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AVALIAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA DO BAIRRO “PARQUE CASTELO BRANCO” 
DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE – SP. 

 
PLÍNIO CARIELO

RENATO DE ARAÚJO FERREIRA

       A importância das árvores para o ser humano esta ficando de lado e muitas vezes elas estão 
sendo vistas como um problema nas áreas urbanas. Este estudo foi realizado com o objetivo de
investigar o estado da arborização do Bairro Parque Castelo Branco, com o intuito de propor melhor
manejo da mesma, bem como identificar pontos e elementos que possam estimular mudanças de 
atitude e comportamento da população do bairro, de forma a torná-lo comprometido e não apenas 
consciente da necessidade de preservar. Foram contadas 187 casas, sendo que destas 34 não
apresentam árvores, totalizando 153 árvores no bairro. Dos indivíduos encontrados 35 estão em
contato com a rede elétrica e requer constantemente a realização de podas. Em relação a problemas
com calçadas 85,6% dos indivíduos não causam problemas por estarem plantados em floreiras. A
área verde estimada para o bairro foi de 12.725 m² o que representa 29,5 m²/habitante.  Escola 
Técnica Prof. Dr. Antonio Eufrásio de Toledo 
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AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE MUDAS DE GOIABA (PSIDIUM GUAJAVA) 
SUBMETIDAS A DIFERENTES SUBSTRATOS 

 
RENATO DE ARAÚJO FERREIRA

PLÍNIO CARIELO
ISABELA MAREGA RIGOLIN

       O presente trabalho teve como objetivo avaliar diferentes composições de substrato para 
produção de mudas de goiaba (Psidium guajava). O trabalho foi realizado no viveiro florestal
“Fernando Luizari”, localizado na Escola Técnica – ETEC, Prof. Dr. Antônio Eufrásio de Toledo, 
pertencente ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – CETEPS. O delineamento 
utilizado foi de Blocos Inteiramente Casualizados (DIC), constituído por 4 tratamentos e 8
repetições, sendo 8 mudas por repetição, assim definidos: solo + esterco bovino (T1), solo +
compostagem de folhas de eucalipto (T2), solo + substrato comercial (T3), solo + compostagem de
capim e esterco bovino (T4), na proporção 3:1. Após avaliação constatou-se que o tratamento T1 foi 
o que permitiu melhor desenvolvimento das mudas de goiaba. Os tratamentos T3 e T4 permitiram 
bom desenvolvimento das mudas de goiaba. Já o tratamento T2 não obteve bom resultado no
presente trabalho, sendo necessária a realização de novos testes. 
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LEVANTAMENTOS FLORISTICO E FITOSSOCIOLOGICO DE UMA ÁREA DE CERRADO 
EXISTENTE NA FAZENDA BOA AGUADA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE RIBAS DO 

RIO PARDO – MS. 
 

PLÍNIO CARIELO
RENATO DE ARAÚJO FERREIRA

       O presente trabalho teve como objetivo estudar a composição florística, os parâmetros
fitossociológicos e a estrutura diamétrica de uma área de cerrado localizado no município de Ribas
do Rio Pardo – MS, para identificar o tipo de fisionomia do bioma cerrado estudado, bem como seu 
estado de equilíbrio e as espécies com maior potencial de exploração e preocupantes, segundo os
valores obtidos para o Índice de Valor de Importância Ampliado (IVIA). Através da amostragem de
48 parcelas retangulares de 1000 m² cada, distribuídas de forma sistemática na área, da
identificação dos indivíduos encontrados a nível de espécie e da mensuração das variáveis diâmetro
a altura do peito (DAP) e da altura total de cada individuo foi possível calcular o IVIA de cada
espécie, a distribuição de classes diamétrica da comunidade vegetal estudada, que apresentou a
curva em formato “J-invertido” desejável para uma comunidade vegetal nativa equilibrada, bem
como a determinação da fisionomia, cerrado sentido restrito.  ETEC Prof. Dr. Antonio Eufrásio de 
Toledo    
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AVALIAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES DE UM TRECHO DO PARQUE ECOLÓGICO 
CIDADE DA CRIANÇA. PRESIDENTE PRUDENTE – SP. 

 
RENATO DE ARAÚJO FERREIRA

PLÍNIO CARIELO

O Parque Ecológico Cidade da Criança é uma área destinada ao lazer, a recreação, as atividades
científicas e educativas. Possui 172 ha, sendo 46 ha de Floresta Estacional Semidecidual, um
pequeno fragmento do bioma Mata Atlântica. Assim como os demais biomas, a Mata Atlântica vem
sendo devastada. Inúmeros são os esforços para frear esta devastação, bem como recuperar áreas
destruída entre elas a avaliação do banco de sementes. De acordo com Kageyama (1991), o banco
de sementes do solo é caracterizado pela quantidade de sementes existentes no solo, num dado
momento. Segundo Leal Filho (1992), o conhecimento de seu tamanho, de sua composição
florística, assim como de sua dinâmica, é fator importante na compreensão dos mecanismos que 
controlam a sucessão vegetal nos trópicos.  Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo
avaliar o banco de sementes de um trecho do Parque Ecológico Cidade da Criança, Presidente
Prudente/SP. Foram coletadas duas amostras de um m²,na profundidade de 5 cm, do banco de 
sementes do Parque Ecológico Cidade da Criança, sendo uma do interior e outra da borda do
fragmento. As amostras foram encaminhadas para o viveiro florestal “Fernando Luizari”, da Escola
Técnica Prof. Dr. Antonio Eufrásio de Toledo, Presidente Prudente/SP, onde foi acompanhado a
germinação e desenvolvimento das plântulas.  Durante o período de 33 dias contabilizou-se o total 
de 95 plântulas e noves espécies, com destaque para a espécie Pau-pólvora (Trema micrantha), 
espécie pioneira, com 22 indivíduos Estudando o banco de sementes da floresta Atlântica da Juréia,
Iguape, SP, Montovani (1993) também observou a presença da espécie Trema micrantha. Pereira et
al. (2010) destaca que a grande maioria dos estudos desenvolvidos, tanto nas regiões tropicais 
quanto nas temperadas, destaca que o banco de sementes se compõe, principalmente, de sementes
de espécies pioneiras de gramíneas, cipós, arbustos e árvores, ou seja, aquelas espécies
características dos estágios iniciais da sucessão, cujas plântulas e arvoretas não sobrevivem fora de
áreas abertas. Após a realização do presente trabalho conclui-se que no trecho analisado existe a 
presença de espécies pioneiras, com destaque para a espécie Pau-pólvora (Trema micrantha), 
importante para a regeneração natural da floresta, quando da abertura natural de clareiras. Sugere-se 
a realização de novos trabalhos, em área maior, maior número de amostras e avaliação do banco de
sementes por maior tempo.         

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 610

RESUMOS DE PROJETOS 
 

DELIMITAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE EM 

NASCENTES...................................................................................................................................611 

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 

611

 
Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

Recursos Florestais e Engenharia Florestal  

 

DELIMITAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE EM 
NASCENTES 

 
MARIANA REGINA INACIO CEZAR DE OLIVEIRA

JÉSSICA DE CARVALHO LIMA
OSCAR ANDRADE JR

O processo de aceleradas mudanças em que a sociedade está inserida aponta a importância da 
relação entre economia, meio ambiente e saúde em todos os meios de convívio, pois só através de
estudos e do comprometimento de toda a sociedade será possível respeitar o que está estabelecido
na Constituição Federal, de 1988, Art. 225: “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações”, ou seja, é dever e direito de todo cidadão desenvolver métodos e tecnologias, para que
seja possível usufruir deste ambiente, como um bem difuso visto que sem ele a conservação da vida
se tornaria impossível.Há algumas décadas atrás o desaparecimento de grandes matas nativas para 
surgimento de pastagem, urbanização, plantações era visto como um ótimo sinal de prosperidade.
Hoje a visão se torna menos superficial e cada vez mais está sendo necessária uma releitura deste
fato, já que a crescente degradação de coberturas florestais trouxeram consequências que podem ser
notadas claramente, como eutrofização e aterramento de corpos d’água, alem da perda de habitat
para a fauna regional.  Recomposição da Área de Preservação Permanente de nascente e curso 
d’água de forma que atenda a Legislação vigente e visando a conservação do ecossistema
regional.Objetivos Específicos visam a Regeneração da flora original;Recuperação do habitat para a
fauna regional;Evitar a lixiviação, assoreamento ou eutrofização do corpo d’água;Evitar o 
empobrecimento do solo; Cumprimento da Legislação vigente;Contribuição como afluente indireto
do Rio Santo Anastácio.  O Campus II da Unoeste está localizado no município de Presidente
Prudente, localizado a Sudoeste do Estado de São Paulo Sede Regional da 10ª Região
Administrativa do Estado de São Paulo. Temperatura média de 23°,1 massas de ar Tropicais e
Polares, com chuvas em todas as estações do ano, apresentando uma estação de inverno fria e seca,
e um verão quente e chuvoso. A precipitação média anual é de 1.244 m.Para fazer a recomposição
da área será feito o reflorestamento heterogêneo com essências nativas, privilegiando a ocorrência
regional, ou seja, a seleção de espécies e distribuição, segundo as características eco fisiológicas da 
formação florestal original e de acordo com os estágios de sucessão. O plantio ocupará uma área de
1,5 ha, com cerca de 3500 mudas de espécies nativas.             

 


