito de Ártemis, em Piracicaba (coordenadas UTM: 214.838,66 

E; 7.489.331,392 N) - Prefixo do posto: 4D-007; Período de 1943 a 2004 

N ANO Q m³/s N ANO Q m³/s N ANO Q m³/s
1 1983 1.141,50 22 1989 669,49 42 1993 472,80
2 1970 1.054,10 23 1988 669,49 43 1954 466,24
3 1995 967,59 24 1981 667,81 44 2003 452,88
4 1991 946,95 25 1982 652,73 45 2000 433,14
5 1960 941,57 26 1972 641,07 46 1985 405,17
6 1999 893,18 27 2002 636,10 47 1992 404,53
7 1958 889,72 28 1977 624,53 48 1945 400,28
8 1947 832,35 29 1996 613,86 49 1949 393,92
9 1965 830,59 30 1964 601,23 50 1969 382,46
10 1950 780,49 31 1948 588,77 51 1986 381,44
11 1957 772,08 32 1987 570,91 52 1980 378,89
12 1976 758,69 33 1961 564,78 53 1944 377,25
13 1975 727,43 34 1998 550,19 54 1978 363,68
14 1974 720,54 35 1968 543,50 55 2001 358,16
15 1966 708,86 36 1994 539,92 56 1971 344,20
16 1963 708,86 37 1946 537,09 57 1955 336,63
17 1962 691,79 38 1973 534,22 58 1943 316,38
18 1990 690,62 39 1952 503,50 59 1979 311,52
19 1951 689,12 40 1959 491,99 60 1956 263,00
20 1967 685,13 41 1984 474,80 61 1953 226,20
21 1997 672,85  

 
Fonte: Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE). 
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Transformando-se os dados observados nos respectivos logaritmos, foram 

obtidos os dados da tabela 3: 

Tabela 3 - Aplicação do Log-Pearson Tipo III
SÉRIE DE VAZÕES MÁXIMAS ANUAIS RIO PIRACICABA
Posto de Ártemis Prefixo do posto: 4D-007
Período de 1.943 a 2.004

N ANO Q m³/s log da Q
Y Xi  X² X³

1 1983 1.141,50 3,057 9,348159 28,58177
2 1970 1.054,10 3,023 9,1378145 27,62253
3 1995 967,59 2,986 8,914353 26,61551
4 1991 946,95 2,976 8,8585227 26,36586
5 1960 941,57 2,974 8,8437994 26,30016
6 1999 893,18 2,951 8,7080409 25,69690
7 1958 889,72 2,949 8,6980953 25,65289
8 1947 832,35 2,920 8,528187 24,90492
9 1965 830,59 2,919 8,5228187 24,88140
10 1950 780,49 2,892 8,3657888 24,19693
11 1957 772,08 2,888 8,3385936 24,07904
12 1976 758,69 2,880 8,2947707 23,88947
13 1975 727,43 2,862 8,1898489 23,43764
14 1974 720,54 2,858 8,166210 23,33624
15 1966 708,86 2,851 8,125695 23,16278
16 1963 708,86 2,851 8,125695 23,16278
17 1962 691,79 2,840 8,0654539 22,90568
18 1990 690,62 2,839 8,061279 22,88790
19 1951 689,12 2,838 8,0559177 22,86507
20 1967 685,13 2,836 8,0416084 22,80418
21 1997 672,85 2,828 7,9971217 22,61521
22 1989 669,49 2,826 7,984830 22,56309
23 1988 669,49 2,826 7,984830 22,56309
24 1981 667,81 2,825 7,9786641 22,53696
25 1982 652,73 2,815 7,9227251 22,30036
26 1972 641,07 2,807 7,8787182 22,11482
27 2002 636,10 2,804 7,8597546 22,03502
28 1977 624,53 2,796 7,8151183 21,84758
29 1996 613,86 2,788 7,7733306 21,67258
30 1964 601,23 2,779 7,7230669 21,46272
31 1948 588,77 2,770 7,672599 21,25268
32 1987 570,91 2,757 7,5986652 20,94623
33 1961 564,78 2,752 7,572840 20,83954
34 1998 550,19 2,741 7,510410 20,58237
35 1968 543,50 2,735 7,4813166 20,46289
36 1994 539,92 2,732 7,465624 20,39854
37 1946 537,09 2,730 7,453157 20,34747
38 1973 534,22 2,728 7,4404572 20,29548
39 1952 503,50 2,702 7,3008012 19,72676
40 1959 491,99 2,692 7,2466286 19,50761
41 1984 474,80 2,677 7,163710 19,17375
42 1993 472,80 2,675 7,153900 19,13437
43 1954 466,24 2,669 7,1214768 19,00444
44 2003 452,88 2,656 7,0542464 18,73596
45 2000 433,14 2,637 6,9518088 18,32934
46 1985 405,17 2,608 6,7997722 17,73134
47 1992 404,53 2,607 6,7961921 17,71734
48 1945 400,28 2,602 6,7722978 17,62398
49 1949 393,92 2,595 6,7361428 17,48304
50 1969 382,46 2,583 6,6697506 17,22520
51 1986 381,44 2,581 6,6637614 17,20201
52 1980 378,89 2,579 6,64873 17,14384
53 1944 377,25 2,577 6,6390183 17,10629
54 1978 363,68 2,561 6,5572839 16,79136
55 2001 358,16 2,554 6,523310 16,66104
56 1971 344,20 2,537 6,4354094 16,32542
57 1955 336,63 2,527 6,3865014 16,13966
58 1943 316,38 2,500 6,2510452 15,62892
59 1979 311,52 2,493 6,2174721 15,50318
60 1956 263,00 2,420 5,8561858 14,17171
61 1953 226,20 2,354 5,5436354 13,05245  
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Da tabela 3 resultam:
 

média de X2 

Mx2 = 7,57
média de X3 

Mx3 = 20,94
média dos logaritmos

Mx = 2,75
desvio padão dos logaritmos

Sx = 0,15
coeficiente de assimetria

g = 0,41
valor de kp para g=0,407 e T=100 anos

kp = 2,620

Determinando-se o logaritmo  da vazão correspondente ao período de retorno
desejado, ou seja T=100 anos:

log Q = Mx+Kp*Sx = 3,15

Assim, pelo valor do anti-logaritmo, tem-se a vazão com o T desejado:

Q100 = 1.415,69 m³/s

Para T=200 anos
Kp = 2,949

log Q = Mx+Kp*Sx = 3,20

Q200 = 1.590,77 m³/s

Para T=1.000 anos
Kp = 3,67

log Q = Mx+Kp*Sx = 3,31

Q1000 = 2.050,98 m³/s  
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Metodologia e cálculo das seções molhadas 

 

 Para a determinação da altura da lâmina, foram considerados os seguintes 

dados: 

 

1. Vazão máxima calculada para T=100 anos...................1.415,69 m³/s; 

 

2. Características de cada seção avaliada, obtidas por meio do levantamento 

topobatimétrico e topográfico (planta das seções estudadas 3 / 3). 

Determinou-se a curva cota x vazão, adotando-se, para o cálculo da lâmina 

de água, a equação de Chèzy: 

 

3/22/1 ***
1

RhAI
n

Q =

 
 
 A declividade do leito do rio no trecho, calculada por meio dos dados do 

levantamento topobatimétrico das seções, é igual a 0,003 m/m. 

 O coeficiente de rugosidade de Manning n=0,035 adotado considera o 

leito natural, com presença de vegetação nas margens. 

 As tabelas a seguir mostram os resultados de velocidade e vazão em 

função da altura (h) da lâmina de água para cada seção avaliada. 
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Tabela 4 - Valores de velocidade e vazão na seção 1, estudada em função da 

altura da lâmina de água para vazão de projeto – T = 100 anos 

DN DN DN DN (Talvegue)(Talvegue)(Talvegue)(Talvegue) = = = = 3,33 m I talvegue = 0,003 m/km

L L L L (Talvegue)(Talvegue)(Talvegue)(Talvegue) = = = = 1332,00 m

? = 0,035 Qp (100 ANOS)= 1.415,694 m3/s

Cota (m) Pm (m) Am (m2) Rh (m) V (m/s) Q (m3/s)
Cota fundo 4,780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NA Normal 10,000 79,93 238,05 2,98 3,24 771,11

11,000 84,54 318,61 3,77 3,79 1.207,51
Cota Máx. de Inundação 11,500 86,841 360,439 4,151 4,042 1456,79

12,000 90,031 403,472 4,481 4,254 1.716,27
13,000 96,913 494,498 5,102 4,638 2.293,57
14,000 108,037 593,602 5,494 4,873 2.892,48
14,497 217,961 696,563 3,196 3,395 2.365,05

Fórmula de Manning

Equação continuidade (Chézy)

Vazão na Seção Transversal - A

SEÇÃO 1 - Ad=9.607,00 km2, Perímetro = 658,20 km
               - UTM:223,628 km E; 7.488,653 km N

AJRh
n

Qcanal ***
1

2

1

3

2

=

2

1

3

2

**
1

JRh
n

V =
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Figura 1 - seção 1 estudada – gráfico da curva cota - vazão 
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Tabela 5 - valores de velocidade e vazão na seção 2 estudada em função da 

altura da lâmina de água para vazão de projeto num período de 
retorno de 100 anos e seu respectivo gráfico com a cota - vazão 

 

DN DN DN DN (Talvegue)(Talvegue)(Talvegue)(Talvegue) = = = = 3,33 m I talvegue = 0,003 m/km

L L L L (Talvegue)(Talvegue)(Talvegue)(Talvegue) = = = = 1332,00 m

? = 0,035 Qp (100 ANOS)= 1.415,694 m3/s

Cota (m) Pm (m) Am (m2) Rh (m) V (m/s) Q (m3/s)
Cota fundo 7,500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NA Normal 10,000 90,08 150,98 1,68 2,21 333,39

11,000 93,87 241,56 2,573 2,939 709,90
12,000 97,658 335,303 3,433 3,562 1.194,22

Cota Máx. de Inundação 12,500 99,791 383,365 3,842 3,839 1471,586
13,000 104,157 432,997 4,157 4,046 1.751,90
14,000 111,755 538,552 4,819 4,465 2.404,51
14,160 112,528 555,983 4,941 4,540 2.523,99

Fórmula de Manning

Equação continuidade (Chézy)

Vazão na Seção Transversal - A

SEÇÃO 2 - Ad=9.607,00 km2, Perímetro = 658,20 km
               - UTM:224,351 km E; 7.488,709 km N

AJRh
n

Qcanal ***
1

2

1

3

2

=

2

1

3

2

**
1

JRh
n

V =

 
 
 
 
 

Cota - 11,50 m 
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Figura 2 - seção 2 estudada – gráfico da curva cota - vazão 
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Tabela 6 - Valores de velocidade e vazão na seção 3, estudada em função da 

altura da lâmina de água para vazão de projeto em um período de retorno de 

cem anos e seu respectivo gráfico com a cota – vazão. 

 

DN DN DN DN (Talvegue)(Talvegue)(Talvegue)(Talvegue) = = = = 3,33 m I talvegue = 0,003 m/km

L L L L (Talvegue)(Talvegue)(Talvegue)(Talvegue) = = = = 1332,00 m

? = 0,035 Qp (100 ANOS)= 1.415,694 m3/s

Cota (m) Pm (m) Am (m2) Rh (m) V (m/s) Q (m3/s)
Cota fundo 8,110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NA Normal 10,000 121,96 142,57 1,17 1,74 247,59

11,000 127,31 266,69 2,09 2,56 683,31
12,000 136,53 397,12 2,91 3,19 1.266,35

Cota Máx. de Inundação 12,250 138,617 431,103 3,110 3,334 1437,42
13,000 149,87 536,51 3,58 3,66 1.964,75
14,000 69,54 323,13 4,65 4,36 1.408,09

Fórmula de Manning

Equação continuidade (Chézy)
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Figura 3 - seção 3 estudada – gráfico da curva cota-vazão 
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LISTAGEM DE PLANTAS: 
 
- Planta de localização, Escala 1:500.000, folha 1 / 3 
 
- Planta de localização, Escala 1:10.000, folha 2 / 3. 

  
- Seções transversais, Escala 1:100, folha 3 / 3. 

Cota - 12,25 m 
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ANEXO II 

 
 
 

Descrição dos solos do Parque Natural Municipal  

do Distrito de Santa Terezinha 
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PERFIL 1 

 

A – DESCRIÇÃO GERAL 

 

DATA – 18.10.2006 

CLASSIFICAÇÃO SiBCS –  ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Alumínico 

típico - PVAa 

LOCALIZAÇÃO, MUNÍCIPIO, ESTADO E COORDENADAS – Rodovia Piracicaba-

São Pedro, entrada do Distrito Santa Terezinha, às margens dos rios Corumbataí e 

Piracicaba; Piracicaba, SP; S 47º41’02,06” e W 22º41’09,15” e altitude: 475 m. 

LITOLOGIA – Siltitos. 

FORMAÇÃO GEOLÓGICA – Corumbataí 

CRONOLOGIA – Permiano 

MATERIAL ORIGINÁRIO – Produto da alteração da rocha supracitada.   

PEDREGOSIDADE – Não pedregosa. 

ROCHOSIDADE – Não rochosa. 

RELEVO LOCAL – Suave ondulado 

RELEVO REGIONAL – Suave ondulado e ondulado. 

EROSÃO – Laminar 

DRENAGEM – Bem drenagem 

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA – Mata Tropical Subperenifólia 

USO ATUAL – pastagem 

CLIMA – Cwa, da classificação de Köppen. 

DESCRITO E COLETADO POR – Daniel Manfredini, Eduardo Leal Oliveira Camargo 

e José Leonardo Franceschet. 

 

B - DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA 

 

Ap 0-13 cm, cinzento-avermelhado-escuro (2,5YR 4/1 úmida) e Bruno (7,5YR 5/2 

seca); média; moderado média sub-angulares; ligeiramente duro, plástica e 

ligeiramente pegajosa; transição clara e plana. 
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ABt 13 - 38 cm, - bruno-avermelhado (5YR 4/3 úmida) e Bruno (7,5YR 5/3  seca); 

argiloso, forte média blocos sub-angulares; duro, firme, plástica e pegajoso; 

transição abrupta e plana. 

Bt 38- 62 cm, vermelho-amarelo (5YR 4/6 úmida) e vermelho-amarelo (5YR 5/6  

seca); argiloso, média forte blocos sub-angulares; dura, firme, plástica e 

pegajosa; transição gradual e plana. 

CBt 62- 115+ cm, vermelho-amarelo (5YR 5/8 úmida) e Bruno-forte (7,5 YR 5/6 

seca); argiloso, média, moderado blocos sub-angulares; dura e firme, plástica e 

pegajosa. 

 

RAÍZES – Abundantes no horizonte Ap, muitas e finas nos horizontes ABt e Bt e raras 

no CBt. 

Observações: Nos horizontes A não apresenta cerosidade, AB pouca, Bt e CB muita. 
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C – ANÁLISE FÍSICAS E QUÍMICAS 

 

 

 

 

Argila Silte Areia Total Areia Grossa Areia Fina Fe2O3 Al2O3 SiO2
Símb. Prof.(cm) Água % % %
Ap 0 - 13 33,70 26,30 40,00 16,00 24,00 5,00 3,72 10,80 13,50 1,25 0,93 2,90
ABt 13 - 38 46,30 28,70 25,00 10,00 15,00 4,80 4,86 13,20 16,70 1,27 0,92 2,72
Bt 38 - 62 51,90 23,10 25,00 8,00 17,00 4,80 4,86 13,00 15,90 1,22 0,89 2,67
CBt 62 - 115+ 57,70 31,30 11,00 4,00 7,00 5,10 6,01 19,90 24,00 1,21 0,93 3,31

P Sat. Sat. S
Resina bases Al SO4

Símb. Prof. g/dm³ mg/dm³ V% m% mg/dm³
Ap 0 - 13 26 6 2,3 15 9 52 8 26 78 34 23 -
ABt 13 - 38 15 5 0,3 7 4 98 23 11 109 10 67 -
Bt 38 - 62 12 5 0,3 6 4 135 21 10 145 7 67 -
CBt 62 - 115+ 8 5 0,1 4 6 166 28 10 176 6 73 -

Horizontes
Composição granulométrica da Terra Fina

g/Kg

Ki
Ataque Sulfúrico

S.B. CTC  M.O. K Ca Mg H+Al Al

pH
Kr Al2O3/Fe2O3

Horizontes

  ----------------------- mmolc/dm³ ----------------------------
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PERFIL 2 

 

A – DESCRIÇÃO GERAL 

 

DATA – 18.10.2006 

CLASSIFICAÇÃO SiBCS –  ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distróficos 

arênicos - PVAd 

LOCALIZAÇÃO, MUNÌCIPIO, ESTADO E COORDENADAS – Rodovia Piracicaba-

São Pedro, entrada do Distrito Santa Terezinha, às margens dos rios Corumbataí e 

Piracicaba; Piracicaba, SP; S 47º41’17,1” e W 22º41’10,45” e altitude: 466 m. 

LITOLOGIA – Siltitos. 

FORMAÇÃO GEOLÓGICA – Corumbataí 

CRONOLOGIA – Permiano 

MATERIAL ORIGINÁRIO – Produto da alteração da rocha supracitada.   

PEDREGOSIDADE – Não pedregosa. 

ROCHOSIDADE – Não rochosa. 

RELEVO LOCAL – Suave ondulado 

RELEVO REGIONAL – Suave ondulado e ondulado. 

EROSÃO – Laminar 

DRENAGEM – Bem drenagem 

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA – Mata Tropical Subperenifólia 

USO ATUAL – pastagem 

CLIMA – Cwa, da classificação de Köppen. 

DESCRITO E COLETADO POR – Daniel Manfredini, Eduardo Leal Oliveira Camargo 

e José Leonardo Franceschet. 

 

B - DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA 

 

Ap 0-17 cm, acinzentado muito escuro (7,5YR 3/1 úmida) e acinzentado-

avermelhado (5YR 5/2 seca); arenoso; fraco média granular; macia,  

ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa; transição clara e plana. 
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ABt 17 - 61 cm, - Bruno-escuro (7,5YR 3/3 úmida) e bruno-avermelhado (5YR 5/3 

seca); arenoso, fraco média granular; macia,  firme, ligeiramente  plástica e 

ligeiramente  pegajoso; transição clara e plana. 

Bt 61- 117+ cm, Bruno (7,5YR 4/4 úmida) e bruno-avermelhado (5YR 5/4   

seca); médio, fraco média granular; macia,  firme, ligeiramente plástica e 

ligeiramente pegajosa; transição gradual e plana. 

 

RAÍZES – Abundantes no horizonte Ap, muitas e finas nos horizontes ABt e Bt e raras 

no CBt. 
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C – ANÁLISE FÍSICAS E QUÍMICAS 

 

 

 

 

Argila Silte Areia Total Areia Grossa Areia Fina Fe2O3 Al2O3 SiO2

Símb. Prof. Água % % %
Ap 0 - 17 13,10 7,90 79,00 48,00 31,00 5,20 2,29 4,30 4,90 1,14 0,74 1,88
ABt 17 - 61 15,00 13,00 72,00 48,00 24,00 4,80 1,43 5,20 6,00 1,15 0,90 3,64
Bt 61 - 117+ 24,40 9,60 66,00 43,00 23,00 4,40 2,15 16,60 8,00 0,48 0,43 7,72

P Sat. Sat. S
Resina bases Al SO4

Símb. Prof. g/dm³ mg/dm³ V% m% mg/dm³
Ap 0 - 17 17,00 14,00 2,80 9,00 7,00 31,00 2,00 19,00 50,00 38,00 10,00 -
ABt 17 - 61 8,00 6,00 0,30 8,00 3,00 52,00 10,00 11,00 63,00 18,00 47,00 -
Bt 61 - 117+ 7,00 4,00 0,10 6,00 2,00 64,00 12,00 8,00 72,00 11,00 60,00 -

Horizontes
Composição granulométrica da Terra Fina

pH
Ataque Sulfúrico

Ki Kr Al2O3/Fe2O3
g/Kg

Horizontes   M.O. K Ca Mg H+Al Al S.B. CTC

  ----------------------- mmolc/dm³ ----------------------------
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PERFIL 3 

 

A – DESCRIÇÃO GERAL 

 

DATA – 18.10.2006 

CLASSIFICAÇÃO SiBCS – GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico incéptico – GXbd. 

LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO, ESTADO E COORDENADAS – Rodovia Piracicaba -

São Pedro, entrada do Distrito Santa Terezinha, às margens dos rios Corumbataí e 

Piracicaba; Piracicaba, SP; S 47º40’56,33” e W 22º41’09,7” altitude: 460m. 

MATERIAL ORIGINÁRIO – Produto da alteração da rocha supracitada.   

PEDREGOSIDADE – Não pedregosa. 

ROCHOSIDADE – Não rochosa. 

RELEVO LOCAL – Suave ondulado 

RELEVO REGIONAL – Suave ondulado e ondulado. 

EROSÃO – Não 

DRENAGEM – Bem drenado 

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA – Mata Tropical Subperenifólia 

USO ATUAL – Pastagem. 

CLIMA – Cwa, da classificação de Köppen. 

DESCRITO E COLETADO POR – Daniel Manfredini, Eduardo Leal Oliveira Camargo 

e José Leonardo Franceschet. 
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B - DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA 

 

Ag 0-10 cm, bruno-avermelhado-escuro (2,5Y 3/3 úmida) e cinzento (2,5Y 6/1 

seca); argilosa; moderada médio granular; ligeiramente dura, friável, muito 

plástica e pegajosa; transição gradual e plana. 

B 10 - 38 cm, - bruno-escuro (10YR 3/3 úmida) e bruno-avermelhado (2,5YR 

5/3 seca); média; moderada média blocos sub-angulares; extremamente dura, 

firme, plástica e pegajosa; transição clara e plana. 

Cg 38-62+ cm, acinzentado (Gley I 5/N úmida) e cinzentado (Gley I 6/N seca); 

argilosa; forte média blocos sub-angulares; extremamente dura, firme, muito 

plástica e muito pegajosa. 

RAÍZES – Comuns finas no horizonte Ag e B. Poucas finas nos horizontes Cg. 
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C – ANÁLISE FÍSICAS E QUÍMICAS 

 

 

Argila Silte Areia Total Areia Grossa Areia Fina Fe2O3 Al2O3 SiO2
Símb. Prof. Água % % %
Ag 0 - 10 36,40 23,60 40,00 14,00 26,00 5,30 - - - - - -
B 10 - 38 30,60 28,40 41,00 11,00 30,00 5,30 - - - - - -
Cg 38 - 62+ 36,70 37,30 26,00 7,00 19,00 5,20 - - - - - -

P Sat. Sat. S
Resina bases Al SO4

Símb. Prof. g/dm³ mg/dm³ V% m% mg/dm³
Ag 0 - 10 28,00 7,00 3,00 16,00 16,00 42,00 3,00 35,00 77,00 45,00 8,00 -
B 10 - 38 17,00 6,00 0,50 12,00 9,00 52,00 6,00 22,00 74,00 29,00 22,00 -
Cg 38 - 62+ 14,00 5,00 0,50 15,00 13,00 58,00 10,00 29,00 87,00 33,00 26,00 -

Horizontes
Composição granulométrica da Terra Fina

pH
Ataque Sulfúrico

Ki Kr Al2O3/Fe2O3

g/Kg

Horizontes   M.O. K Ca CTCMg H+Al Al S.B.

  ----------------------- mmolc/dm³ ----------------------------
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PERFIL 4 

 

A – DESCRIÇÃO GERAL 

 

DATA – 18.10.2006 

CLASSIFICAÇÃO SiBCS –  NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico – RLd. 

LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO, ESTADO E COORDENADAS – Rodovia Piracicaba-

São Pedro, entrada do Distrito Santa Terezinha, às margens dos rios Corumbataí e 

Piracicaba; Piracicaba, SP; S 47º41’04,77” e W 22º41’05,84” e altitude: 486 m. 

LITOLOGIA – Siltitos. 

FORMAÇÃO GEOLÓGICA – Corumbataí 

CRONOLOGIA – Permiano 

MATERIAL ORIGINÁRIO – Produto da alteração da rocha supracitada.   

PEDREGOSIDADE – Não pedregosa. 

ROCHOSIDADE – Não rochosa. 

RELEVO LOCAL – Suave ondulado 

RELEVO REGIONAL – Suave ondulado e ondulado. 

EROSÃO – Laminar e sulcos 

DRENAGEM – Imperfeitamente drenada 

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA – Mata Tropical Subperenifólia 

USO ATUAL – pastagem 

CLIMA – Cwa, da classificação de Köppen. 

DESCRITO E COLETADO POR – Daniel Manfredini, Eduardo Leal Oliveira Camargo 

e José Leonardo Franceschet. 

 

B - DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA 

 

Ap 0-11 cm, Bruno (7,5YR 4/2 úmida) e Bruno (7,5YR 5/2 seca); média; pequena 

moderado sub-angular; ligeiramente duro friável, plástica e pegajosa; transição 

clara e plana. 

AC 11 - 25 cm, - bruno-avermelhado (2,5YR 4/4 úmida) e bruno (7,5YR 5/4 seca); 

argiloso, média moderado sub-angular; ligeiramente duro friável, plástica e 

pegajosa; transição clara e plana. 
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Cr 25- 46+ cm, bruno-avermelhado (5YR 4/4 úmida) e bruno-claro (7,5YR 6/4 

seca); argiloso, médio moderado sub-angular; ligeiramente duro, plástica e 

pegajosa. 

RAÍZES – Abundantes no horizonte A, poucas e raras nos horizontes AC  e C. 

 

Observações: Nos horizontes Ap não apresenta cerosidade, AC pouca e presença de 

pedregosidade, Cr cerosidade abundante. 
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C – ANÁLISE FÍSICAS E QUÍMICAS 

 

 

 

Argila Silte Areia Total Areia Grossa Areia Fina Fe2O3 Al2O3 SiO2

Símb. Prof. Água % % %
Ap 0 - 11 33,10 32,00 34,90 14,00 20,90 5,20 4,72 12,80 15,20 1,19 0,87 2,71
AC 11 - 25 38,30 33,70 28,00 12,00 16,00 5,00 4,29 10,70 13,50 1,26 0,90 2,49
Cr 25 - 46+ 39,50 34,50 26,00 12,00 14,00 4,90 4,29 14,00 16,80 1,20 0,92 3,26

P Sat. Sat. S
Resina bases Al SO4

Símb. Prof. g/dm³ mg/dm³ V% m% mg/dm³
Ap 0 - 11 23 7 3 11 9 42 7 23 65 35 23 -
AC 11 - 25 18 5 0,6 11 8 58 18 20 78 25 48 -
Cr 25 - 46+ 10 5 0,3 7 7 121 23 14 135 11 62 -

Horizontes
Composição granulométrica da Terra Fina

pH
Ataque Sulfúrico

Kr Al2O3/Fe2O3
g/Kg

  M.O. K Ca

Ki

CTCMg H+Al Al S.B.Horizontes

  ----------------------- mmolc/dm³ ----------------------------
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PERFIL 5 

 

A – DESCRIÇÃO GERAL 

 

DATA – 18.10.2006 

CLASSIFICAÇÃO SiBCS –  NEOSSOLO FLÚVICO Psamiticos típicos – RYq. 

LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO, ESTADO E COORDENADAS – Rodovia Piracicaba-

São Pedro, entrada do Distrito Santa Terezinha, às margens dos rios Corumbataí e 

Piracicaba; Piracicaba, SP; S 47º40’55,93” e W 22º41’12,9” e altitude: 463. 

MATERIAL ORIGINÁRIO – Produto da alteração da rocha supracitada.   

PEDREGOSIDADE – Não pedregosa. 

ROCHOSIDADE – Não rochosa. 

RELEVO LOCAL – Suave ondulado 

RELEVO REGIONAL – Suave ondulado e ondulado. 

EROSÃO – Laminar 

DRENAGEM – Bem drenagem 

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA – Mata Tropical Subperenifólia 

USO ATUAL – Reflorestamento mata ciliar. 

CLIMA – Cwa, da classificação de Köppen. 

DESCRITO E COLETADO POR – Daniel Manfredini, Eduardo Leal Oliveira Camargo 

e José Leonardo Franceschet. 
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B - DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA 

 

Ag 0-14 cm, Vermelho-escuro-acinzentado (2,5 YR 3/2 úmida) e bruno-

acinzentado-escuro (10YR 4/2 seca); arenoso; fraco pequeno granular; solto, 

não-plástica e não pegajosa; transição gradual e plana. 

AC 14 - 39 cm, - bruno-acinzentado muito escuro (10 YR 3/2 úmida) e Bruno (10 

YR 5/3 seca); arenosa, fraco pequeno granular; solto, não-plástica e não 

pegajosa; transição clara e plana. 

C 39- 109+ cm, bruno-escuro (10 YR 3/3úmida) e Bruno (10YR 5/3 seca); 

arenosa, fraco pequeno granular; solto, não-plástica e não pegajosa. 

RAÍZES – Abundantes nos horizontes Ag e AC, muitas e finas nos horizontes C. 
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C – ANÁLISE FÍSICAS E QUÍMICAS 

 

 

 

 

Argila Silte Areia Total Areia Grossa Areia Fina Fe2O3 Al2O3 SiO2

Símb. Prof. Água % % %
Ag 0 -14 8,70 1,30 90,00 18,00 72,00 5,20 - - - - - -
AC 14 - 39 7,40 3,70 88,90 20,90 68,00 5,20 - - - - - -
C 39 - 109+ 7,20 0,80 92,00 36,00 56,00 4,90 - - - - - -

P Sat. Sat. S
Resina bases Al SO4

Símb. Prof. g/dm³ mg/dm³ V% m% mg/dm³
Ag 0 -14 15 5 0,3 9 4 28 5 13 41 32 27 -
AC 14 - 39 11 5 0,1 6 2 28 5 8 36 22 38 -
C 39 - 109+ 7 5 0,1 4 1 22 5 5 27 19 50 -

Horizontes
Composição granulométrica da Terra Fina

pH
Ataque Sulfúrico

Ki Kr Al2O3/Fe2O3

g/Kg

Al S.B.Horizontes   M.O. K Ca

  ----------------------- mmolc/dm³ ----------------------------

CTCMg H+Al
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Análise Química dos Solos do Parque Natural Municipal  

do Distrito de Santa Terezinha 
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  Laboratório Agrotécnico Piracicaba Ltda.            
               
INTERESSADO: PROPARK PAISAGISMO             
PROPRIEDADE:               
PROCEDÊNCIA:               
DATA DE RECEBIMENTO DA AMOSTRA: 1/11/2006            
MATERIAL: SOLO              
 RESULTADOS ANALÍTICOS 
                

Nº LAB. INTERESSADO pH   M.O. P K Ca Mg H+Al Al Soma  CTC Sat. Sat  
    H2O   Resina           bases   bases Al  
                    S.B.        

      g/dm³ mg/dm³    --------------------- mmolc/dm³ -------     V% m%  
25866 P79 1 5,3 28 7 3,0 16 16 42 3 35 77 45 8  
25867 P79 2 5,3 17 6 0,5 12 9 52 6 22 74 29 22  
25868 P79 4 5,2 14 5 0,5 15 13 58 10 29 87 33 26  
25869 P80 1 5,2 15 5 0,3 9 4 28 5 13 41 32 27  
25870 P80 3 5,2 11 5 0,1 6 2 28 5 8 36 22 38  
25871 P80 4 4,9 7 5 0,1 4 1 22 5 5 27 19 50  
25872 P82 1 5,2 17 14 2,8 9 7 31 2 19 50 38 10  
25873 P82 2 4,8 8 6 0,3 8 3 52 10 11 63 18 47  
25874 P82 4 4,4 7 4 0,1 6 2 64 12 8 72 11 60  
25875 P85 1 5,0 26 6 2,3 15 9 52 8 26 78 34 23  
25876 P85 3 4,8 15 5 0,3 7 4 98 23 11 109 10 67  
25877 P85 4 4,8 12 5 0,3 6 4 135 21 10 145 7 67  
25878 P85 5 5,1 8 5 0,1 4 6 166 28 10 176 6 73  
25879 P87 1 5,2 23 7 3,0 11 9 42 7 23 65 35 23  
25880 P87 2 5,0 18 5 0,6 11 8 58 18 20 78 25 48  
25881 P87 3 4,9 10 5 0,3 7 7 121 23 14 135 11 62  
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Análise Física dos Solos do Parque Natural Municipal  

do Distrito de Santa Terezinha 
 
 
 



 

 383 

 

 

 

Laboratório Agrotécnico Piracicaba 
Ltda    

       

INTERESSADO: 
PROPARK 
PAISAGISMO     

PROPRIEDADE:       
PROCEDÊNCIA:       
DATA DE RECEBIMENTO DA 
AMOSTRA:  1/11/2006    

    ANÁLISE FÍSICA DE SOLO 
       
NÚMERO DA AMOSTRA  ------------------------------------RESULTADOS 
ANALÍTICOS ------------------------------  
       

Laboratório 
Interessad

o Argila Silte 
Areia 
Total 

Areia 
Grossa Areia Fina 

    
<0,002m
m 

0,053-
0,002mm   

2,00-
0,210mm 

0,210-
0,053mm 

    
 ------------------------------------------- g/kg --------------------------------

--- 
25866 P79 1 364 236 400 140 260 

25867 P79 2 306 284 410 110 300 

25868 P79 4 367 373 260 70 190 

25869 P80 1 87 13 900 180 720 

25870 P80 3 74 37 889 209 680 

25871 P80 4 72 8 920 360 560 

25872 P82 1 131 79 790 480 310 

25873 P82 2 150 130 720 480 240 

25874 P82 4 244 96 660 430 230 

25875 P85 1 337 263 400 160 240 

25876 P85 3 463 287 250 100 150 

25877 P85 4 519 231 250 80 170 

25878 P85 5 577 313 110 40 70 

25879 P87 1 331 320 349 140 209 

25880 P87 2 383 337 280 120 160 

25881 P87 3 395 345 260 120 140 
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Análise de ataque sulfúrico nos solos Parque Natural 

Municipal do Distrito de Santa Terezinha 
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  Laboratório Agrotécnico Piracicaba Ltda  

     

INTERESSADO: PROPARK PAISAGISMO    
PROPRIEDADE:      

PROCEDÊNCIA:      
DATA DE RECEBIMENTO DA AMOSTRA: 1/11/2006   
      
      

  ATAQUE SULFÚRICO  

      

  Fe2O3 Al2O3 SiO2  
No.LAB. No.INTER. % % %  
25872 P82 1 2,29 4,30 4,90  

25873 P82 2 1,43 5,20 6,00  

25874 P82 4 2,15 16,60 8,00  

25875 P85 1 3,72 10,80 13,50  

25876 P85 3 4,86 13,20 16,70  

25877 P85 4 4,86 13,00 15,90  

25878 P85 5 6,01 19,90 24,00  

25879 P87 1 4,72 12,80 15,20  

25880 P87 2 4,29 10,70 13,50  

25881 P87 3 4,29 14,00 16,80  
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ANEXO III 
 
 
 
 
Plano básico de recomposição florística para o Parque Natural Municipal do 

Distrito de Santa Terezinha 
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1. Apresentação 

 
O presente trabalho tem como finalidade fornecer subsídios para a 

recomposição da vegetação no Parque Natural Municipal do Distrito de Santa 

Terezinha, município de Piracicaba - São Paulo, especialmente no trecho de mata ciliar, 

ao longo do rio Piracicaba e do córrego das Ondas, nos limites dessa Unidade de 

Conservação.  

As recomendações foram baseadas na legislação federal vigente, em especial 

na Lei que define e caracteriza as Áreas de Preservação Permanente (nº. 4.771 de 1965), 

alterada pela Medida Provisória nº. 1956-57/00 e regulamentada pelas Resoluções 

Conama ns.º 302/02 e 303/02, além da Resolução SMA nº. 47 de 26 de novembro de 

2003.  

 

2. Descrição das atividades de recomposição 

Para a restauração da área deverão ser realizadas as seguintes atividades:  

 

• Isolamento do local e redução dos fatores de degradação 

A primeira atividade a ser realizada durante a implantação do programa de 

recomposição florestal da área é assegurar o seu isolamento, a fim de evitar 

interferências e mitigar a degradação.  

Os fatores externos que interferem na Unidade de Conservação, 

especificamente, na Área de Preservação Permanente, são ações antrópicas como a 

pesca e a ocorrência de incêndios iniciados propositalmente ou não. Outros problemas 

são: a utilização do local como depósito de resíduos, entulhos e materiais indesejáveis e 

a existência de uma pista de motocross, que deverá ser desativada.  

Dessa forma, recomenda-se isolar inicialmente toda a área da Unidade com 

instalação de cercas no seu perímetro, evitando, assim, a entrada de pessoas ou animais, 

que possam interferir na regeneração da vegetação.  

 

• Eliminação seletiva ou desbaste de competidores  

Normalmente, observa-se nas áreas abandonadas a presença de grandes 

trechos invadidos por gramíneas (capins de porte mais alto), na maioria, exóticas. A 

persistência dessas plantas pode favorecer a ocorrência de incêndios, principalmente, 
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nos períodos mais secos do ano. Para evitá-los, recomenda-se o controle por meio de 

roçadas periódicas (mecânicas ou químicas), que eliminam também a competição que 

essas espécies invasoras exercem sobre as mudas plantadas.  

Quando a floresta atingir elevada densidade, a ponto de se obter boa cobertura 

do terreno, com o fechamento de copas das árvores, proporcionando o adequado 

sombreamento da área, torna-se desnecessário o combate sistemático das plantas 

invasoras, exigindo apenas uma manutenção anual, nos primeiros dois a três anos.  

 

• Adensamento e enriquecimento de espécies com mudas 

Considera-se a operação de adensamento com mudas a introdução na área do 

Parque a ser recuperada de novos indivíduos das espécies pioneiras/secundárias iniciais 

já existentes no local, cuja densidade encontra-se abaixo do recomendado. Nesse caso, 

pode ser usado o espaçamento de plantio de 2 x 2 metros entre os indivíduos de espécies 

pioneiras e secundárias iniciais, proporcionando um maior adensamento de plantas. 

O enriquecimento, por sua vez, representa a introdução de mudas ou sementes 

de espécies dos estágios finais de sucessão não encontradas na área em restauração, 

aumentando, assim a diversidade de espécies e contribuindo para melhorar a 

sustentabilidade do povoamento.  

Nesse caso, serão plantadas mudas de espécies secundárias tardias e clímaxes, 

observando-se maior espaçamento, de 6 x 6 metros. Vale ressaltar que o melhor 

momento de plantar tais espécies será quando as árvores de rápido crescimento 

apresentar bom desenvolvimento, através do fechamento de suas copas, proporcionando 

o sombreamento da área.  

 

• Estabelecimento de módulos de plantio  

Os módulos de plantio objetivam a implantação das espécies nos estágios 

finais de sucessão (secundárias tardias e clímaxes) em áreas já ocupadas por espécies 

pioneiras ou conjuntamente com estas, o que levaria sua gradual substituição ao longo 

do tempo, caracterizando assim o processo de sucessão florestal.  

A restauração dependerá de um plantio misto com o máximo possível de 

diversidade de espécies nativas, para garantir a recuperação da estrutura e dinâmica da 

floresta. 
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Dessa forma, pode-se classificar as espécies em quatro grupos ecológicos, que 

combinados entre si, compõem uma floresta, a saber: 

• Pioneiras: caracterizam-se por apresentar um crescimento muito rápido, não ser 

tolerantes à sombra, possuir idade de reprodução prematura (um a cinco anos); a 

dependência de polinizadores é baixa e o tempo de vida muito curto, até dez anos. 

• Secundárias iniciais: possuem um crescimento rápido, são intolerantes à sombra, 

reproduzem-se a partir dos cinco anos; sua dependência de polinizadores é alta e 

vivem entre dez a 25 anos. 

• Secundárias tardias: seu crescimento é médio, são tolerantes à sombra no estágio 

juvenil, reproduzem-se a partir dos dez anos; sua dependência de polinizadores é 

alta e possuem tempo de vida longo, cerca de 25 a cem anos. 

• Clímaxes: apresentam crescimento bastante lento, são tolerantes à sombra, 

reproduzem-se somente após os vinte anos; possuem alta dependência de 

polinizadores e seu tempo de vida é muito longo, normalmente maior que cem anos. 

 

3. Plano de ação e recomendações técnicas gerais  

3.1 - Atividades de pré-plantio 
3.3.1 - Combate às formigas 

O combate às formigas cortadeiras, de forma geral, é dividido em três etapas, 

nas quais podem ser utilizados alguns métodos de controle: 

• Combate inicial: O combate inicial é realizado previamente em toda a área a ser 

plantada, incluindo parte das áreas limítrofes, em uma faixa de até 200 metros 

(Mendonça & Ribeiro, 2004). Diante da dificuldade de locomoção de pessoal e até 

mesmo da localização dos olheiros dos formigueiros, no entanto, a operação é mais 

eficiente quando realizada depois da limpeza da área, e antes do preparo do solo. 

Dessa forma, é recomendado o aguardo de um período de, no mínimo, sessenta dias 

entre a operação de limpeza e o combate (Paiva et al., 2001). 

• Repasse: É realizado, no mínimo, sessenta dias após o combate inicial e antes do 

plantio das mudas, em todo o terreno onde foi feita a primeira atividade, inclusive, 

nas áreas adjacentes, localizando e controlando os formigueiros que porventura não 

tenham sido mortos. 

• Ronda: A fiscalização é feita durante todo o período de formação e maturação do 

povoamento florestal. Inicia-se no plantio e torna-se uma operação constante até os 
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quatro meses seguintes. Depois desse período, deve ser feita, normalmente, a cada 

seis meses, para evitar a proliferação dos formigueiros. Ocasionalmente, no caso de 

ocorrência de surtos, pode haver a necessidade de combater as formigas antes de 

completar seis meses.  

 

O combate de formigas deve ser realizado através de iscas granuladas, 

encontradas no mercado, normalmente, à base de sulforamida e de fipronil, que atuam 

nas formigas através do contato e da ingestão. As iscas granuladas só se prestam ao 

combate das formigas em período secos, uma vez que o material inerte que as compõe 

perde a atratividade em presença de umidade. Assim, não devem ser utilizadas após a 

chuva, nas primeiras horas da manhã, ou em locais onde o orvalho é intenso (Paiva et 

al., 2001).  

 

3.3.1.2 - Controle de ervas daninhas 

• Roçada mecânica: esta operação é indicada para o primeiro ano de implantação, 

após o plantio, principalmente, devido ao risco de deriva dos herbicidas nas mudas 

ainda pequenas. Em áreas já colonizadas por indivíduos arbóreo-arbustivos, onde é 

impossível a roçada tratorizada, é indicada a utilização de roçadeira-costal ou 

manual, seguida do coroamento das mudas.  

• Capina química: deverá ser feita com a aplicação de herbicidas químicos 

específicos, de baixo impacto ambiental, a ser utilizado nas dosagens recomendadas 

pelo fabricante e observando-se as adequadas normas de segurança para realização 

dos trabalhos. 

A aplicação poderá ser feita em área total ou em faixas, dependendo das 

condições específicas do terreno. Pode-se, também, controlar as ervas daninhas 

ocorrentes nas linhas e entrelinhas manualmente, com pulverizador costal, bico tipo 

espuma e chapéu-de-napoleão ou similar, impedindo qualquer deriva do produto para as 

mudas. Sua aplicação é recomendada durante os períodos em que o capim apresenta-se 

viçoso, evitando as épocas de estiagem.  
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3.3.1.3 - Preparo do solo 

O preparo de solo para o plantio florestal influencia decisivamente o 

desenvolvimento das mudas no campo, principalmente, nos estágios iniciais, bem como 

a futura uniformidade do povoamento. Dentre as diversas opções de preparo, a 

subsolagem é uma das mais indicadas no setor florestal, devido seus efeitos benéficos 

sobre o solo, de suas vantagens operacionais (maior rendimento) e econômicas (menor 

custo).  

Em áreas planas ou suavemente onduladas, o preparo do terreno consiste na 

subsolagem até profundidades entre 30 e 40 cm, com o principal intuito de promover a 

melhoria das condições físicas do solo e possibilitar uma adequada localização nos 

fertilizantes a serem aplicados, que proporcionam um rápido crescimento inicial das 

mudas.  

 

3.3.1.4 - Adubação para reflorestamentos mistos com espécies nativas 

A maioria das espécies florestais apresenta média a alta demanda nutricional, 

exigindo, para seu estabelecimento, pelo menos, solos de média fertilidade e boas 

condições hídricas, sem longos períodos de estiagem. Devido à grande diversidade de 

espécies, com diferentes exigências nutricionais, recomenda-se o suprimento de 

nutrientes para aquelas consideradas mais exigentes, de forma que as demais também 

tenham suas demandas nutricionais atendidas. 

 

3.3.1.4.1 - Recomendação de calagem 

A aplicação de calcário no solo objetiva elevar os níveis de pH e bases do solo, 

para neutralizar ou reduzir os efeitos tóxicos do alumínio (Al), além de aumentar as 

disponibilidades de cálcio (Ca) e/ou magnésio (Mg). Em geral, solos com níveis mais 

elevados de alumínio, de matéria orgânica e de argila requerem maiores dosagens de 

calcário. 

A dose de calcário a ser aplicada é determinada pelas análises de solo. 

Normalmente, deve ser utilizado, quando a saturação por bases do terreno for inferior a 

40%.  Sua aplicação é feita a lanço, na área total, com incorporação uniforme na camada 

de 0-20 ou 0-30 cm do solo, pelo menos trinta dias antes do plantio. Deve-se usar, de 

preferência, calcário do tipo dolomítico. 
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3.3.1.4.2 - Adubação de plantio e cobertura 

A tabela 3 apresenta as quantidades totais de nitrogênio (N), fósforo (P2O5) e 

potássio (K2O) recomendadas para o estabelecimento de reflorestamentos mistos com 

espécies nativas. Para evitar perda de nutrientes por volatilização, lixiviação, 

imobilização e erosão é conveniente que a adubação seja feita de forma parcelada, 

aplicando-se parte por ocasião do plantio, e o restante, posteriormente, em cobertura. 

 

Tabela 3 - Recomendações de adubação para o estabelecimento de reflorestamentos 

mistos com espécies nativas. 

Nitrogênio 
N (Kg/ha) 

P resina (mg/dm3)* 
0 - 5 

P2O5 (kg/ha) 

K trocável (mmolc/dm3) ** 
K2O (kg/ha.) 

6 - 12 > 12 0 - 0.7 
0.8 - 
1.5 

> 1.5 
50 80 

60 0 60 30 0 
 

Parâmetros: 

* 1 mg/dm³ = 1mg/cm³ 

** 10 mmolc/dm³ = 1 meq/100cm³ 

* 1 mg/dm³ = 1mg/cm³ 

** 10 mmolc/dm³ = 1 meq/100cm³ 

 

Como adubação de plantio, recomenda-se que 50% das doses de N e K2O, 

100% da dose de P2O5 sejam aplicadas por ocasião do plantio, no sulco ou na cova.  

A dose restante de N e K2O deve ser aplicada, entre três a seis meses pós-

plantio, na forma de filetes contínuos, no entorno da projeção das copas, ou no meio do 

espaçamento entre as linhas de plantio. As aplicações de adubos em cobertura não 

devem coincidir com os períodos de intensas chuvas e, tampouco, quando os níveis de 

umidade do solo estiverem muito baixos. 

Por ocasião do plantio também se recomenda a aplicação de micronutrientes, 

boro (B) e zinco (Zn), principalmente. Esses nutrientes podem ser aplicados 

conjuntamente com o N, P e K através de formulações de adubos que contenham 0,3% 

de B e 0,5% de Zn, ou então, aplicar 10 g de FTE ("Fritas") por planta, no ato do 

plantio. 
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3.3.1.5 - Plantio 

Para a implantação de módulos de mudas nas Áreas de Preservação 

Permanente será aplicado o modelo sucessional, no qual as espécies são separadas em 

grupos ecológicos. Dessa forma, as espécies iniciais da sucessão darão sombreamento 

adequado para as espécies dos estágios posteriores do reflorestamento (clímaxes).  

Quando são utilizadas espécies de dois ou mais grupos ecológicos, a proporção 

entre o conjunto de espécies de cada grupo é chamada de combinação. A combinação é 

muito importante como estratégia de recuperação de áreas degradadas, no sentido de 

implementar a dinâmica de sucessão dos povoamentos (Figura 5).  

Essa combinação também atende a legislação ambiental vigente, no diz 

respeito à Resolução SMA-47, que altera e amplia a Resolução SMA 21, de 21-11-

2001; fixa orientação para o reflorestamento heterogêneo de áreas degradadas e dá  

providências correlatas.  

 

Figura 5. Combinação de espécies de diferentes grupos ecológicos. Recomenda-se a 

utilização de 60% de pioneiras (P), 20% de secundárias (S) e 20% de clímaxes (C). 

 

 

Vale atentar para as espécies secundárias tardias e clímaxes que os indivíduos 

da mesma espécie deverão formar blocos, com espaçamento médio entre indivíduos de 

10 a 30 m. Esse procedimento objetiva evitar o isolamento reprodutivo dessas espécies, 

devido à ausência de dados sobre a auto-ecologia da maioria das espécies nativas 
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(Rodrigues & Gandulfo, 1996).  

Rodrigues (2003) recomenda um espaçamento de plantio de três metros entre 

linhas, e de dois metros entre plantas (3 x 2 metros), com linhas de espécies 

pertencentes ao grupo de preenchimento (pioneiras que sombreiam o solo), alternadas 

com linhas de espécies pertencentes ao grupo de diversidade (secundárias iniciais e 

tardias). 

As ações de restauração das matas ciliares da área em questão devem ter como 

base a lista de espécies contidas no Anexo 3 (Resolução SMA-47). A tabela 5 apresenta 

algumas que ocorrem em mata ciliar.  

Em caso onde a metodologia de restauração florestal for o adensamento e 

enriquecimento de espécies com mudas em áreas já reflorestadas, deve-se adotar o 

espaçamento 2 x 2 (2 metros entre linhas e 2 metros entre plantas na linha). Da mesma 

maneira, deve-se adotar o plantio de linhas de diversidade e preenchimento alternadas. 

O plantio deve ser realizado preferencialmente durante o período chuvoso, logo após a 

ocorrência de precipitações.   

A muda deve ser colocada na cova na posição vertical, compactando-se 

ligeiramente o solo no seu entorno. Independente do tipo de embalagem usada para 

produção de mudas, deve-se, antes do plantio, proceder à sua remoção.  
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 Tabela 5. Relação de algumas espécies para plantio. 

Nome popular Espécie Grupo ecológico
Açoita cavalo Luehea sp Secundária
Algodoeiro Alchornea triplinervia Pioneira
Angico branco Anadenanthera colubrina Secundária
Angico vermelho Anadenanthera macrocarpa Secundária
Angico da mata Parapiptadenia rigida Secundária
Araribá Centrolobium tomentosum Secundária
Araticum Annona cacans Secundária
Aroeira salsa Schinus mole Secundária
Aroeira pimenteira Schinus terebentifolius Pioneira
Assa peixe Boehmeria caudata Pioneira
Branquilho Sebastiana commersoniana Pioneira
Bugreiro, aroeira branca Lithraea molleoides Pioneira
Café de bugre Cordia ecalyculata Secundária
Canafístula Peltophorium dubium Secundária
Canela poca Styrax camporum Secundária
Candiúva Trema micrantha Pioneira
Capixingui Croton floribundus Pioneira
Catiguá Trichilia sp Pioneira
Caviúva Machaerium sp Secundária
Cedro Cedrela fissilis Clímax
Cedrinho Cedrela odorata Clímax
Coerana Chrysophyllum gonocapum Secundária
Copaíba Copaífera langsdorffii Secundária
Embaúba Cecropia sp Pioneira
Embiruçu Pseudobombax grandiflorum Secundária
Farinha seca Albizia hasslerii Secundária
Grão de Galo Celtis glycicarpa Pioneira
Guapuruvu Schyzolobium parayba Secundária
Guarantã Esembeckia leyocarpa Secundária
Guarea Guarea guidonia Secundária
Guaritá Astronium graveolens Secundária
Ingá Inga sp Secundária
Ipê amarelo Tabebuia sp Secundária
Ipê braco Tabebuia sp Secundária
Ipê felpudo Zeyhera tuberculosa Secundária
Ipê roxo Tabebuia sp Secundária
Jangadeiro Heliocarpus americanus Pioneira
Jaracatiá Jacaratia spinosa Secundária
Jatobá Hymeneae courbaril Clímax
Jenipapo Genipa americana Secundária
Jequitibá branco Cariniana estrellensis Clímax
Jequitibá vermelho Cariniana legalis Clímax
Jerivá Syagrus romanzoffiana Secundária
Louro pardo Cordia trichotoma Secundária
Monjoleiro Acacia polyphylla Pioneira
Mutambo Guazuma ulmifolia Pioneira
Paineira Chorisia speciosa Secundária
Pau d'alho Gallesia integrifolia Clímax
Pau ferro Caesalpinia ferrea Secundária
Pau marfim Balfourodendron riedelianum Secundária
Peito de pombo Tapirira guianensis Pioneira
Peroba rosa Aspidosperma polyneuron Clímax
Primavera (árvore) Bougainvillea espectabilis Secundária
Sangra d'água Croton urucurana Pioneira
Sobrasil Colubrina glandulosa Secundária
Tamboril Enterolobium contortisiliquum Secundária
Unha de vaca Bauhinia forficata Secundária
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3.3.1.6 - Irrigação 

Muitas vezes a irrigação das árvores torna-se necessária, mesmo 

concentrando-se o plantio durante período chuvoso, devido à ocorrência de veranicos. A 

quantidade de água varia em função do clima e da umidade do solo e, geralmente, 

aplica-se de três a cinco litros por cova, até o perfeito pegamento das mudas.  

 

3.3.2 - Atividades de pré-plantio (manutenção) 
3.3.2.1 - Replantio 

Essa operação deve ser feita manualmente, devendo ser realizada no período de sessenta 

dias após o plantio, utilizando-se mudas do mesmo grupo ecológico da espécie a ser 

substituída.  

 
3.3.2.2 - Adubação de cobertura 

A adubação de cobertura deve ser feita preferencialmente com o solo úmido, 

distribuindo-se o fertilizante homogeneamente o de forma homogenea na superfície do 

terreno a uma distância de 15 a 20 cm do caule da planta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 397 

 
Referências bibliográficas 

 

FURTINI NETO, A. E. et al. Fertilização em reflorestamento com espécies nativas. 

In: GONÇALVES, J. L. M.; BENEDETTI, V. (Eds.). Nutrição e fertilização florestal. 

Piracicaba: IPEF, 2000. p.351-383. 

 
GONÇALVES, J.L.M. Recomendações de Adubação para Eucalyptus, Pinus e 

Espécies Nativas. Documentos Florestais.  

Disponível em: www.ipef.br. Consulta: 06/12/2006 

 

KRONKA , F. J. N. et al. Áreas de domínio do cerrado no estado de São Paulo. São 

Paulo: Secretaria do Meio Ambiente. 1998. 84 p. 

 

PAIVA, H.N.; GONÇALVES, L.A.; RIBEIRO, G.T. et al. Cultivo de eucalipto em 

propriedades rurais.  Viçosa: Aprenda Fácil, 2001. 138p. 

 

RIBEIRO, G.T.; MENDONÇA, M.C. Controle de formigas cortadeiras.  In: 

SEMINÁRIO SOBRE SILVICULTURA EM FLORESTAS PLANTADAS, Vitória, 

2004.  Anais. Viçosa: SIF, 2004.  p.40-83. 

 

RODRIGUES, R.R.; GANDOLFI, S.; NAVE, A.G. Apostila de Adequação 

Ambiental de Propriedades Rurais e Recuperação de Áreas Degradadas. 

Piracicaba: ESALQ/USP, 2003. 

 

RODRIGUES, R.R. Florestas Ciliares. In: RODRIGUES, R.R.; LEITÃO FILHO, H.F. 

Matas Ciliares: Conservação e Recuperação.  2a Edição. São Paulo: EDUSP, 

FAPESP, 2004. 

 

RODRIGUES, R.R. A vegetação de Piracicaba e municípios do entorno. Circular 

Técnica IPEF, n. 189, p.1-17, 1999.  

 

RODRIGUES, R.R. & GANDOLFI, S.; Recomposição de florestas nativas: algumas 

perspectivas metodológicas para o Estado de São Paulo. In BALENSISIEFER, M. 



 

 398 

(coord.) Recuperação de Áreas Degradadas. Apostila do III Curso de Atualização. 

FUPEF. UFPR, p.83-100. 1996.  

 

SILVA, L.A., SOARES, J.J.; Composição florística de um fragmento de floresta 

estacional semidecídua no município de São Carlos-SP. Rev. 

Árvore vol.27 n°.5  Viçosa Sept./Oct. 2003. Disponível em: http://www.scielo.br  

Consulta: 06/12/2006. 

 

WALTER, B.M.T. Distribuição espacial de espécies perenes em uma mata de 

galeria inundável no Distrito Federal: florística e fitossociologia. Brasília: UnB, 

1995. 200 p. Tese de Mestrado. 

 

 



 

 399 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 

 

Procedimentos e requisitos específicos recomendados para 

implantação de obras no Parque Natural Municipal de Santa 

Terezinha – Piracicaba – SP 
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Premissas Básicas  
 

� Adotar soluções tecnológicas sustentáveis que promovam o bom uso a economia 

e a conservação dos recursos naturais. 

 

• Gestão e economia de energia: 

Promover o aproveitamento passivo de recursos naturais, incluindo o uso da 

energia solar para a iluminação, a ventilação natural para melhorar o conforto 

térmico, bem como dispositivos de conservação de energia.  

 

• Utilizar sistema de ar condicionado evaporativo, onde for indispensável, sem 

utilização de gases nocivos ao meio ambiente. 

 

• Gestão e economia de água: 

Efetuar o aproveitamento e reuso da água da chuva, bem como o tratamento de 

esgoto para reuso em descargas de sanitários com emprego de bacias com duplo 

fluxo de acionamento e nos projetos de irrigação de jardins. 

 

• Gestão dos resíduos: 

Contemplar o reaproveitamento e reciclagem dos entulhos gerados durante a 

obra, e instalar programa de coleta seletiva do lixo gerado por funcionários da 

obra. 

 

• Adotar soluções arquitetônicas orgânicas com implantação das obras adequada à 

topografia natural e à insolação, e integração entre as edificações e o cenário 

local e melhorar o conforto térmico. 
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• Utilização de materiais ecologicamente corretos e preferencialmente 

provenientes de processos de reciclagem, tais como: britas recicladas, blocos 

cerâmicos e painéis divisórios, madeira certificada proveniente de 

reflorestamento, tintas à base de água ou mistura de terra crua. 

 

• Atender a legislação pertinente, promovendo a instalação de facilidades, 

equipamentos e dispositivos arquitetônicos, bem como a supressão de barreiras e 

de obstáculos nos locais de uso público no interior do Parque para permitir a 

acessibilidade das pessoas com mobilidade reduzida. 
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Programa básico de edificações 

Parque Natural Municipal de Santa Terezinha 

 

 
• Portaria de visitantes: 

- guarita para controle de entrada e saída de visitantes. 

 

• Centro de visitantes: 

- acesso principal 

- foyer/exposições 

- anfiteatro 

- salão múltiplo uso 

- sala de apoio 

- bar/café 

- sanitários masculino/feminino/deficiente físico 

- deck (integração entre espaço interno e externo, mirante para o rio e a 
cidade). 

 

• Núcleo de estudos:   

-acesso/hall 

-laboratório 

-biblioteca 

-salas de aula 

- sanitários masculino/feminino/deficiente físico. 

 

• Administração: 

-acesso/hall 

-salas para uso administrativo do parque. 

 
• Portaria de serviços: 

-guarita para controle de entrada e saída de funcionários e de pessoal de 

manutenção. 

• Central de serviços: 

-refeitório 
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-copa/cozinha 

-sala de descanso 

-vestiários / sanitários 

-garagem. 

 
• Viveiro / canteiros; 

 

• Central de compostagem. 
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Elementos de infra-estrutura e mobiliário 

Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha 
 
 

• Sistema de fechamento: 

- cerca com tela no trecho frontal do terreno com postes metálicos e 

mureta de alvenaria / concreto. 

- cerca de arame liso (dois fios) fixado em poste de madeira. 

• Estacionamento externo e interno: 

- bolsões entremeados de vegetação arbórea e pavimento em blocos de 

concreto vegetado. 

 

• Sistema de circulação viário: 

- guias de concreto e pavimento em pedregulho compactado. 

 

• Sistema de circulação de pedestres: 

- trilhas com piso em solo compactado, pedrisco e cimento, passarelas 

em madeira sobre a área alagada. 

 

• Decks de madeira para pesca à margem do Rio Piracicaba; 

 

• Pergolados em madeira (área sombreada para estar); 

 

• Bancos em madeira. 
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Planta baixa da edificação principal (sugestão). 
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Planta baixa das edificações secundárias (sugestão). 

 
Central de Serviços. 

 
Portaria visitantes. 

 
Portaria de serviço                                                                      Pergolados 
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Materiais para piso nas trilhas (sugestão). 
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Áreas de descanso sem pergolado (mata) (sugestão). 
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Áreas de descanso com pergolado (relvado) (sugestão). 
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Passarela sobre área alagada (sugestão). 
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Área para pesca – margem rio Piracicaba (sugestão). 
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Sistema de cercamento (sugestão). 
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ANEXO V 
 
 
 

Cadastro fotográfico do Parque Natural Municipal  

do Distrito de Santa Terezinha 
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Atual acesso ao Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha, 

a partir da rodovia SP-304 
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Trecho da pista de motocross existente na área do Parque, que deverá desativada
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Aspecto da pista de motocross existente no Parque. O local deverá ser 

convenientemente sistematizado e revestido de vegetação
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Pista de motocross instalada no interior do Parque, a ser desativada
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Lixo depositado no interior do Parque  
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Curral existente no local a ser removido 
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Detalhe do material indevidamente depositado na área do Parque a ser removido 
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Cascalho indevidamente depositado na área do Parque 
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Trecho da Área de Preservação Permantente (APP) a ser recomposto 
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Vista geral do Parque Natural Municipal do Distrito de Santa Terezinha 

em fevereiro de 2007
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Vista do Parque no trecho banhado pelo rio Piracicaba 

que deverá ser objeto de enriquecimento florístico
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ANEXO VI 
 

 
 

 

• Cópia do decreto de criação do Parque 

• Matrículas do terreno 

• Modelo de questionário aplicado à comunidade no entorno do Parque 

• Levantamento florístico (herbário) 

• Desenhos e plantas  

• Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 

 
 


