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PLANEJAMENTO AMBIENTAL E ÁREAS DE LAZER NA REGIÃO LESTE DE PRESIDENTE PRUDENTE 
 

VALQUIRIA PATRICIA FELIX - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
YEDA RUIZ MARIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Bestetti (2000) diz que ao planejar espaços construídos ou não, é responsabilidade do arquiteto 
considerar os objetos arquitetônicos e o mesmo servir suas finalidades e emocionar o usuário, 
levando em consideração os aspectos ambientais como o consumo de energia, poluição do ar e da 
água, equilíbrio ecológico e desenvolvimento sustentável, utilizando os recursos naturais 
disponíveis. O lazer é a necessidade da nova sociedade contemporânea, já que a tecnologia e o 
trabalho tem acelerado a vida das pessoas, passam por frustações de competitividade, problemas 
no transito e falta de segurança, gerando conflitos de privacidade. Este projeto tem como 
proposta, diagnosticar os problemas envolvendo áreas de lazer, localizados na região leste de 
Presidente Prudente que teve desvios de função do uso e ocupação do mesmo. Tal dinamismo se 
torna fundamental quando o assunto tratado traz prejuízos a sociedade, que convive com falhas 
na estruturação de seus bairros pela ausência de um planejamento efetivo. Além da necessidade 
de renovação das áreas prejudicadas, é fundamental oferecer lazer de qualidade a população, 
beneficiando e criando expectativas muito positivas em um ambiente fragilizado pela falta de 
segurança e abando do poder público.Justifica-se a presente pesquisa pela necessidade urgente 
em discutir a temática propostas envolvendo a qualidade das áreas de lazer de Presidente 
Prudente oferecidas à sociedade, procurando provocar interesse e curiosidade em relação ao 
planejamento e descaso com o mesmo na área científica, acadêmica e social. O objetivo desta 
pesquisa é analisar setor da região leste da cidade de Presidente Prudente, especificamente a 
Microrregião 18 (definida pela Prefeitura Municipal), identificando os vazios urbanos, parques e 
praças, para compreender sobre possibilidade de projeto de infraestrutura verde e integração de 
áreas de lazer nessa região.Especificamente pretende-se levantar as áreas verdes (parques e 
praças) da área, levantar os vazios urbanos da área, levantar os fundos de vale (existência de 
córregos e APP's) na área de estudo, identificar uso e ocupação do solo no entorno dessas áreas 
identificadas. e) Elaborar mapeamento das áreas identificadas e seus entornos. f) Analisar os 
mapeamentos para identificar a proximidade das áreas, as APP's, fluxos, usos, ocupação, etc. g) 
Identificar potencial de implantação de infraestrutura verde e área de lazer integrada.             

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1539 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  

Planejamento Urbano e Regional    

 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS E ARBORIZAÇÃO URBANA NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE: ANÁLISE 
DAS ESPÉCIES ARBÓREAS NO SEQUESTRO DO CARBONO ATMOSFÉRICO  

 
LUCIANO KATSUMY OSAKO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PAULO ANTONIO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EDILENE MAYUMI MURASHITA TAKENAKA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCAS PRADO OSCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCILENE DE BRITO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Historicamente, em especial com o início e desenvolvimento da Revolução Industrial, as zonas 
urbanas passaram por um crescente e constante crescimento populacional. Um grande êxodo se 
inicia quando o homem troca a zona rural pela urbana. Uma das consequências mais severas foi o 
aumento exponencial da malha urbana. Resultando na diminuição da cobertura vegetal urbana. O 
marco simbólico da expansão humana no desenvolvimento das áreas urbanas se deu na 
Revolução Industrial. "O potencial de áreas urbanas para abrigar uma quantidade considerável de 
biodiversidade precisa ser reconhecido por urbanistas e engenheiros florestais de modo que as 
práticas de manejo que preservem e promovem a diversidade que pode ser perseguido. O 
sequestro do carbono seria uma das medidas viáveis para mitigar o problema. A ação consiste na 
utilização da capacidade fotossintética que os vegetais possuem de fixar o CO2 atmosférico, 
"sequestrando" o carbono atmosférico.  O objetivo é analisar os impactos ambientais gerados pela 
emissão de CO2 (Dióxido de Carbono) no município de Presidente Prudente, contextualizando a 
arborização urbana na atuação do sequestro do dióxido de carbono (CO2) atmosférico e resíduos 
de poluentes atmosféricos. Objetiva-se também discutir o Planejamento Ambiental e urbanístico 
promovido por Políticas Públicas que tragam gestão sustentável e eficiente no município.  Serão 
utilizados, no desenvolvimento desta pesquisa, alguns procedimentos para classificação e 
quantificação das espécies arbóreas. Baseado na Fitossociologia. O método que será utilizado para 
este levantamento será o método do ponto-quadrante, oferecendo maior rapidez em sua 
consecução. Este método baseia-se no estabelecimento de inúmeros pontos em uma comunidade 
florestal, os quais atuam como centro de um plano cartesiano que define quatro quadrantes. 
Serão utilizado, alguns procedimentos para obtenção de dados referentes ao sequestro de 
carbono fixo nas espécies arbóreas do levantamento realizado pelo método de ponto quadrante. 
A metodologia adotada será por levantamento dendrométrico. A dendrometria determinará a 
massa lenhosa e as leis de crescimento, numa árvore e num grupo de árvores ou maciços 
florestais. As variáveis dendrométricas a serem medidas são o DAP (Diâmetro de altura de peito) e 
a altura total, os quais fornecerão a estimativa do correspondente volume da 
madeira.       Unoeste - Universidade do Oeste Paulista     
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MICRORREGIÃO 09 DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP - PRAÇAS E PARQUES 
 

JAYNE LOPES MOURA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LEILA BARCHI DOMINGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

YEDA RUIZ MARIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Além de apresentar uma diversidade morfológica, a praça tem características de espaço 
coletivo, lugar de manifestação, de culto e de ritos, propício à interação social. Essencial, portanto 
que o espaço praça seja de qualidade para a população. Em vários países, políticas urbanas 
destacam a questão da melhoria da qualidade de vida nas grandes cidades por meio do resgate de 
espaços públicos e coletivos, assim como de estruturas arquitetônicas degradadas. No Brasil o 
processo de urbanização normalmente acontece de forma não planejada ou inadequada, suas 
cidades têm dificuldade na implantação de áreas urbanas para formar um sistema de espaços 
livres públicos coeso e completo, que atenda de maneira ampla e coerente toda a cidade. 
Portanto buscar-se-á aprofundar os conhecimentos a respeito das áreas verdes urbanas, praças e 
parques urbanos da microrregião 09 do município de Presidente Prudente-SP. A metodologia será 
através de levantamento bibliográfico, de pesquisa documental e de levantamentos físico 
territoriais urbanísticos. 
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POSSIBILIDADES METODOLÓGICAS PARA APLICAÇÃO DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO EM 
BAIRROS 

 
ANA PAULA CUNHA - CENTRO UNIVERSITÁRIO TOLEDO 

WILSON DE LUCES FORTES MACHADO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 
FILHO - UNESP 

 
       Muito se tem discutido recentemente sobre planejamentos, grande parte é sobre planejar a 
vida pessoal, profissional e empresarial. É indiscutível que ele é importante e está sendo utilizado 
por todos, mas pouco se fala sobre planejamento de bairros e sua estruturação. O objetivo deste 
estudo é analisar e comparar dois modelos de planejamento (estratégico e participativo) para 
definir metodologias para aplicação em um bairro. Em virtude disso o estudo analisa bibliografias 
com esses tipos de planejamento, suas metodologias, fases para elaboração e como aplicá-las em 
um bairro. Os resultados encontrados pela pesquisa foram que o planejamento ideal para bairros 
é o planejamento participativo, pois tal planejamento deve ser feito em prol de melhorias para os 
moradores. Este modelo da oportunidade para a comunidade participar do processo de 
elaboração do plano, dando ideias particulares, compartilhando seu saber, criando ações, soluções 
e escolhendo de forma democrática. 
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PRAÇAS E PARQUES - MICRORREGIÃO 08 DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP 
 

BRENDA NORBIATO FEDATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOANNE RODRIGUES DAMNO DA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

YEDA RUIZ MARIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MAYARA PISSUTTI ALBANO VIEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Os espaços públicos são áreas urbanas ao ar livre, destinadas à população em geral, e voltadas 
para prática de atividades ligadas ao lazer como o passeio, descanso e esportes. Essas áreas são de 
grande importância para sociedade tanto no aspecto social, como estético e até ambiental. O 
presente artigo tem como objetivo mapear e levantar as áreas referentes às praças e parques da 
microrregião 8 de Presidente Prudente - SP, identificar e mapear seus mobiliários, tanto no 
aspecto quantitativo como também qualitativo. E por fim, analisar as formas de uso e ocupação 
dessas áreas. A metodologia é baseada em levantamentos bibliográficos, pesquisas documentais e 
levantamentos físicos territoriais. 
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PRAÇAS E PARQUES DA MICRORREGIÃO 12 DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP - ESTUDO DE CASO  
 

LEANDRO CÉSAR MENDES DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
YOHRAN CÉSAR MEDEIROS MARTINS TURI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

YEDA RUIZ MARIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O espaço público é compreendido como um conceito próprio do urbanismo. Entende-se como 
elemento importante na estrutura da cidade, não devendo ser negligenciado, pois exercem papéis 
tanto funcionais como de circulação urbana, sociais e culturais através do convívio público, como 
ambientais na conservação e requalificação ambiental. Indiscutivelmente as praças e parques, 
como elementos do espaço público, são estruturadores e cujas áreas ocupadas precisam ter 
relação direta à população urbana. Portanto buscar-se-á aprofundar os conhecimentos a respeito 
das áreas verdes urbanas, praças e parques urbanos da microrregião 12 do município de 
Presidente Prudente-SP. A metodologia será através de levantamento bibliográfico, de pesquisa 
documental e de levantamentos físico territoriais urbanísticos. 

 


