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Nas últimas décadas, na maior parte do mundo, populações  migraram das áreas rurais para as 
urbanas – atualmente, + 50% da humanidade vive nas cidades, a maioria, com déficit de servi;os 

ambientais e sociais (fonte: World Health Organization 2005)

Cidades

• 3% da superfície do planeta
• + 50% da população mundial (+ 7 bilhões - fonte: Fundo de Populações/ONU)

• 70% da população mundial em 2050 deverá viver
nas cidades (fonte: WWW Report 2011 - Water in  an Urbanising World)

• na maioria dos países em desenvolvimento, o crescimento urbano 
está relacionado com a favelização e moradias precárias – 5 
milhões de pessoas/mes (fonte: WWW Report 2011) 

• 80% das emissões de poluentes
• consumo de pelo menos 75% da energia do mundo
• ~ 60% dos serviços dos ecossistemas estão sendo degradados ou 

utilizados de modo insustentável (fonte: C.M. Freitas, Fiocruz)

• recurso crítico: água
• + 80 % da população do Brasil = urbana (fonte:: R.Freitas 2009)

São Paulo à noite, vista da ISS (Estação Espacial Internacional)



Mina de Carajás em foto de 2009
(fonte: http://www.oeco.org.br/geonoticias/26825-o-brasil-visto-

pelos-satelites-da-nasa )

A cidade de São Paulo vista do espaço
(fonte: http://www.oeco.org.br/geonoticias/26825-o-brasil-

visto-pelos-satelites-da-nasa )

ALTERAÇÃO DO USO DO SOLO PELA AÇÃO HUMANA

http://www.oeco.org.br/geonoticias/26825-o-brasil-visto-pelos-satelites-da-nasa
http://www.oeco.org.br/geonoticias/26825-o-brasil-visto-pelos-satelites-da-nasa


Região 
Metropolitana 
região que abrange 
vários municípios  

polarizados em torno 
de uma cidade.

Alta densidade 
demográfica

+
Alta urbanização

Início: Revolução 
Industrial na Inglaterra, 
séc. XIX (Londres)

30 Regiões 
Metropolitanas no 

Brasil



Remanescentes florestais de Mata Atlântica

na RMC em 2010

(fonte: SOS Mata Atlântica & INPE 2011 

área mínima mapeada = 3 ha)

• Americana = 1,6% (de 11%)

• Artur Nogueira = s/ informação

• Campinas = 2,6 % (de 97%)

• Cosmópolis = s/ informação

• Engenheiro Coelho = s/ informação

• Holambra = s/ informação

• Hortolândia = 0,08 (de 100%)

• Indaiatuba = 4,3% (de 100%)

• Itatiba = 5,6% (de 100%)

• Jaguariuna = 3,4% (de 57%)

• Monte Mór = 4% (de 100%)

• (Morungaba =   6% (de 100%)

• Nova Odessa = 0,4% (de 69%)

• Paulínia = s/ informação

• Pedreira = 5,5% (de 100%)

• Santa Bárbara D´Oeste = 0,8% (de 98%)

• Santo Antônio da Posse = 2,4% (de 59%)

• Sumaré = 0,7% (de 100%)

• Valinhos = 4% (de 100%)

• Vinhedo = 5,6% (de 100%)

RMC = mata atlântica + cerrado + ecótonos



O município de Campinas e a bacia hidrográfica do ribeirão das 
Anhumas



Paragens das Campinas do Mato Grosso
pouso de tropeiros saindo de Paraitinga a caminho das minhas de Goiás

séc. XVIII

Foto: João Zinclar



Projeto Anhumas 

Vegetação nativa remanescente na bacia do ribeirão 
das Anhumas



Metodologia

• análise de fotos aéreas e de 
satélite

• conhecimento prévio dos      
pesquisadores envolvidos

• trabalhos anteriores

• 25 pontos-quadrante (100 
árvores)

•PAP >/ 10cm (+ mortas em pé)

•www.herbario.iac.sp.gov.br

http://www.herbario.iac.sp.gov.br/


Dinâmica dos usos das terras na bacia do ribeirão das Anhumas

áreas em porcentagem

RESULTADOS



•36 maciços florestais
•áreas não amostradas: 4 (sem autorização para entrada) + 2 (plantio)  + 1 (degradada)
•área dos fragmentos  0,5 – 41 ha (Mata Santa Genebra)
•23 fragmentos < 10 ha
•5 fragmentos < 1 ha
•19 fragmentos = MESD
•1 fragmento = cerrado (2 em Santin, 1999)
•Áreas públicas = 9 (1 Reserva Municipal/ARIE)
•Fragmentos em condomínios fechados = 7



Área da bacia hidrográfica = 150 km2

Fragmentos em 1962 = 4% da área da bacia
em 2005 = 2,7% da área da bacia



Diversidade de árvores em relação ao tamanho dos fragmentos
__ linha de tendência;  mata ciliar ou paludícola, ◊ mata estacional
semidecídua;  cerrado ou transição

Fragmentos com maior diversidade  de árvores:

•Bosque São José (24) 3,25 ha 

•Mata Santa Genebra (5)  41 ha

•Bosque dos Italianos (26) 1,64 ha

•Jardim do Sol (3) 1,12 ha



Espécies mais frequentes nos 29 fragmentos 
de vegetação nativa remanescente 

Espécies mais abundantes nos 29 fragmentos 
de vegetação nativa remanescente 

Espécie
(n. pop.)

Espécie Fragmentos 
(no.)

Fragmentos 
(%)

Mortas 27 93
catiguá Trichilia pallida 20 69

guaçatonga Casearia sylvestris 18 62

pau jacaré Piptadenia 
gonoacantha

17 59

marinheiro do brejo Guarea macrophylla 16 55

araribá Centrolobium 
tomentosum

15 51

canela preta Nectandra 
megapotamica

15 51

catiguá de tres folhas Trichilia claussenii 15 51

folha fedorenta Actinostemon 
concepcionis

13 45

guaritá Astronium 
graveolens

13 45

canjerana Cabralea canjerana 13 45

guatambu de leite Chrysophyllum 
gonocarpum

13 45

copaiba Copaifera 
langsdorffii

13 45

arco de peneira Cupania vernalis 13 45
maria mole Dendropanax 

cuneatum
13 45

mamoninha Esenbeckia 
febríifuga

12 41

jerivá Syagrus 
romanzoffiana

12 41

capixingui Croton floribundus 11 38

canela batalha Cryptocarya 
aschersoniana

11 38

mutambo Guazuma ulmifolia 11 38

embaúba Cecropia 
pachystachya

10 34

Croton piptocalyx 10 34

Espécies

(nome científico)

Indivíduos

(no.)

Indivíduos

(%)

Mortas 176 6

Trichilia claussenii 104 3

Piptadenia gonoacantha 82 3

Actinostemon concepcionis 76 2

Trichilia pallida 74 2

Esenbeckia febrífuga 61 2

Galipea jasminiflora 58 2

Casearia sylvestris 56 2

Guarea macrophylla 51 2

Tapirira guianensis 51 2

789 26



Áreas de Preservação Permanente
APPs

• matas ciliares - 30 m a partir do leito regular

•urbanização = impermeabilização do solo, 
tubulação dos córregos e rios, degradação das 
APPs

•bacia do Anhumas =  56,4 km de extensão 
4,8% de matas ciliares

(Francisco 2006)



BOSQUE DOS JEQUITIBÁS

•Área da vegetação nativa = 2,33 ha

•1º. estudo = década de 1970 (Matthes et al. 1988)

•densidade das árvores = -24%

•espécies não re-amostradas, mas novas ocorrências

•árvores mortas  = + 7%

•espécies exóticas = de 4 para 11

•espécies nativas = ataque de fungos

Necessidade de um plano de manejo!



Mapa dos solos da bacia
semi detalhado  - 1: 25.000

Levantamento físico e químico do solo
Amostragem das árvores



Impactos sobre os remanescentes



ARBORIZAÇÃO URBANA

•redução da temperatura pela cobertura das superfícies que refletem 
calor (copas ralas = 60-80% da radiação; copas densas = até 98%)

•conservação do asfalto (manutenção – R$ 15,47/m2/ano)

•redução da velocidade das enxurradas (ex.: tipuana e sibipiruna 
podem reter até 60% da água nas 2 primeiras horas de chuva)

•alta taxa de evapotranspiração (até 4.000 l /dia) > maior umidade do 
ar = 5 aparelhos de ar condicionado  médios  funcionando 20 h/dia

•retenção de até 70% das partículas
(fonte: Aguirre Jr. & Lima 2007)

•conforto emocional e psíquico

•recarga do lençol freático

•diminuição da velocidade dos ventos

CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
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