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A diminuição da cobertura vegetal no planeta caminha a passos largos. Os biomas são impactados 
diretamente pela ação do desenvolvimento humano, sendo que as zonas urbanas e suas áreas 
periféricas têm participação ativa neste processo. A constatação notória é a de que a expansão 
habitacional e populacional, realizada na maioria das vezes sem controle e planejamento, resulta na 
diminuição das espécies arbóreas e sua diversidade. A justificativa do trabalho torna-se evidente 
quando compreendemos os benefícios ambientais proporcionados pela existência dos elementos 
arbóreos na ambiência urbana. Afinal qual o investimento na qualidade, planejamento e manutenção 
que o poder público destina para a arborização urbana municipal? Neste aspecto, torna-se necessário 
que tanto o poder público quanto a população entendam a importância da arborização urbana, esta 
discussão torna-se vital e com caráter cada vez mais emergencial.  Este trabalho tem como objetivo 
geral investigar em termos ambientais o estado das espécies arbóreas, em Presidente Prudente, 
analisando benefícios para a ambiência urbana e propor melhorias no planejamento da arborização 
urbana Almejando elucidar essa pesquisa investigativa, os objetivos específicos foram elencados desta 
maneira: a)Levantar informações referentes ao meio físico em que ocorre a arborização urbana no 
município de Presidente Prudente. b)Mapear e avaliar as espécies arbóreas, mais decorrentes no 
complexo vegetal urbano, classificando-as entre nativas e exóticas. c)Analisar, o benefício ambiental que 
a arborização urbana produz em serviços ecológicos para a ambiência urbana. d)Contribuir para 
melhorar a qualidade da arborização urbana estabelecendo critérios de planejamento para a cidade de 
Presidente Prudente.  Será utilizado, no desenvolvimento desta pesquisa, alguns procedimentos para 
classificação e quantificação das espécies arbóreas. Baseado na Fitossociologia empregando o método 
de ponto-quadrante, oferecendo maior rapidez em sua consecução (DURIGAN, 2003). Serão analisados 
10 áreas em todas as zonas da cidade, trechos de ruas e avenidas, escolhidas pela sua representativa 
concentração arbórea e contribuição efetiva para melhoria da ambiência urbana. Os resultados obtidos 
constatam e apresentam a relação e locação de espécies nativas e exóticas nas concentrações de 
espaços verdes existentes na malha urbana. A importância da identificação do estado qualitativo das 
espécies arbóreas para gestão e manutenção. Os resultados obtidos constatam e apresentam a relação 
e locação de espécies nativas e exóticas nas concentrações de espaços verdes existentes na malha 
urbana. A importância da identificação do estado qualitativo das espécies arbóreas para gestão e 
manutenção. Neste sentido, conclui-se que a arborização urbana deve ser melhor planejada, utilizando 
critérios ambientais para melhoria dos serviços ambientais e planejamento na gestão e manutenção.         
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RÓDNEY SILVÉRIO COSTA JUNIOR  
MARCIO TULIO MATHEUS SANTOS  

 
EFEITO: "aquilo que é produzido por uma causa, consequência, resultado" ACIDENTE AMBIENTAL: É um 
fato "inesperado" que pode causar danos ao meio ambiente e à saúde. Esses fatos perturbam o 
equilíbrio da natureza e estão associados a perdas econômicas. Os acidentes podem ser causados pela 
natureza, porém, em sua maioria, são causados pela ação humana, sendo denominados ACIDENTES 
"TECNOLÓGICOS".  Mostrar o quanto tal problema impactou na região. DESASTRE -. É o resultado de 
eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema, causando danos 
humanos, materiais e/ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. A intensidade de 
um desastre depende da interação entre a magnitude do evento e o grau de vulnerabilidade do sistema 
receptor afetado.  No parecer técnico de 2008 foram solicitadas medidas para minimizar a possibilidade 
de riscos envolvendo as obras da barragem, que era condicionante para a revalidação da licença em 
2013. Os monitoramentos precisavam ser realizados periodicamente com intervalos inferiores a 1 ano. 
O plano de contingência era exigido por Norma do COPAM (Conselho Estadual de Políticas Ambientais 
MG). Análise de ruptura solicitada desde 2007 pela SUPRAM (Superintendência Regional do Meio 
Ambiente), devendo apresentar a validação do projeto final atrelado ao plano de monitoramento físico 
do empreendimento. (INSTITUTO PRÍSTINO. Laudo Técnico em resposta ao Parecer Único Nº 257/2013. 
Descrição do fato: Análise Técnica Referente à Revalidação da Licença Operacional da Barragem de 
Rejeitos do Fundão - SAMARCO MINERAÇÃO S/A, Belo Horizonte, 2013), segundo informações 
fornecidas por jornais de circulação nacional no dia.  O último laudo da composição da lama de rejeito 
das barragens Germano e Fundão, do ano de 2014, informa que é composta, basicamente, por óxido de 
ferro e sílica -2 No dia 05/11/2015 ocorreu o rompimento da barragem de Fundão, pertencente ao 
complexo Minerário de Germano, no município de Mariana/MG. A barragem continha 50 milhões de m³ 
rejeitos de mineração de ferro. Trata-se de resíduo classificado como não perigoso e não inerte para 
ferro e manganês conforme NBR 10.004. Recomenda é fundamental enquadrar a ruptura da barragem 
do Fundão em uma trajetória de desastres de barragens no Brasil e sua relação por UFMG - 
especialista.  . Os estudos dos impactos ambientais ainda estão sendo elaborados. . Existem danos 
irreparáveis - Vidas: Humanas, Rio Doce, Biodiversidade, etc. . Falta de Responsabilidade / Punição - Civil 
e Criminal - Código Florestal de 2012. . Omissão / Passividade dos Governos: Municipal, Estadual e 
Federal. . Existe a possibilidade de quantificar economicamente as perdas, danos e os reparos 
ambientais? . E qual será o futuro das populações ribeirinhas, indígenas e de todos que dependiam do 
Rio Doce para sobreviverem?          
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O primeiro código florestal brasileiro foi criado no ano de 1935 e determinava a preservação de ¾ da 
mata nativa de um imóvel rural. Trinta anos depois aconteceu a criação do código que esteve em vigor 
até os dias atuais, que definia a proteção da Área de Preservação Permanente (APP) e a criação de uma 
reserva legal de 50% na Amazônia e 20% no restante do país.  O objetivo deste trabalho busca uma 
comparação entre as opiniões dos dois autores e pesquisadores citados acima em captar de forma 
consciente, mencionar de forma sucinta o que pensam e suas opiniões sobre no novo código florestal no 
Brasil, mencionar sobre o CAR (Cadastro Ambiental Rural), que é um instrumento deste, onde o 
ministério do meio ambiente, investiu tecnologias de ponta para implantar o sistema, com imagens via 
satélite de alta resolução (sendo integradas ao cadastro destes imóveis). Este acesso será feito de forma 
segura aos proprietários, posseiros, órgãos públicos, sendo este obrigatório para regularização 
destas.  SEGUNDO AZIZ AB`SABER No âmbito do gigante território nacional e da situação real em que se 
encontram, qualquer que fosse a tentativa de mudança no "Código Florestal" teria que envolver o 
sentido mais amplo de um Código de Biodiversidades. Enquanto o mundo inteiro trabalha para a 
diminuição radical de emissão de CO2, o projeto de reforma proposto na Câmara Federal de revisão do 
Código Florestal defende um processo que significará uma onda de desmatamento e emissões 
incontroláveis de gás carbônico, fato observado por muitos críticos em diversos trabalhos e entrevistas. 
SEGUNDO JEAN PAUL METZGER Existem muitas dúvidas sobre qual foi o embasamento científico que 
permitiu definir os parâmetros e os critérios da lei 4.771/65 de 15 de setembro de 1965, mais conhecida 
como Código Florestal. Dentre estas dúvidas, podemos incluir: i) As larguras das Áreas de Preservação 
Permanente (APP); ii) A extensão das Reservas Legais (RL) nos diferentes biomas brasileiros; iii) A 
necessidade de se separar RL da APP, e de se manter RL com espécies nativas; iv) A possibilidade de se 
agrupar as RL de diferentes proprietários em fragmentos maiores.  Há fortes pressões para se flexibilizar 
o Código Florestal, no intuito principal de facilitar a expansão econômica e a regularização de atividades 
agrícolas, e isso poderia ser obtido por duas formas: i) A inclusão das APP no cômputo das RL; ii) O uso 
de espécies de interesse econômico, em geral exóticas, numa parte destas reservas. O primeiro grande 
erro na revisão do Código Florestal brasileiro - a favor de classes sociais privilegiadas - diz respeito à 
chamada estadualização dos fatos ecológicos de seu território especifico. O estudo das pesquisas atuais 
oferece forte sustentação para critérios e parâmetros definidos pelo Código Florestal, sendo que em 
alguns casos haveria necessidade de expansão da área de conservação definida por esses critérios, em 
particular na definição das Áreas de Preservação Permanente.          
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O crescimento do espaço urbano em muitas cidades médias ocorre de forma rápida e na ausência de 
planejamento que integre todos os seus sistemas, o que pode causar impactos ao meio ambiente. 
Presidente Prudente não é diferente, não possui uma gestão da rede de drenagem das águas pluviais, 
esta apresenta apenas a função de reduzir a velocidade das águas pluviais e destiná-las ao córrego mais 
próximo da área de coleta, assim ficando sujeito aos resíduos sólidos urbanos que são armazenados de 
forma inadequada nas vias de circulação das áreas urbanas, podendo prejudicar não apenas a estrutura 
física do sistema, mas também podendo contaminar e/ou depositar resíduos nestes córregos. Com isso, 
se faz necessário pensar em alternativas na busca de ações mitigatórias para os efeitos causados pela 
poluição das águas dos mananciais devida sua contaminação pelos resíduos sólidos urbanos através das 
águas advindas do sistema de drenagem urbano. O presente trabalho identificará as falhas contidas na 
gestão dos resíduos sólidos urbanos, por interferir diretamente na qualidade das águas pluviais 
presentes na malha urbana, e na gestão águas pluviais na cidade de Presidente Prudente - SP, por ser 
deficiente. Desta forma, a hipótese adotada neste trabalho é que as águas advindas no sistema de 
drenagem do Parque do Povo são direcionadas para o Córrego do Veado e contamina suas águas devido 
à presença do resíduo sólido urbano carregado pelas águas pluviais deste sistema, assim será 
apresentado ações para efetivar a implantação de um sistema de gerenciamento das águas pluviais em 
Presidente Prudente - SP.  O trabalho tem como objetivo geral discutir a influência do Gerenciamento 
dos Resíduos Sólidos Urbanos na eficiência dos sistemas de drenagem na área urbana do "Parque do 
Povo", enfocando na importância da implantação da gestão do sistema integrado de drenagem das 
águas pluviais em Presidente Prudente - SP, para isso apresenta os seguintes objetivos específicos: 
apresentar a ação da poluição difusa nos mananciais; discutir as políticas do gerenciamento dos resíduos 
urbanos e das águas pluviais no município; identificar a rede de drenagem de águas pluviais existente 
em Presidente Prudente - SP, em especial a região do Parque do Povo; caracterizar os resíduos sólidos 
urbanos apresentando as formas de contaminação no sistema de drenagem urbana no Parque do Povo; 
verificar a influência do uso e ocupação do solo na geração dos resíduos sólidos urbanos que 
contaminam a rede de drenagem das águas pluviais; propor diretrizes para implantação de uma política 
efetiva de gerenciamento integrado de resíduos com o sistema de drenagem pluvial para a cidade de 
Presidente Prudente - SP. A metodologia utilizada nesta pesquisa será baseada na investigação 
qualitativa e quantitativa, utilizando-se de levantamento bibliográfico, da pesquisa de levantamento, 
pesquisa documental, coleta de dados e materiais e da observação direta intensiva.            
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       Este artigo trata de um estudo comparativo entre dois municípios do noroeste paulista, Bilac e 
Gabriel Monteiro, em relação à gestão ambiental no período de 2008 a 2016, de modo a verificar quais 
as ações realizadas pelo poder público municipal que contribuíram para a classificação de ambas no 
ranking da Certificação do Programa Município VerdeAzul. O estudo compreende uma catalogação das 
leis aprovadas no período, relacionadas aos temas estabelecidos nas avaliações, sendo estes: Esgoto 
Tratado, Resíduos Sólidos, Biodiversidade, Arborização Urbana, Educação Ambiental, Cidade 
Sustentável, Gestão das Águas, Qualidade do Ar, Estrutura Ambiental e Conselho Ambiental. A partir de 
uma pesquisa bibliográfica e verificação de leis aprovadas nesse período foi possível verificar quais as 
ações realizadas compreendem propostas de mitigação ou adaptação e que contribuíram para 
determinar a pontuação e inclusão no ranking de Município VerdeAzul. 
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       O recente e rápido processo de urbanização brasileiro colaborou para a existência de diversos 
problemas urbanos, sendo que a segregação sócioespacial corresponde a um dos mais graves. O 
processo segregador intra-urbano estimula a desigualdade de acesso aos benefícios da urbanização, tais 
como saneamento ambiental adequado, transporte público, equipamentos públicos de saúde e 
educação, entre outros. Conhecer a realidade das cidades constitui uma importante base para o 
desenvolvimento de diretrizes de planejamento e gestão urbanos. O presente trabalho tem por objetivo 
apresentar o levantamento dos conjuntos habitacionais e sua relação com a estruturação intra-urbana 
da cidade de Santo Anastácio, localizada no interior do estado de São Paulo. A metodologia seguida 
nesta pesquisa se apoia levantamentos bibliográficos, documentais e de campo.  CNPQ 

 


