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1. INTRODUÇÃO 

 
A categoria Área de Proteção Ambiental (APA) foi criada através da Lei Federal n ° 6.902, 
de 27 de abril de 1981, com o “interesse na proteção ambiental”, para “conservar ou 
melhorar as condições ecológicas locais” e “assegurar o bem estar das populações 
humanas”.  
 
De acordo com a Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza a APA é uma “é uma 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, e tem como objetivo básico proteger a diversidade biológica, 
disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 
naturais”. 
 
A APA Municipal Água Parada foi criada pelo inciso III do parágrafo único do artigo 19 da Lei 
Municipal n.º 4.126, de 12 de setembro de 1996 e ampliada e regulamentada pela Lei 
Municipal nº. 4.704, de 18 de julho de 2001.  
 
Com uma área territorial de aproximadamente 34.800 ha, ocupa 51,78 % do município de 
Bauru, região central do estado de São Paulo. Abrange toda a bacia hidrográfica do córrego 
da Água Parada, afluente do rio Batalha.  
 
O presente Diagnóstico vem apresentar os resultados obtidos da realização dos 
levantamentos do meio físico, biológico e antrópico, entre outros, na área da APA Municipal 
Água Parada. 
 
Os resultados obtidos subsidiaram a determinação das estratégias e recomendações para o 
adequado manejo e controle das diversas atividades efetuadas na Unidade de Conservação 
(UC), embasando a proposta de zoneamento e gestão da APA Municipal Água Parada, 
objeto do Plano de Manejo (PM), que será apresentado em volume específico. 
 

2. INFORMAÇÕES GERAIS  

 
2.1 Acessos 
 
O município de Bauru, fundado pela Lei nº. 428, de 1º de agosto de 1896, situa-se na 
porção Central do estado de São Paulo. “Possui área total de 702 km², entre os meridianos 
48° e 50° a Oeste de Greenwich (longitude) e entre os paralelos 21° 30” e 23° ao Sul do 
Equador (latitude). O perímetro urbano, de 120 km² corresponde a 17% do total da área do 
município. 
 
O município de Bauru faz limites: 
 
• ao norte com o município de Reginópolis; 
• no noroeste com o município de Avaí; 
• a nordeste com Arealva; 
• ao leste com Pederneiras; 
• ao sul com Agudos e 
• a sudoeste com Piratininga. 
As principais vias de acesso são a rodovia Castelo Branco, a SP-300 Via Marechal Cândido 
Rondon e a SP-255 Via Com. João Ribeiro de Barros. 
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Apesar de situado em região de intensa produção agrícola e pecuária, o município exerce a 
função de pólo centralizador das atividades comerciais e de serviços, com processo recente 
de expansão industrial. Cerca de 96% da população de Bauru mora na cidade, que 
apresenta também um dos mais altos índices de poder aquisitivo, com registro de um 
veículo automotor para cada três habitantes, quando a taxa nacional é de cerca de 1/15 
(NAVA, 2004). 
 
Seu território está inserido parcialmente em duas Unidades de Gerenciamento dos Recursos 
Hídricos distintas: 
 
• Bacia hidrográfica Tietê - Jacaré (UGRHI 13 – a qual pertence o rio Bauru e o córrego 
Campo Novo): 174,672 km² - 25,7 %. 
 
• Bacia hidrográfica Tietê - Batalha (UGRHI 16 - onde se localiza o rio Batalha e o córrego 
da Água Parada): 504,698 km² - 74,3 %. 

 
 
 
Figura 1 - Mapa de localização da APA Municipal Água Parada 
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A área de estudo APA Municipal Água Parada está localizada no município de Bauru, no 
estado de São Paulo, entre as coordenadas geográficas Norte: 22 K 755999; Sul: 22 K 
7531136; Leste: 22 K 702539 e Oeste: 22 K 6811389 e abrange 348,2 km². A APA Municipal 
Água Parada ocupa toda a bacia hidrográfica do córrego Água Parada, sobrepondo-se à 
APA Estadual Rio Batalha, que abrange 11 municípios (BAURU, 1996; SÃO PAULO, 2001). 
 
A APA Municipal Água Parada localiza-se ao norte da cidade, e, conforme ilustra a Figura 1, 
constitui-se como espaço territorial importante para Bauru, representando cerca de 52% da 
área total do município. 
 

 
Figura 2 - Vias de acesso 
Fonte: Plano Diretor do município de Bauru-SP 
 
 

Est. Bairro 

Gabiroba 
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2.2 Histórico de Criação e Aspectos Legais  
 
A APA Municipal Água Parada é uma unidade de uso sustentável, criada pelo inciso III do 
parágrafo único do artigo 19 da Lei Municipal n.º 4.126, de 12 de setembro de 1996, 
ampliada e regulamentada pela Lei Municipal nº. 4.704, de 18 de julho de 2001. Com uma 
área territorial de aproximadamente 34.800 ha, ocupa 51,78 % do município de Bauru, 
região central do estado de São Paulo. Abrange toda a bacia hidrográfica do córrego da 
Água Parada, afluente do rio Batalha. Sua área se sobrepõe a APA Estadual do Rio Batalha 
e em seu interior ainda se encontra a Estação Ecologia Estadual Sebastião Aleixo da Silva. 
 
A APA Municipal, conforme artigo 2 da Lei Municipal n.º 4.704, de 18 de julho de 2001, é a 
Unidade de Conservação municipal, destinada a proteger e conservar a qualidade ambiental 
de uma importante bacia hidrográfica do município de Bauru, como finalidade de garantir a 
quantidade e a qualidade da água deste manancial para o futuro abastecimento público e 
ainda objetivando a proteção dos ecossistemas nela incluídos. 
 
Não será permitido, conforme a lei citada, no artigo 4, o parcelamento para fins urbanos; 
atividades de terraplanagem, mineração, drenagem, escavação, desmatamento e outras 
que venham a causar danos ou degradação do meio ambiente, perigo para a população ou 
para a biota; a construção de represas ou lagos artificiais; o desmatamento de áreas 
naturais, mesmo degradadas e em qualquer estágio de degradação; exercícios capazes de 
provocar erosões das terras e/ou assoreamento dos recursos hídricos; exercícios de 
atividades que ameacem extinguir as espécies da biota regional.  
 

Conforme parágrafo único do artigo 7 da mesma lei, o cultivo da terra será feito de acordo 
com as práticas de conservação do solo, recomendadas pelos órgãos oficiais de extensão 
agrícola, através de técnicas apropriadas de micro-bacias, devendo ser combatido nos 
limites da APA: o pastoreio excessivo; o uso de agrotóxicos; a utilização de queimadas 
como forma de limpeza de terrenos ou para remoção de pastagens e a queima de material 
orgânico e inorgânico.  
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2.3 FICHA RESUMO DE UNIDADE DA CONSERVAÇÃO 
 
Quadro 1- Ficha resumo de Unidade da Conservação 

NOME DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ÁGUA PARADA – 
BAURU/SP 

Unidade Gestora Responsável (UGR): Prefeitura Municipal de Bauru, através da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente (SEMMA) 

Endereço da Sede 
 

Telefone/Fax 
e-mail 

Avenida Dr. Nuno de Assis, 14 – 60 – Jd. Santana 
CEP 17020 – 310 Bauru – SP 

(14) 3235 – 1080 / 3203 – 5229 
meioambiente@bauru.sp.gov.br 

Superfície da APA (ha) 34.800 ha aproximadamente  

Perímetro da APA (km) 348 km
2  

aproximadamente  

Município que abrange percentual abrangido pela 
APA 

Município de Bauru (100%) 
APA (51,78%) 

Unidade da Federação SP 

Coordenadas geográficas 

Norte 22 k 755999 
Sul 22 k 7531136 
Leste 22 k 702539 
Oeste 22k 6811389 

Nº. da Lei Municipal/ Data de criação 
Lei 4.126 de 12 de Setembro de 1996 

ampliada e regulamentada pela Lei Municipal nº. 
4.704, de 18 de julho de 2001 

Marcos importantes (limites) Avaí, Reginópolis, Arealva, e Pederneiras 

Bioma e ecossistemas Floresta Atlântica e Cerrado 

Atividades desenvolvidas 
 

Pastagens e bovinocultura; cultivo de milho, 
laranja, cana-de-açúcar, abacate e café; cultura de 

eucalipto. 

Atividades conflitantes 
Penitenciária e aterro sanitário; áreas de 

preservação permanente transformadas em 
pastagens. 
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3. DIAGNÓSTICO 

3.1 Meio Abiótico 
 
O presente relatório apresenta os resultados obtidos a partir do Diagnóstico Ambiental dos 
elementos abióticos da APA Água Parada. 
 
Para a realização do PM da APA Água Parada, previu-se a identificação e caracterização da 
geodiversidade presente na APA, bem como a interpretação do ambiente físico e a 
identificação dos elementos essenciais para a gestão ambiental da APA. 
 
3.1.1 Materiais e Métodos  
 

Para o levantamento dos dados utilizados na elaboração do presente relatório, foram 
desenvolvidas atividades de escritório e de campo, nas quais foram empregadas técnicas 
específicas, materiais adequados e os métodos apresentados a seguir. 
             
Atividades de Escritório 
 
Nas atividades de escritório, anteriores a fase de campo, foram realizadas pesquisas 
bibliográficas, visando avaliar o conhecimento pré-existente da área de trabalho.  
 
Nesta etapa, realizou-se a interpretação de imagens de satélite e mapas topográficos com a 
finalidade de identificar, caracterizar e interpretar os indícios geológicos, os elementos 
estruturais e geomorfológicos, os contextos geológicos, além de se verificar as estradas e 
acessos existentes na região.  
 
Também foram realizadas análises comparativas entre os dados obtidos nas bases 
cartográficas, nas imagens de satélite e nos mapas geológicos disponíveis, a fim de 
delimitar a área de trabalho específica, além de permitir uma otimização do planejamento e 
a execução dos trabalhos de campo.  
 
Atividades de Campo 
 
As atividades de campo foram baseadas nos levantamentos de dados executados 
previamente e apoiados por informações obtidas em campo. Para a geologia o trabalho de 
campo foi realizado entre os dias 15 e 19 de fevereiro de 2009, e para solos em abril de 
2010. 
 
As atividades de campo contaram com o apoio de mapas para auxiliar no reconhecimento 
da área, identificação e localização dos acidentes geográficos, quebras de relevo, elementos 
estruturais, lineações, litologias, entre outras informações obtidas em escritório.  
 
Com este material cartográfico de campo em mãos, percorreu-se a área de estudo, 
principalmente, as áreas de interesse anteriormente selecionadas na etapa de escritório. 
Durante o campo, foram realizadas averiguações de todos os indicativos geológicos e 
geomorfológicos que poderiam auxiliar na interpretação das feições encontradas na área, 
além de proceder à caracterização da área necessária para embasar o PM da APA.  
 
Para a plotagem na base cartográfica utilizou-se de um GPS (Sistema de Posicionamento 
Global) Garmin Etrex. Para as interpretações geológicas utilizou-se de materiais específicos 
para este estudo. 
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Realizou-se ainda um levantamento fotográfico, tendo como objetivo ilustrar e organizar as 
observações de campo ou acidentes geográficos de relevância envolvidos no trabalho. Este 
levantamento contou com a utilização de uma câmera digital automática.  
 
Após o levantamento de campo todas as informações obtidas foram agrupadas no presente 
diagnóstico. 
 
Análise de dados do solo  
 
A base cartográfica utilizada como referencial para a delimitação das unidades de solo foi 
obtida através da compartimentação da área da APA sob o aspecto geomorfológico em 
escala 1:50:000. Desse modo, a identificação, descrição e delimitação das unidades 
pedológicas tiveram como base toposequências identificadas nas características 
geomórficas de unidades morfodinâmicas, com base nos fundamentos metodológicos 
propostos por Tricat (1977).  
 
Utilizando os fundamentos propostos por Tricat (1977) foram interpretadas as informações já 
disponíveis, as obtidas por levantamentos de campo e as análises laboratoriais que foram 
coletadas sistematicamente ao longo das diferentes toposssequências. Com isso, o mapa 
final foi gerado com recursos de geoprocessamento através da tabulação  cruzada do 
mapeamento geomorfológico integrado a mapas correlatos (geologia, relevo, clima e 
vegetação) com o mapa de solos disponível.  
 
Deste modo, a metodologia possibilitou a produção de um mapa semi-detalhado de solos da 
APA, em escala 1:50.000, a partir de agregação de informações e ou dados pedológicos 
gerados pela presente equipe ao mapa de solos produzido e apresentado anexo ao 
RELATÓRIO Nº 40 674 referente ao “Diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos e 
estabelecimento de diretrizes técnicas para a elaboração do Plano da Bacia Hidrográfica do 
Tietê/Jacaré – Relatório Final  da Bacia Hidrográfica do Tietê/Jacaré – CBH-TJ e FEHIDRO.  
 
 
3.1.2 Resultados e Discussões 
  
3.1.2.1 Clima 
 
A Área de Proteção Ambiental Municipal Água Parada encontra-se na região sudeste do 
Brasil, no estado de São Paulo, no município de Bauru. Esta região caracteriza-se por 
apresentar clima Tropical Brasil Central Subquente Úmido, com média entre 15°C e 18°C 
em pelo menos um mês e apresentando de 1 a 3 meses secos (IBGE, 1978). 
 
O município de Bauru situa-se na região central do estado de São Paulo, onde o clima 
predominante é o Cwa Subtropical, que segundo Köppen (1948), apresenta inverno seco, 
cujas temperaturas são inferiores aos 18°C, e verão quente, com temperaturas acima dos 
22°C (Figura 3). 
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Figura 3 - Classificação Climática do estado de São Paulo, segundo Köppen  
Fonte: Adaptado de Setzer, 1966 

 
 
Entre 2001 e 2010 a Universidade Estadual Paulista (UNIP), através do Instituto de 
Pesquisas Meteorológicas (IPMet) analisou a série histórica dos dados climáticos, 
destacando-se os resultados apresentados a seguir. 
 
Para o clima, de modo geral, a temperatura máxima ocorreu no ano de 2007 e sua média é 
equivalente a 28,58°C. Já para a temperatura mínima, o ano mais frio foi 2002, com média 
igual a 16,56°C, conforme Figura 4 e Tabelas 1 e 2. 

 
Figura 4 - Média das Temperaturas Máximas e Mínimas Anuais de janeiro de 2001 a 
junho de 2010 
Fonte: Universidade Estadual Paulista – UNESP / IPMet.  
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Tabela 1 - Média da Temperatura Máxima 

Ano Jan. Fev. Mar Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 
Somatória 

Total 
Média 
Total 

2010 29,5 31,1 30,3 28 25 25       168,9 28,15 

2009 28,1 30 30,4 29 26,6 22,6 23,9 26,2 27,9 28,1 31,2 29,5 333,4 27,78 

2008 27,8 29,5 28,7 27 23,9 24,4 26 27,1 27,1 29 30 30,6 331,5 27,62 

2007 27,9 30,6 31,5 29 25 26,5 24,2 27,5 30,7 31,4 28,4 29,9 343 28,58 

2006 29,9 29,2 29,6 26 24,4 25,3 26,4 28,9 27,2 29,2 30,3 29,7 336,1 28,01 

2005 28,3 30,9 29,4 28 26,6 25 24,1 28,4 26,6 27,8 29,2 28,2 332,4 27,7 

2004 28,6 29,3 29,2 28 23,3 23,5 22,8 27,4 32 27 29,2 29,4 329,8 27,48 

2003 28,6 31 29,2 28 24,7 26,7 25,7 25,4 28,7 26,5 29 30,2 333,6 27,8 

2002 28,8 27,9 31,1 31 25,9 27 24,4 28,1  31,4 28,4 31 315,1 26,26 

2001 30,6 30,3 30,2 30 24,5 23,8 24,6 27,5 27,8 26,2 29,7 28,3 333,4 27,78 
Fonte: Universidade Estadual Paulista – UNESP / IPMet. Acesso em: 27/07/2010 

 
 
Tabela 2 - Média da Temperatura Mínima 

Ano Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 
Somatória 

Total 
Média 
Total 

2010 20,3 20,4 19,5 17 14,2 12,8       104,1 17,35 

2009 19,1 20,1 19,8 17 15,4 12,1 14,2 14,4 17,1 16,7 20 19,6 205,4 17,12 

2008 19 19,4 18,8 18 14,6 14 13,6 15,2 14,1 17,9 17,3 17,6 199,2 16,6 

2007 20,4 19,6 19,8 18 14,1 14,7 12,7 14,4 17 17,9 17,1 18,9 205 17,08 

2006 20 19,8 19,8 17 12,9 13,7 15 14,8 14,9 17,2 17,9 19,8 202,8 16,9 

2005 20,1 18,8 19,3 19 15,9 15,4 13,1 15,1 14,7 18,3 17,5 18 205,3 17,11 

2004 18,9 18,7 17,9 18 13,6 13,4 13,1 13,6 18 16,1 19,5 18,1 198,8 16,57 

2003 20,4 20,5 19,2 18 13,8 15,6 14,2 12,5 14,9 17 17,6 19,4 202,6 16,88 

2002 19,2 19 20,3 19 16,1 15,8 12,9 16,5  19,1 21 19,5 198,7 16,56 

2001 19,5 20,3 19,8 19 14,3 13,5 14,5 14,8 15,6 18 18,8 18,8 206,5 17,21 
Fonte: Universidade Estadual Paulista – UNESP / IPMet. Acesso em: 27/07/2010 

 
 
Por não apresentar as quatro estações do ano bem definidas, o clima em Bauru é definido 
através do índice de precipitação, já que no inverno as chuvas são menos intensas e 
freqüentes do que no verão. O município encontra-se sob uma região de influência da 
Frente Tropical Atlântica, o que justifica grande parte de sua pluviosidade. Outra 
característica da região são as chamadas chuvas tropicais, conhecidas por sua alta 
intensidade e curta duração. Estas ocorrem principalmente no período de final de tarde e 
inicio da noite, devido ao aquecimento ocorrido durante o dia, e são escassas nos meses de 
outono e inverno. 
 
O índice de pluviosidade em Bauru tem seu ápice durante os meses de outubro a março, 
com maior ênfase em janeiro, durante este período é que ocorre grande parte do total de 
chuvas esperado anualmente. Os meses secos ocorrem entre abril e setembro, sendo 
agosto o mês mais crítico. 
 
Ao observar a Tabela 3 e Figura 5 que dizem respeito ao índice de precipitação durante o 
período de janeiro de 2001 a junho de 2010, nota-se que até o presente momento, o ano de 
maior pluviosidade foi o de 2009, com 1.584,5 mm/ano. E o de menor foi 2002, com um total 
anual correspondente a 870,9 mm/ano. 
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Figura 5 - Índice de Precipitação Anual entre janeiro de 2001 e junho de 2010 
Fonte: Universidade Estadual Paulista – UNESP / IPMet 

 
 
Tabela 3 - Índice de Precipitação Mensal de janeiro de 2001 a junho de 2010 (medido 
em mm) 

Ano Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set Out. Nov. Dez. Total 

2010 213,4 42,7 55,1 88,9 33 28,7 - - - - - - 461,8 

2009 253,7 149,1 117,1 8,1 45 51,6 67,8 91,4 121,2 130,1 229,9 319,5 1584,5 

2008 213,4 149,9 92,2 125,2 73,9 58,2 0 54,1 29,7 129,8 107,9 132,3 1166,6 

2007 327,2 177 42,4 55,9 45 3,3 239,5 0 3 51,3 219,7 182,6 1346,9 

2006 166,1 263,1 43,7 12,2 13,7 12,2 34,3 15,5 62,5 7,4 65,5 251 947,2 

2005 363,2 89,4 119,6 21,3 70,4 47,2 7,1 16,5 39,4 10,7 63,8 190,2 1038,8 

2004 189 137,2 48,3 65,8 105,4 16 43,9 0 4,1 98,8 11,7 174,2 894,4 

2003 366,3 138,2 84,3 158,8 34,8 47,2 12,4 29,7 14,5 82,3 138,2 202,9 1309,6 

2002 158,2 196,3 24,4 17,3 81 0 33,8 52,6  14,7 122,7 169,9 870,9 

2001 310,6 188,7 115,3 11,2 77,7 45,7 38,6 42,2 26,9 45,2 35,1 231,6 1168,8 
Fonte: Universidade Estadual Paulista – UNESP / IPMet 
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3.1.2.2 Contextualização Geológica 

 
A APA Água Parada insere-se sobre os sedimentos cretáceos que compreendem a bacia 
Bauru. De acordo com Batezelli et al. (2006) a bacia Bauru corresponde a uma entidade 
geotectônica gerada durante o Cretáceo Superior por processos de abatimento relacionados 
à reativação de lineamentos do embasamento pré-cambriano, na porção sudeste da Placa 
Sul-Americana, sobreposta em parte à antiga bacia do Paraná (Figura 6).  
 
A bacia Bauru implantou-se na porção centro-norte da bacia do Paraná, em contato basal 
discordante, sobretudo com os basaltos da Formação Serra Geral. Com uma área 
aproximada de 330.000 km², abrange o oeste do estado de São Paulo, leste do Mato 
Grosso do Sul, sul de Goiás e o Triângulo Mineiro (BATEZELLI et al., 2006). Originalmente 
estes sedimentos deveriam ter extensão contínua em toda esta vasta região, no entanto, 
sofreram grande processo de dissecação pelos afluentes maiores do rio Paraná, atingindo, 
frequentemente nos vales, os basaltos da Formação Serra Geral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 - Localização da bacia Bauru e distribuição das unidades litoestratigráficas 
Fonte: Batezelli et al (2006) 

 
A bacia sedimentar Bauru apresenta formato alongado na direção aproximada norte e abriga 
rochas argilo-arenosas na base, gradando essencialmente para arenosas e conglomeráticas 
no topo, com espessura máxima preservada de quase 250 m na região de Marília no estado 
de São Paulo (Figura 7). Seus limites são essencialmente erosivos e/ou tectônicos, sendo 
os processos erosivos relacionados ao evento de reestruturação tectônica terciária, marcado 
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em sua borda oriental pelo levantamento da Serra do Mar e Soerguimento Alto Paranaíba 
(BATEZELLI et al., 2006). 
 
A sedimentação na bacia Bauru ocorreu em condições semiáridas, mais úmidas nas 
margens e desérticas no seu interior. O avanço da sedimentação levou ao soterramento 
progressivo do substrato basáltico por extensa camada de lençóis de areia, com pequenas 
dunas e lamitos, este último proveniente de loesse retido em baixios eventualmente úmido-
aquosos. Os poucos depósitos fluviais correspondem a fluxos de enxurradas de deserto 
(MILANI et al., 2007). 
 
Segundo Batezelli et al. (2006), a bacia Bauru abriga um dos registros geológicos cretáceos 
mais bem documentado do Brasil, no entanto, ainda existem poucos trabalhos envolvendo 
conceitos estratigráficos modernos, sendo que a maioria deles fica limitada às informações 
restritas a pequenas áreas.  
 
Soares et al. (1980, apud BATEZELLI et al., 2006) propuseram a clássica subdivisão 
estratigráfica do Grupo Bauru em formações Caiuá, Santo Anastácio, Adamantina e Marília. 
Almeida et al. (1981 apud BATEZELLI et al., 2006) também definem como distribuição 
litológica para o Grupo Bauru: Formações Marília, Adamantina, Santo Anastácio e Caiuá. No 
entanto, no início da década de 90, novas concepções surgiram sobre a gênese e relações 
estratigráficas das unidades Bauru, concebendo um modelo de fácies cronocorrelatas, 
geneticamente associadas, constituindo um trato de sistemas deposicionais. Fernandes 
(1992) definiu a bacia Bauru como constituída por dois grupos parcialmente correlatos: 
Grupo Caiuá (Formações rio Paraná, Goioerê e Santo Anastácio) e Grupo Bauru 
(Formações Adamantina, Marília e Uberaba). Posteriormente, Fernandes (1998) subdividiu o 
Grupo Bauru em: Formações Vale do Peixe, Araçatuba, São José do Rio Preto, Presidente 
Prudente, Marília e Uberaba, extinguindo a Formação Adamantina. 
 
Segundo Fernandes (2006 apud MILANI et al., 2007) o Grupo Caiuá corresponde ao trato 
de sistemas eólicos do Deserto Caiuá: depósitos de complexos de dunas de cristas 
sinuosas eólicas de grande porte (Formação rio Paraná); depósitos periféricos de dunas 
eólicas de porte moderado, de cristas sinuosas e interdunas úmido-aquosas (Formação 
Goioerê); e depósitos de lençóis de areia em extensas e monótonas planícies desérticas 
(Formação Santo Anastácio). O Grupo Bauru corresponde a depósitos de trato de sistemas 
de clima semiárido, formado por leques aluviais marginais, lençóis de areia atravessados 
por sistemas fluviais efêmeros e zona endorréica paludial, que alimentam o deserto interior 
correspondente ao Grupo Caiuá.  
 
Em meio a este contexto geológico, a APA Municipal Água Parada, município de Bauru, 
abrange os depósitos sedimentares neocretáceos do Grupo Bauru, mais especificamente as 
Formações Vale do Rio do Peixe e Marília. 
 
A Formação Vale do Rio do Peixe, predominante na APA, compreende estratos tabulares de 
arenitos finos de coloração alaranjada, de seleção moderada a boa, com estruturas 
acanaladas de pequeno a médio porte. Intercalados com siltitos ou lamitos arenosos de cor 
creme a alaranjada, maciços ou com estratificação plano-paralela pouco definida. 
Pontualmente, apresenta também feições tubulares interpretadas como bioturbações. 
Segundo Milani et al. (2007), esta formação corresponde a depósitos eólicos de extensas 
áreas planas de lençóis de areias e campos de dunas baixas, com depósitos de loesse 
(baixios eventualmente úmidos e aquosos que originam os lamitos) retidos em corpos 
aquosos efêmeros. 
 
A Formação Marília, de ocorrência na porção sul da APA, sobreposta à formação anterior, 
corresponde a estratos tabulares maciços em geral, compostos por arenitos finos a médios, 
imaturos, com frações grossas em quantidade subordinada, de coloração predominante 
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bege. Por vezes, apresentam discretas estratificações cruzadas de médio porte. São 
frequentes intercalações de delgadas lentes de lamitos arenosos de coloração alaranjada a 
amarronzada, de base côncava e topo horizontal. Também apresentam uma litofácie 
conglomerática de pouca espessura, constituída principalmente por intraclastos 
centimétricos (carbonáticos e lamíticos). Segundo Milani et al. (2007), estes depósitos 
correspondem a lençóis de areia, onde se desenvolveram calcretes freáticos e 
pedogenéticos. 
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Figura 7 - Contexto Geológico da APA da Água Parada, município de Bauru 
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3.1.2.3 Hidrogeologia 

 
O município de Bauru compreende quatro formações geológicas que constituem aquíferos 
exploráveis: Bauru, Botucatu e Piramboia (Aquífero Guarani) e Serra Geral (Figura 8). 
Destes, merecem destaque no abastecimento do município de Bauru, os aquíferos Bauru e 
Guarani, sendo este último o sistema aquífero mais explorado em toda região. 

 
Figura 8 - Esquema da distribuição dos aquíferos existentes na área de estudo 
Fonte: Modificado DAE (2009) 

 
Segundo dados disponibilizados pelo Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, o 
município de Bauru possui 29 poços profundos (cadastrados e com outorga) que produzem 
700 l por segundo de água, representando um valor próximo a 60% da água consumida por 
dia na cidade. O restante da água é proveniente, principalmente, das drenagens do rio 
Batalha. 
 
Aquífero Bauru 
 
O Aquífero Bauru é um aquífero sedimentar, que apresenta extensão regional ocupando a 
metade oeste do estado de São Paulo, numa área de cerca de 96.900 km², ocorrendo de 
Barretos a Bauru e estendendo-se até o Pontal do Paranapanema (IRITANI; EZAKI, 2008). 
 
Composto por rochas sedimentares arenosas, areno-argilosas e siltosas, depositadas em 
ambiente desértico e fluvial, sob clima árido e semiárido, há mais de 65 milhões de anos. 
Apresenta espessura irregular, podendo atingir valores superiores a 300 m na região do 
Planalto de Marília (IRITANI; EZAKI, 2008).  
 
Apresenta área em superfície totalmente aflorante o que lhe confere o comportamento de 
aquífero livre, sendo que sua recarga de água se faz em toda sua extensão. Por se tratar de 
um aquífero livre em que a água subterrânea situa-se a pouca profundidade, a perfuração 
de poços e a extração de água neste aquífero são facilitadas. No entanto, esta mesma 
característica de aquífero livre qualifica-o com um aquífero de alta vulnerabilidade à 
poluição, uma vez que se encontra exposto às atividades desenvolvidas sobre esta unidade 
hidrogeológica (IRITANI; EZAKI, 2008). 
 
No estado de São Paulo cerca de 240 municípios do interior captam água do Aquífero Bauru 
e destes, grande parte são abastecidos integralmente por água subterrânea. De acordo com 
Iritani e Ezaki (2008), este aquífero possui produtividade média a alta e apresenta, em geral, 
água com boa qualidade para consumo humano, o que explica sua frequente utilização para 
o abastecimento público.  
 
O Aquífero Bauru possui distintas vazões para a sua porção superior (menor vazão) e para 
a porção basal (maior vazão), devido à primeira apresentar intercalações de camadas de 
sedimentos mais finos e/ou cimentação de mineral carbonático entre os grãos de areia, o 
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que diminui a capacidade deste aquífero de armazenar e transmitir água, 
consequentemente refletindo na sua característica de produtividade (IRITANI; EZAKI, 2008). 
 
No município de Bauru, o Aquífero Bauru representa um aquífero de baixa qualidade, pois 
possui coeficiente de permeabilidade muito variável de local para local, principalmente em 
função da textura e da cimentação dos grãos (CAVAGUTI, 1992 apud IRITANI; EZAKI, 
2008). Existem cadastrados pelo DAEE 256 poços localizados na cidade de Bauru, sendo 
parte dos poços pertencentes ao Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru e parte 
ao Departamento de Águas e Energia Elétrica do estado de São Paulo (DAEE). O município 
compreende ainda grande número de poços particulares não cadastrados. 
 
Aquífero Guarani 
 
O Aquífero Guarani é um aquífero sedimentar e de extensão regional, considerado um dos 
maiores reservatórios de água subterrânea do mundo, estendendo-se por 1.195.500 km², 
sendo que cerca de 70% de sua área total, está em território brasileiro. Constituído, 
predominantemente, por arenitos de granulação média a fina, depositados pela ação eólica, 
em um ambiente desértico, há cerca de 130 milhões de anos. Por seus arenitos serem 
considerados homogêneos, possui grande quantidade de poros interconectados, que 
imprime uma elevada capacidade de armazenar e fornecer água (IRITANI; EZAKI, 2008). 
 
No estado de São Paulo, o Aquífero Guarani apresenta uma pequena porção aflorante, 
comparada com sua área total, revelando comportamento de aquífero livre. Esta porção 
estende-se por cerca de 16.000 km², de Rifaina, ao norte, a Fartura, ao sul, passando pela 
região de Ribeirão Preto e Botucatu, apresentando espessura média de aproximadamente 
100 m. No entanto, sua maior área de ocorrência no estado, cerca de 174.000 km², 
mergulha em sentido oeste, e apresenta comportamento confinado, quer pelos basaltos do 
Aquífero Serra Geral, quer pelos sedimentos do Aquífero Bauru, chegando a atingir cerca de 
400 m de espessura ao longo da calha do rio Tietê (IRITANI; EZAKI, 2008).  
 
Este aquífero apresenta uma ótima produtividade e qualidade da água, abastecendo muitas 
cidades do interior paulista. Sua principal área de recarga corresponde à sua porção 
aflorante, onde a água da chuva cai sobre a superfície do terreno e infiltra diretamente no 
aquífero. Dentre as principais ameaças a estas águas subterrâneas destacam-se a 
exploração intensiva ou descontrolada de água e as fontes potenciais de poluição 
provenientes das atividades antrópicas, principalmente na sua área aflorante. É também 
comum, a falta de cuidados na proteção dos poços, gerando riscos de contaminação das 
águas (IRITANI; EZAKI, 2008). 
 
3.1.2.4 Análise de Águas da APA Água Parada 

 
Com base na Resolução CONAMA n° 357, de 17 de março de 2005, que “dispõe sobre a 
classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem 
como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras 
providências”, foram efetuadas análises das águas de alguns dos principais rios da APA 
Água Parada. 
 
Todos esses corpos de água são considerados Águas Doces (que apresentam salinidade 
igual ou inferior a 0,5%) de Classe 2. Para este caso, de acordo com o CONAMA n° 357 
Capítulo II, Seção I, Artigo 4°, item III, essas águas podem ser destinadas às seguintes 
atividades: 
 
a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; 
b) à proteção das comunidades aquáticas; 
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c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme 
a Resolução CONAMA nº 274, de 2000; 
d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e 
lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e 
e) à aquicultura e à atividade de pesca. 
 
Considerando-se a extensão da APA, foram selecionados os seguintes pontos de 
amostragem para avaliação da qualidade da água: 
 

 Ponto 01: córrego Pau D’Alho; 

 Ponto 02: ribeirão do Corumbá; 

 Ponto 03: ribeirão Guabirova; 

 Ponto 04: ribeirão Barra Grande; 

 Ponto 05: ribeirão Água Parada; 

 Ponto 06: córrego rio Verde. 
 
As características desses pontos encontram-se na Tabela 4 e Figura 9. 
 
Tabela 4 - Localização dos Pontos Amostrais 

Ponto Coordenada Geográficas Altitude (m) Temperatura (°C) 

01 22K 0696135-7539107 477 23,2 

02 22K 0694395-7537756 473 23,0 

03 22K 0692021-7539370 488 22,8 

04 22K 0687654-7546607 457 23,8 

05 22K 0691686-7548996 451 23,7 

06 22K 0694209-7550213 455 23,0 

 
As amostras foram coletadas em abril de 2010, mantidas conservadas e despachadas via 
aérea para laboratório habilitado. Os resultados obtidos relativos às análises físico-químicas 
e microbiológicas encontram-se na Tabelas 5 e 6 (Anexos 2 e 3).  
 
Tabela 5 - Resultados das Análises Físico-Químicas 

 Pontos 

Parâmetros físico-químicos 01 02 03 04 05 06 

Cor Verdadeira (un PtCo) 10,0 40,0 40,0 40,0 80,0 40,0 

Demanda Bioquímica de Oxigênio – 

DBO (mg/L) 
5,0 < 2,0 4,0 < 2,0 2,0 < 2,0 

Demanda Química de Oxigênio – DQO 

(mg/L) 
21,0 18,0 20,0 13,0 19,0 10,0 

Fósforo Total (mg/L) 0,470 0,131 0,244 0,06 0,92 0,10 

Nitrogênio Amoniacal (mg/L) 0,230 < 0,020 1,36 0,230 0,09 0,13 

Surfactantes (Tensoativos) (mg/L) 0,23 0,07 0,06 0,07 0,08 0,11 

Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L) 226,0 102,0 96,0 66,0 80,0 56,0 

Turbidez (NTU) 66,4 16,44 23,75 12,85 32,87 13,11 

pH 7,55 7,01 6,79 7,16 6,68 6,55 

Óleos e Graxas Total (mg/L) 
V. A 

(<5,0) 
5,0 < 5,0 < 5,0 

< 5,0 

(V.A.) 

< 5,0 

(V.A.) 
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Tabela 6 - Resultados das Análises Microbiológicas 

 Pontos 

Parâmetros Microbiológicos 01 02 03 04 05 06 

Coliformes Termotolerantes 490.000 210 11.000 1.100 130 170 

 
Quando comparados os resultados das análises com os padrões estabelecidos pela 
Resolução CONAMA n° 357 (Tabelas 7 e 8), verifica-se que grande parte dos pontos 
amostrais (Pontos 01, 02, 03, 04, e 05) encontram-se fora do padrão pré-estabelecido para 
a qualidade de Águas de Classe 2. Somente o Ponto 06 obedece a tais padrões. 
 
Tabela 7 - Padrões CONAMA para Análises Físico-Químicas 

Parâmetros Físico-químicos Método LQ (¹) VMP (²) 

Cor Verdadeira (un PtCo) SM 2120 B 2,5 75,0 

Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO (mg/L) SM 5210 B 2,0 5,0 

Demanda Química de Oxigênio – DQO (mg/L) SM 5220 D 2,0 - 

Fósforo Total (mg/L) SM 4500-P E 0,02 0,1 

Nitrogênio Amoniacal (mg/L) SM 4500-NH3 F 0,020 3,7 

Surfactantes (Tensoativos) (mg/L) SM 5540 C 0,05 0,5 

Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L) SM 2540 C 1,0 500,0 

Turbidez (NTU) SM 2130 B 0,01 100,0 

pH SM 4500-H + B 0,01 6,0 a 9,0 

Óleos e Graxas Totais (mg/L) SM 5520 D 5,0 V. A. 

 
Tabela 8 - Padrões CONAMA para Análises Microbiológicas 

Parâmetros Microbiológicos Método LQ (¹) VMP (²) 

Coliformes Termotolerantes (NMP/100mL) SM 9221 B/C e E 18,0 1.000 

NOTAS: 
(¹)L.Q.: Limite de Qualificação do Método Analítico Utilizado / (²) VMP: Valor Máximo Permitido / N. I.: Dado(s) 
não informado(s) pelo Solicitante 
NMP = Número mais provável. 
V. A.: Virtualmente Ausentes / V. P.: Virtualmente Presentes 

 

Em relação a outros parâmetros, com base na Resolução CONAMA n° 357/05, verificou-se: 
 
- O parâmetro Cor Verdadeira não atende aos requisitos somente no Ponto 05; 
- o parâmetro Fósforo Total não atende aos requisitos nos Pontos 01, 02, 03 e 05; 
- o parâmetro Óleos e Graxas Totais não atende aos requisitos nos Pontos 02, 03 e 04; 
- o parâmetro Coliformes Termotolerantes não atende aos requisitos nos Pontos 01, 03 e 04. 
 
O resultado obtido em relação aos Coliformes Termotolerantes no Ponto 01, equivalente a 
490.000 NMP/100mL, é reflexo do lançamento de efluentes sanitários sem qualquer tipo de 
tratamento prévio. Estes são lançados diretamente no corpo d’água e são oriundos dos 
loteamentos da cabeceira da bacia e da área rural com agricultura. Os loteamentos em 
questão são: Residencial Nova Bauru, Pousada da Esperança II, Jardim Helena e Núcleo 
Gasparini. 
 
Já para o Ponto 3, o resultado também demonstra o potencial descarte de efluentes 
sanitários sem adequado tratamento. Neste caso, diferentemente do Ponto 01, não 
apresenta loteamentos, mas em sua localidade encontra-se a Estação de Tratamento de 
Esgoto das Penitenciárias Dr. Alberto Brocchieri, conhecida também por Bauru I, e Dr. 
Eduardo de Oliveira Vianna, Bauru II. Além disso, há um aterro que se situa no divisor de 
águas do ribeirão Guabirova com o ribeirão Corumbá. 
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No Ponto 4, cujos Coliformes Termotolerantes também não se enquadraram ao estabelecido 
pela Resolução, ocorre predominantemente uma área agrícola. Entretanto, na cabeceira da 
nascente do ribeirão encontra-se a Vila Tibiriçá e ao longo de seu leito a Comunidade Barra 
Grande. Ainda próximo à região, mais precisamente na rodovia Marechal Rondon, localiza-
se um posto de gasolina, o que pode explicar a ocorrência de Óleos e Graxas Total neste 
ponto de coleta. 
 

É importante frisar que no Ponto 6, o qual apresentou os parâmetros dentro da legislação, 
encontra-se a Comunidade Rio Verde, mas esta se situa a jusante do ponto de coleta, logo 
não engloba as possíveis interferências da mesma sob o rio em questão. 
 
Em relação aos resultados obtidos para o Fósforo Total, verificou-se que grande parte dos 
pontos não se adequam ao previamente estabelecido, sendo que em seu entorno há 
ocorrência de área rural com agricultura. Especificamente para o Ponto 2, na cabeceira da 
nascente existe o Distrito Industrial II, a Colônia Penal Agrícola (que dispõe de uma Estação 
de Tratamento de Esgoto), e, no divisor de águas, encontra-se o aterro, cuja bacia da 
Estação de Tratamento está voltada para a bacia do rio Corumbá. 
 
O ribeirão Água Parada, Ponto 5, recebe água do córrego Pau D’Alho, ribeirão do Corumbá, 
ribeirão Guabirova e córrego rio Verde e em sua localidade observa-se amplas áreas de 
pastagem, pecuária e agricultura.  Aqui o resultado para Fósforo Total também não atende a 
Resolução CONAMA n° 357. 
 
Segundo Giordano, de um modo geral, as principais fontes de emissão de fósforo são os 
esgotos sanitários (através do próprio excremento humano e de resíduos de produtos de 
limpeza, tais como detergentes e amaciantes de roupa) e os efluentes industriais, estes 
podendo ser causados por proteínas, aminoácidos, ácidos fosfóricos e seus derivados. 
 
De acordo com a CETESB os efluentes industriais como é o caso das indústrias de 
fertilizantes, pesticidas, químicas em geral, conservas alimentícias, abatedouros, frigoríficos 
e laticínios, bem como as águas drenadas em áreas agrícolas e urbanas, podem conter 
altas quantidades de fósforo. 
 
Este fosfato pode ser encontrado em efluentes de três modos distintos: através de fosfato 
orgânico, ortofosfatos e polifosfatos. O primeiro deles ocorre quando tal elemento compõe 
moléculas orgânicas, como é o caso dos detergentes. Por outro lado, os ortofosfatos são 
representados pela combinação dos radicais com os cátions formando sais inorgânicos nas 
águas. Já para o ultimo caso, os polifosfatos, através da hidrólise, se convertem em 
ortofosfatos, por isso não é considerado um item muito importante nos estudos de qualidade 
das águas (CETESB, 2010). 
 
O fósforo é um parâmetro muito importante em programas de caracterização de efluentes 
industriais cujas pretensões são de tratar através de processos biológicos. Pois, além de ser 
exigido em grandes quantidades pelas células, ainda é um dos principais nutrientes para os 
processos biológicos, sendo assim chamados de macro-nutrientes. Quando, em alguns 
efluentes, não houver quantidades mínimas de fósforo, deverá ser adicionada compostos 
que o contenham, como é o caso do monoamônio-fosfato (MAP), que pode ser encontrado 
em fertilizantes. Mas quando ocorre o processo inverso e o fósforo é encontrado em 
quantidades excessivas nos efluentes industriais ou em esgotos sanitários, pode acarretar 
em processos de eutrofização das águas naturais (CETESB, 2010). 
 
A eutrofização ocorre quando há um crescimento excessivo de algas e demais espécies 
vegetais aquáticas, que, ao morrer e apodrecer, consomem grande quantidade de oxigênio 
dissolvido no corpo de água. Levando, assim, a morte de peixes e outros seres vivos que 
habitavam neste local (DICIONÁRIO LIVRE DE GEOCIÊNCIAS, 2008). 
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Figura 9 - Localização dos Pontos Amostrais de coleta de Água na APA Água Parada 
Fonte: Google Earth 

 
3.1.2.4 Recursos Minerais 
 
Conforme a CETESB (2009), o estado de São Paulo é um importante produtor de recursos 
minerais no território brasileiro. A mineração neste estado produz basicamente minerais não 
metálicos (98% em valor), extraídos em cerca de 2.500 lavras em atividade e que 
abastecem uma ampla e diversificada gama de indústrias (rochas calcárias, argila, areia 
industrial, caulim, fosfato, filito dentre outros). 
 
Localizada na porção centro-norte do município de Bauru, em condições geológicas pouco 
favoráveis à exploração mineral, a área da APA Água Parada apresenta poucas 
potencialidades como recurso geológico de interesse econômico, uma vez que os arenitos 
da região são explorados apenas para areia e água mineral. Ocasionalmente, o manto de 
alteração dos arenitos locais pode ainda ser utilizado como antipó e saibro. 
 
Atualmente existem vinte processos de requerimento para exploração de recursos minerais 
no município de Bauru, no entanto, apenas três destas áreas requeridas (Tabela 9) e (Figura 
10), inserem-se total ou parcialmente, na área da APA Água Parada (DNPM, 2009). 
 
Tabela 9 - Processos de requerimento mineral na APA Água Parada 

PROCESSO TIPO DE REQUERIMENTO FASE ATUAL SUBSTÂNCIA 

820.747/2009 
Requerimento de Autorização 

de Pesquisa 
Requerimento de 

Pesquisa 
Areia 

820.337/2008 
Requerimento de Autorização 

de Pesquisa 
Autorização de 

Pesquisa 
Água Mineral 

Àgua Potável de Mesa 

820.659/2006 
Requerimento de Autorização 

de Pesquisa 
Autorização de 

Pesquisa 
Basalto 

Água Mineral 
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Figura 10 - Mapa com as áreas requeridas na APA Água Parada no município de Bauru-SP 
Fonte:DNPM, 2009 
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3.1.2.5 Análise da Fragilidade Ambiental das condicionantes geológicas frente ao uso e 
ocupação dos terrenos  
  
A análise da fragilidade ambiental das condicionantes geológicas da APA da Água Parada é 
essencial para garantir a eficiência no planejamento e na gestão ambiental do território 
frente à utilização antrópica desta área natural. Esta análise também deve servir como 
orientação geral para o planejamento ambiental, tendo como finalidade a identificação e a 
delimitação de áreas funcionais com base nas suas potencialidades e vulnerabilidades.  
 
De acordo com estudos realizados pela CPRM (2006), a partir do cruzamento e 
superposição das informações dos fatores ambientais do subsolo, foram estabelecidos 
limites e adequabilidades para a área de estudo, frente à execução de obras civis (pequeno 
porte), à utilização para agricultura, às fontes poluidoras e aspectos ambientais. No entanto, 
deve-se esclarecer que este estudo não tem como pretensão determinar a qualidade do 
substrato para suporte para grandes estruturas. 
 
Levando em conta que o substrato da APA Água Parada caracteriza-se por um espesso e 
extenso pacote de quartzo-arenito, pouco a moderadamente consolidado e com 
intercalações subordinadas de sedimentos síltico-argilosos, foram definidas limitações e 
adequabilidades frente aos principais usos presentes na APA: 
 
Obras Civis 
 
- Limitações: deficiência de rochas duras para agregados; alteram-se para solos 
excessivamente arenosos, friáveis, permeáveis e erosivos e que se desmoronam com 
facilidade em taludes de corte; devido à sua constituição a base de quartzo, são bastante 
abrasivos, podendo causar danos ao serem perfurados com sondas rotativas; soltam blocos 
e placas com facilidade em taludes de corte, devido às fraturas verticais. 
 
- Adequabilidade: predomínio de sedimentos com baixo grau de consolidação: de baixa 
resistência ao corte; podem ser desmontados e escavados apenas com ferramentas e 
maquinários de corte. 
 
Agricultura 
 
- Limitações: predomínio de sedimentos que se alteram para solos excessivamente 
arenosos: bastante erosivos; sujeitos à arenização e à formação de voçorocas; apresentam 
fertilidade natural muito baixa; excessivamente permeáveis; baixa capacidade hídrica; 
perdem água rápido assim que passam as chuvas; possuem muito baixa capacidade de 
reter e fixar nutrientes e de assimilar matéria orgânica; respondem muito mal à adubação; 
bastante ácidos. 
 
Fontes Poluidoras 
 
- Limitações: sedimentos bastante porosos e permeáveis e que se alteram para solos; 
bastante permeáveis e de muito baixa capacidade de reter, fixar e eliminar poluentes 
(poluentes podem chegar rápido até as águas subterrâneas sem sofrer nenhuma 
depuração); cuidados especiais devem ser tomados com todas as fontes potencialmente 
poluidoras. 
 
Recursos Hídricos Subterrâneos 
 
- Limitações: os aquíferos porosos relacionados às formações geológicas de ocorrência na 
região apresentam alta vulnerabilidade à contaminação, principalmente nas porções mais 
próximas à superfície (rasas) e livres, devido à maior possibilidade de acesso de poluentes 
ou contaminantes lixiviantes e à presença de áreas de recarga; em algumas regiões a 



Encarte 1                                                                                                     Plano de Manejo da ÁPA Municipal Água Parada      

  

Secretaria de Meio Ambiente de Bauru    ecossistema consultoria ambiental 

35/I 

 35/I 

permeabilidade e a porosidade dos arenitos podem estar reduzidas pela silicificação 
acentuada ou pela diagênese avançada. 
- Adequabilidade: aquíferos porosos bastante espessos, de grande expressividade areal e 
boa homogeneidade hidrodinâmica lateral e vertical; terrenos bastante permeáveis 
favorecendo a recarga das águas subterrâneas; os sedimentos a base de quartzo, com 
granulometria entre areia e silte, com boa seleção granulométrica, pronunciado grau de 
arredondamento apresentam características bastante favoráveis para se constituírem em 
excelentes aquíferos subterrâneos. 
 
Aspectos Ambientais 
 
No âmbito dos aspectos ambientais, a APA Água Parada apresenta terrenos naturalmente 
susceptíveis à erosão e aos processos de voçorocamento, devido à constituição dos 
sedimentos que revelam baixo grau de consolidação. Apresentam-se também como fonte de 
alta carga de detritos arenosos que assoreiam os cursos d’ água da região. E finalmente, 
estes terrenos são considerados bastante permeáveis, importantes para recarga das águas 
subterrâneas. 
 
Segundo dados do Departamento de Águas e Energia Elétrica e Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas do estado de São Paulo (1990) apud Santoro e Fulfaro (1996), no estado de 
São Paulo, a erosão vem sendo o principal causador de prejuízos para a sociedade através 
da perda tanto dos solos agricultáveis, quanto de investimentos públicos e privados em 
obras e infraestrutura, visando à contenção e recuperação de áreas urbanas, ou em 
urbanização degradada pela erosão. 
 
Neste contexto, a manifestação mais evidente da erosão no estado são as voçorocas. 
Voçorocas são formas de ravinamento ocasionadas pela articulação entre a erosão 
originada por escoamento de águas superficial concentrada combinada à ação da erosão 
subsuperficial. Estas voçorocas causam intensas e profundas escavações acelerando os 
processos de erosão regional. Podem alcançar profundidades de várias dezenas de metros 
e extensão de centenas de metros.  
 
Segundo Prandini (apud BIGARELLA, 2007; SANTORO; FULFARO 1996) as voçorocas 
atuam preferencialmente em terrenos sedimentares arenosos semi ou inconsolidados, com 
elevado grau de desenvolvimento pedológico. 
 
No contexto local da APA da Água Parada as condicionantes geológicas aliadas às 
características do relevo local e a baixa densidade de drenagem, facilitaram o 
desenvolvimento destas voçorocas. Além disso, estas voçorocas tiveram seus processos 
intensificados pelas obras inadequadas de drenagem das estradas da região. 
 
A grave situação das voçorocas diagnosticadas na APA da Água Parada permite 
caracterizá-las como a principal vulnerabilidade geoambiental da área que merecem estudos 
específicos visando sua recuperação. Para tanto, será indicado no PM um programa 
prioritário de pesquisa e monitoramento visando à caracterização, o controle e a 
recuperação destas voçorocas. 
 
3.1.2.6 Solos 
 
A partir do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos da EMBRAPA (1999) foram 
identificadas na APA as seguintes classes de solo: Latossolo Vermelho Distrófico com 
textura média, argilosa e muito argilosa, e solo Argiloso Vermelho-Amarelo eutrófico com 
textura média. Sendo os dois primeiros o solo com distribuição predominante na APA 
(Figura 11). 
 
De acordo com a classificação da EMBRAPA (1999), os Latossolos são solos com 
avançado estágio de inteperização, muito evoluídos, como resultado de enérgicas 
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transformações no material constitutivo (salvo minerais pouco alteráveis). São normalmente 
muito profundos, sendo a espessura do solum raramente inferior a um metro. Possui 
seqüência de horizontes A, B, C, com pouca diferenciação de horizontes, e transições 
usualmente difusas ou graduais. São em geral solos fortemente ácidos, com baixa 
saturaçãp por bases, distróficos ou Álicos. Ocorrem, todavia, solos com média e até mesmo 
alta saturação por bases, encontrados geralmente em zonas que apresentam estação seca 
pronunciada, semi-áridas ou não, como também, em solos formados a partir de rochas 
básicas.  
 
Seguindo a mesma classificação (EMBRAPA, 1999), os solos Argilosos 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 nas classes dos Alissolos, Planossolos, Plintossolos ou Gleissolos. Parte dos 
solos desta classe apresenta um evidente incremento no teor de argila, com ou sem 
decréscio do horizonte B para baixo no perfil. A transição entre os horizontes A e Bt é 
usualmente clara, abrupta ou gradual.  

             

                  
Figura 11 - Classificação do solo da APA Água Parada de acordo com a metodologia da 
EMBRAPA (2009) 
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O levantamento da distribuição dos solos nas vertentes e nas paisagens, suas causas e 
fatores, segue a metodologia de análise definida como estudo de topossequências, isto é, 
procura interpretar os processos responsáveis por essa distribuição neste sentido, segundo 
Queiroz (2002). A análise estrutural da cobertura pedológica foi introduzida por Boulet em 
1978 e tem sua origem mais longínqua no conceito de catena de Milne em 1934, que 
responsabilizava a erosão como a principal responsável pela disposição de catenas ao 
longo das vertentes. Este último autor definiu:  
 
 

Catena é uma unidade prática de mapeamento [...] que agrupa solos que, a despeito 
de estarem colocados em pontos diferentes de um sistema natural de classificação, 
tendo em vista suas diferenças morfológicas e fundamentais, estão, no entanto 
relacionadas na sua ocorrência por condições topográficas e se repetem nas 
mesmas posições uns em relação aos outros, sempre que aquelas condições estão 
presentes (MILNE, 1934).  
 
 

As pesquisas desenvolvidas por Queiroz Neto (2002), no Planalto Ocidental Paulista, 
sobretudo em Bauru e Marília, permitiram mostrar que, nesse relevo aparentemente 
uniforme, alternam-se áreas com colinas mais amplas, longas encostas de baixa declividade 
e áreas com colinas de encostas mais curtas com declividades mais fortes, denominadas 
respectivamente “colinas amplas” e “colinas médias” (SÃO PAULO, 1981). Enquanto as 
primeiras são recobertas por solos com horizonte B latossólico até quase a base das 
vertentes, ponto em que passam as areias hidromórficas, as outras são recobertas por solos 
com horizonte B latossólico no topo e com horizonte B textural a partir do terço superior ou 
da metade das vertentes, ou apenas com horizonte B texturais em toda a extensão da 
colina. Em ambos os casos, os solos derivam da alteração de formações arenosas do Grupo 
Bauru, tendo sido estudadas, sobretudo as que se desenvolvem sobre as formações Marília, 
com cimento calcário, e Adamantina. Em Bauru, além do mapeamento regional dos solos, 
os dois tipos de relevo com suas coberturas pedológicas foram estudados por Salomão, 
(1994), o qual relata a existência da referida topossequência.  
 
Observações de campo no presente levantamento confirmam as observações realizadas por 
Fernandes Barros (1986), Castro (1989), Salomão (1994) e Santos (1995, 2000), nas 
colinas médias, que constataram a continuidade da cobertura pedológica, desde o topo das 
colinas até o sopé das vertentes e/ou o eventual afloramento de rocha, apenas com a 
passagem lateral dos horizontes B latossólicos para os horizontes B texturais.  
 
No início da transformação lateral do horizonte B latossólico, sua estrutura microagregada, 
com porosidade de empilhamento, sofre adensamento e fissuração, com reorientação 
plásmica e pequena mobilização da argila. Macromorfologicamente percebe-se o inicio da 
formação da estrutura poliédrica subangular, que se acentua em direção à base da vertente 
e é característica dos solos com horizonte B textural; a formação da estrutura poliédrica é 
acompanhada pelo aparecimento de porosidade fissural, que, aos poucos, passa a ser 
dominante. Esse processo tem início na base da vertente, formando uma frente de 
transformação remontante em direção ao topo da colina, nos estágios mais avançados, a 
transformação atinge a totalidade das colinas (QUEIROZ NETO, 1993). 
 
A modificação da porosidade acarreta uma forte diminuição da macroporosidade do 
horizonte A para o B com forte restrição à circulação hídrica vertical, que se acentua para 
jusante, com saturação de água pelo menos durante a estação chuvosa, (FERNANDES 
BARROS, 1986; MANFREDINI; QUEIROZ NETO, 1993). Assim, no topo do horizonte Bt 
começam a manifestar-se fenômenos de hidromorfia, sinalizada pela presença de 
mosqueamento. Essa hidromorfia é indicadora de um meio redutor, que favorece a 
dissociação do ferro e da argila, com eliminação do primeiro e processos de eluviação da 
argila que, no entanto, são localizados (CASTRO, 1989). 
 
Ainda compondo a cobertura edáfica da bacia em questão, no fundo de pequenos vales 
sustentados em níveis de base diversos, relacionados a afloramentos rochosos constituindo 
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as áreas agradacionais, nos terrenos baixos e mais ou menos planos, junto às margens dos 
rios, sujeitos a inundações periódicas ocorrem solos aluviais incipientes como as areias 
quatzosas.  
 
Nos levantamentos de campo para análise da cobertura pedológica, foram coletadas, em 23 
pontos, 64 amostras de solos para caracterização de propriedades através de análises de 
fertilidade de rotina e granulométrica completa, efetuadas nos laboratórios do Departamento 
de Solos e Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba-PR, 
respectivamente. 
 
Os solos de coloração vermelha e amarela são predominantemente lateríticos, variando de 
latossolos a solos com horizonte B textural, e algumas manchas de neossolos nas várzeas. 
Quanto ao material de origem, em sua totalidade foram identificados como derivados de 
materiais intemperizados de arenitos em sito ou remobilizados por processos erosivos com 
ou sem pedogênese anterior.  
 
Na avaliação da granulometria, os solos analisados apresentaram frações 
predominantemente arenosas, com frações de areia entre 60 e 90%, sendo 50% dos solos 
de classe franco arenosa. Os solos de fundo de vale e baixas rampas, junto ao fundo de 
vale, apresentaram textura de franco arenosa a areia, a última é característica de 14% das 
amostras. Para amostras coletadas nas vertentes e divisores, predominou a classe de 
textura franco arenosa, sendo identificada em solo de superfície elevada, a textura areia 
franca, e para superfície baixa, no terço inferior de vertente, a classe de textura franco-
argilo-arenosa, classe textural esta que representa 1.3%, assim como a textura franco 
siltosa do total das amostras, inclusive consideradas as 14 coletas efetuadas nos 
fragmentos florestais (vide Figuras 12, 13 e 14). Deste modo, se considerados através do 
triangulo simplificado pela Embrapa, os solos são de textura média. 
 
As áreas de fragmentos florestais apresentaram variação textural menor, apresentando-se, 
em 86% dos casos como de textura areia franca, registrando-se apenas 7 % nas texturas 
franco arenosa e 7% em classe areia. 
 
Ao que se refere às características químicas, apresentam acidez ph (CaCl2) máximo de 6,8 
e mínimo de 3,9 em geral entre 3,9 e 5, apresentando resultados do ph (SMP) entre 5,8 e 
7,4. Predomina o caráter distrófico apresentado em 73% das amostras, nos resultados 
laboratoriais, apenas 17% apresentaram saturação de bases acima de 50%, ou seja, caráter 
eutrófico, sendo estas encontradas apenas em solos com cobertura arbórea (floresta). Cabe 
destacar que dentre as áreas representadas pelos fragmentos florestais mais preservados 
dos solos amostrados, 50% apresentaram horizonte eutrófico.  
 

 
Figura 12 - Diagrama textura de 0 a 2cm: Variação textural conforme diagrama de 
Aterberg dos solos amostrados na APA, predomina a textura franco-arenosa (média 
conforme classificação simplificada da Embrapa) 
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Figura 13 - Diagrama textura de 20 a 40 cm: Variação textural conforme diagrama de 
Aterberg dos solos amostrados na APA, predomina a textura franco-arenosa (média 
conforme classificação simplificada da Embrapa) 
 

 
Figura 14 - Diagrama textura de 0 a 30 cm: Variação textural conforme diagrama de 
Aterberg dos solos amostrados na APA, predomina a textura areia franca (arenosa conforme 
classificação simplificada da Embrapa) 

 
As referidas catenas pedológicas recobrem extensivamente as encostas, sendo 
interrompidas apenas nos vales mais dissecados por afloramentos de rocha, junto aos 
corpos d’água ou sedimentações holocênicas de fundo de vale,  estas em geral sotopostas 
a sedimentação fluvial mais recente, de natureza areno-argilosa, desencadeada pela erosão 
dos solos, decorrentes dos ciclos agrícolas a partir da cafeicultura, localmente registrada em 
torno do ano de 1900.  

 
A natureza dos solos de Bauru quando expostos, ou seja, desprovidos da cobertura vegetal, 
apresentam comportamentos diversos à erosão, e que levaram  para toposseqüência similar 
na região de Marília a distinção de cinco zonas diferenciadas quanto à dinâmica da água no 
solo (PELLERIN et al., 1984; FERNANDES BARROS, 1986): 
 
1- Nos interflúvios amplos as cimeiras, os latossolos com maior porosidade facilitam a 
circulação vertical, conseqüentemente o escoamento superficial é reduzido, pois somente 
nas chuvas mais pesadas o limite de infiltração é superado; 
 
2- Na meia encosta ou zona de transição, com estrutura poliédrica incipiente, começa a 
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ocorrer modificação da porosidade, onde a micro estrutura característica dos latossolos é 
substituída por estrutura poliédrica, e a porosidade passa a ser de fissura, com maior 
limitação à drenagem vertical; observam-se deste modo a partir deste setor, a ocorrência 
maior de sulcos de erosão rasos e desenvolvimento de regimes de escoamento geralmente 
anastomosados. 
 
3- Na porção mais extensa da encosta, com solos com horizonte B textural de estrutura 
poliédrica bem desenvolvida, a porosidade fissural testemunha a diminuição drástica dos 
poros de maior tamanho; a presença de mosqueamento no topo do horizonte Bt indica forte 
restrição à drenagem vertical. Em muitas ocasiões, mesmo na estação seca foi possível 
observar nessa transição, a presença de água livre em bolsões. Os sulcos multiplicam-se, 
ficam mais profundos, tornam-se permanentes, indicando forte erosão por escoamento 
superficial concentrado (SALOMÃO, 1994); 
 
4- Na nova zona de transição do terço inferior da vertente, os horizontes Bt e o BI 
sotoposto, desaparecem gradualmente, os indícios de hidromorfia acentuam-se, atingindo 
progressivamente a totalidade dos perfis, eliminando as argilas e tornando arenosos os 
solos; da mesma forma, os indícios de erosão por escoamento concentrado tornam-se mais 
complexos, podendo envolver pequenos movimentos coletivos dos solos por liquefação; 
 
5-  A parte terminal arenosa, onde a hidromorfia toma conta de todo o perfil, 
corresponde a uma zona de circulação  hídrica muito lenta; com os solos saturados, passam 
a ocorrer fenômenos complexos de erosão, com movimentos de massa localizados e riscos 
de formação de voçorocas. 
 
Os trabalhos realizados em Bauru permitiram constatar esta diferenciação do padrão de 
comportamento hidrodinâmico da toposseqüência em toda área abrangida pela APA, sendo 
similar àquele referido nos estudos desenvolvidos neste município por Salomão, (1994), 
podendo-se comparar a incidência da erosão linear, tanto sobre as coberturas pedológicas 
com sistema de transformação lateral quanto sobre as coberturas latossólicas em “equilíbrio 
dinâmico”1.  
 
Ravinas e voçorocas manifestam-se de modo muito mais intenso no primeiro caso, ao passo 
que, sobre os latossolos, sua ocorrência está relacionada ao manejo inadequado do solo, e 
ou pelo destino inapropriado das águas pluviais de estradas, caminhos e carreadores, pela 
excessiva exposição dos solos, o que facilita o aparecimento de escoamento superficial 
concentrado, e que, em situações combinadas, em alguns casos, em falhas no 
dimensionamento e disposição de terraços, são fatores determinantes para que enxurradas 
desenvolvam voçorocas em apenas uma estação chuvosa.  
     
Os referidos processos erosivos visíveis, sobretudo na periferia da zona urbana, são 
relacionados a impermeabilização do solo urbano e conseqüente aumento do fluxo 
superficial,  que, quando concentrado em galerias pluviais sem obras de dissipação da 
energia eficientes, ou edificadas acima do nível de base fluvial onde o terreno é 
naturalmente  instável,  inevitavelmente geram voçorocas, ou transformam os leitos fluviais 
em canais incisivos, geradores de erosão, fato também observado em emissários pluviais de 
rodovias sem dissipadores, os quais são instalados em encostas responsáveis pela origem 
de voçorocas. 
                                                  
Portanto, recomenda-se que a questão erosiva deve ser vista e estudada de maneira 
integrada, contemplando o ponto de vista físico, assim como a parte social e humana. Pois é 
a ação do homem que reflete o uso do solo, e é a partir destas ações, que se deve 
materializar o combate e a correção dos processos erosivos. As propostas e decisões a 
serem tomadas, devem contemplar antes de tudo, um uso racional do solo, baseados em 

                                                
1
 Conforme conceito de Tricart (1977), solos sob estabilidade morfodinâmica onde prevalece a 

pedogênse. 
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novas tecnologias de exploração, que devem responder às expectativas dos produtores em 
termos de produção e produtividade. O desenvolvimento agrícola, aliado à conservação do 
solo, atinge efetividade quando implantado com técnicas que visem a melhoria das 
condições sociais e econômicas no campo (BIGARELLA; MAZUCHOUSKI, 1985). 
 
Guerra e Mendonça (2004), destacam como medidas de conservação ambiental: abolir 
queimadas, estimular os reflorestamentos, diminuir a erosão com a construção de diques e 
implantação de adequadas culturas, manutenção da vegetação e da cultura, plantio direto, 
agricultura orgânica, manutenção de faixas de vegetação permanentes, direcionar o 
escoamento das águas para áreas não suscetíveis à erosão e manter a vegetação nas 
margens dos rios e cortes de estrada. São indicadas ou recomendadas em diversas 
pesquisas tanto de cunho geomorfológico como agronômicas. 
 
Sedimentos erodidos em áreas agrícolas, em geral representam a perda dos horizontes 
superficiais A e B do solo, ou seja, a parte naturalmente mais fértil do solo agrícola, que 
contêm a maior parte da matéria orgânica, assim como fertilizantes, corretivos e até 
agrotóxicos aplicados na produção. Os materiais erodidos quando transportados e 
depositados no leito dos rios, causam o assoreamento destes e diminuem sua vazão, 
aumentando o risco de enchentes. E dada sua natureza, contribui para a poluição, pois 
resíduos de fertilizantes e pesticidas contaminam a água, diminuindo a população de peixes, 
podendo também afetar a saúde da população urbana que em geral, é servida dessa água 
(BERTONI; LOMBARDI NETO,1990).  
 
Bragagnolo (1991), cita como uma importante prática de conservação, os trabalhos 
desenvolvidos no estado do Paraná, adotando como unidade de estudo e planejamento, as 
microbacias hidrográficas. O autor aponta que a adoção de práticas conservacionistas em 
4.500.000 hectares de solo agrícola, a produtividade em kg/hectare, de culturas como milho, 
soja, feijão, arroz e trigo, elevarem-se ente 10 e 30%, aumentando os ganhos dos 
produtores e a arrecadação com impostos pelo estado. 
 
A implantação de práticas de manejo e conservação do solo deve ocorrer de maneira 
integrada,  não somente em nível de propriedade e entre propriedades, exigindo uma 
integração com os órgãos governamentais, como apontado por Bragagnolo (1991), mas 
também envolvendo as vias de circulação (estradas e rodovias), assim como entre o urbano 
e o rural.  
 
O sucesso na conservação e preservação depende de uma ampla interação da sociedade e 
de estudos bem fundamentados em pesquisas de base, pois a adoção de práticas 
conservacionistas reverte em melhorias não apenas nos locais críticos de elevada 
fragilidade, mas na sociedade como um todo, pois o meio ambiente é um patrimônio da 
humanidade, deste modo a tomada de decisão deve partir dos governos, são fatos já 
constatados e compartilhados nos estudos de Bigarella e Mazuchowski (1985) bem como 
por Guerra e Mendonça (2004). 
 
Mitigação dos processos erosivos nas áreas rurais 
 
Os processos erosivos em áreas agrícolas, realiza-se pelo planejamento ajustado à 
natureza dos terrenos e à suscetibilidade à erosão, compatibilizando-se, portanto, as formas 
de uso com a capacidade de uso da terra (LEPSCH et al., 1983), e pela adoção correta das 
práticas conservacionistas. Para tal, necessário se faz identificar, ao nível de propriedade, 
áreas ocupadas em concordância ou discordância com as exigências estabelecidas pelas 
Classes de capacidade de uso das terras. O mapa de capacidade de uso do solo está  em 
anexo.  
 
O potencial atual à erosão permite identificar quatro diferentes categorias de áreas que se 
mostram com compatibilidades/incompatibilidades das formas de uso do solo com a 
suscetibilidade à erosão, com base no raciocínio da capacidade de uso das terras. Para que 
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isso fosse possível buscou-se compatibilizar as classes de suscetibilidade à erosão com as 
classes de capacidade de uso das terras (Quadro 2). 

 
Quadro 2- Relação entre as classes de suscetibilidade à erosão laminar e linear com as 
classes de capacidade de uso das terras. 

Suscetibilidade à erosão 
Capacidade de uso 

da terra 
Adequação ao uso do solo 

1-Extremamente suscetível à erosão laminar 
e/ou a ravinas e boçorocas 

VII e VIII Áreas de Preservação ou Reflorestamento 
com espécies nativas 

2-Muito suscetível à erosão laminar e/ou 
suscetível a ravinas e a voçorocas 

VI Reflorestamento ou pastagem 

3- Moderadamente suscetível à erosão 
laminar e/ou moderadamente suscetível a 
ravinas e a voçorocas 

IV Pastagens e culturas perenes 

4- Pouco suscetível à erosão laminar e/ou 
moderadamente suscetível a ravinas e pouco 
suscetíveis a voçorocas 

III, II, I e V Pastagem, culturas perenes, semiperenes, e 
eventualmente a culturas anuais classe I,  II 
e V exigem técnicas especiais de cultivo 
respectivamente relacionados a 
erodibilidade do solo e a drenagem 

Fonte: Adap. Lepsch et al (1983) e IPT (1990) 

 
O potencial à erosão (Quadro 3), foi determinado com base na interação entre as classes de 
suscetibilidade à erosão laminar e linear e das classes de ocupação das terras. Da 
adequação das Classes de Capacidade de Uso das Terras às diferentes formas de uso do 
solo agrícola estabelecido por Lepsch et al. (1983) definiu-se três classes de potencial à 
erosão, e deste modo identifica-se áreas em conflito de uso com a suscetibilidade à erosão 
(Figura 15): 
  

 Classe I: Alto Potencial – Uso atual do solo incompatível com a suscetibilidade à 
erosão (áreas em conflito de uso). 

 Classe II: Médio Potencial – Uso atual do solo incompatível com a suscetibilidade à 
erosão, porém possível de ser controlada com práticas conservacionistas adequadas. 

 Classe III: Baixo Potencial – Uso atual do solo compatível com a suscetibilidade à 
erosão. 

 
Quadro 3- Classes de potencial atual à erosão 

Classes de suscetibilidade à erosão  
Classes de ocupação atual das terras 

1 2 3 4 5 

1 I I I II - 

2 I II II III - 

3 II II II III - 

4 II III III III - 

5 III III III III III 

Fonte: IPT (1990) 
 

Sendo: Classes de Uso e Ocupação Atual do Solo: 
 
1. Culturas anuais. 
2. Culturas perenes, semiperenes e pastagens. 
3. Pasto sujo e campo/cerrado. 
4. Mata e capoeirão. 
5. Espelho d’água e várzea. 



Encarte 1                                                                                                     Plano de Manejo da ÁPA Municipal Água Parada      

  

Secretaria de Meio Ambiente de Bauru    ecossistema consultoria ambiental 

43/I 

 43/I 

 

 
 
Figura 15 - Mapa de suscetibilidade à erosão 
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3.1.2.7 Geomorfologia 

 
A APA Municipal Água Parada, ocupa toda a bacia hidrográfica do córrego da homônimo, 
afluente do rio Batalha. Esta UC localiza-se no grande compartimento geomorfológico 
denominado por Ab´Saber (1956) como Planalto Arenítico-Basáltico ou Planalto Ocidental. 

 
A área em questão situada no Planalto Arenítico- Basáltico ou Planalto Ocidental, 
localmente dissecado apresentando relevo de degradação, predomínio de baixas 
declividades (0 a 15%) e amplitudes locais inferiores a 100 m. Segundo classificação 
geomorfológica apresentada no Mapa Geomorfológico do estado de São Paulo (IPT,1981), 
em função do grau de dissecação do relevo caracterizam-se em duas unidades de relevo 
colinoso na APA, ou seja o relevo de  colinas amplas e o relevo de colinas médias, a estas 
ainda há de se acrescentar as áreas de deposição ou agradacionais, estabelecendo uma 
terceira unidade com extensão bem mais limitada e fragmentada que as anteriores conforme 
Quadro 4. 
 
Quadro 4- Síntese das unidades de relevo 

 
Na Unidade de Relevo das Colinas Amplas – URCA, predominam os interflúvios com área 
superior a 4 km².  Esta constitui uma morfologia de topos extensos e aplainados, vertentes 
com perfis retilíneos a convexos, e compõem vales abertos porém com planícies aluviais 
interiores restritas. A drenagem é composta por canais perenes e temporários, de baixa 
densidade, registrando-se ainda a presença eventual de lagoas perenes ou intermitentes. 
 
Concentradas a partir da porção mais oriental da APA, ao norte e nordeste da Estação 
Ecológica Sebastião Aleixo da Silva, as colinas médias constituem a segunda Unidade de 
Relevo das Colinas Médias (URCM), onde há predomínio de interflúvios com áreas de 1 a 4 
km², topos aplainados a convexos, vertentes ravinadas com perfis convexos a retilíneos. A 
drenagem é constituída por canais perenes e temporários de média a baixa densidade e 
vales mais fechados com planícies aluviais interiores restritas. 
   
O relevo da APA compreende quanto a morfogênese duas unidades degradacionais 
(superfícies aplainadas elevadas e naturalmente sujeitas a erosão), as quais são delimitadas 
em dois compartimentos definidos pela morfologia das colinas, onde os processos erosivos 
são potencializados pelas condições climáticas e pelo uso do solo sem medidas 
conservacionistas eficientes, que pelas condições ambientais tendem com facilidade a 
desenvolver voçorocas2 junto a emissários de águas pluviais, tanto em área urbana quanto 
na rural.  
 
Ainda destaca-se que a unidade agradacional (superfícies de deposição) URPA restrita aos 
fundos de vale fortemente condicionada pela dinâmica fluvial, é afetada pelo uso do solo e 
dinâmica das encostas e interflúvios, e apresenta evidências de significativas mudanças a 
partir do início do século passado (ou seja ano de 1900), com a cafeicultura.  
 

                                                
² A voçoroca manifesta-se como um fenômeno de ruptura de equilíbrio do meio ambiente, decorrente da 

transformação drástica da paisagem, por eliminação da cobertura natural e introdução de novas formas de uso 
do solo (IPT, 1995).  

Macro Forma de relevo Unidade de relevo Principais características 

Planalto dissecado: 
Superfície degradacinal 

Colinas Amplas (URCA) Topos aplainados  e interflúvios amplos (+ 4 km²), 
vales abertos 

Colinas Médias (URCM) Topos aplainados  e interflúvios médios (entre 1 a  
4 km²), vales fechados  

Planalto dissecado: superfície 
agradacinal 

Plaino Aluvial (URPA) Planícies aluviais interiores restritas a níveis de 
base locais 
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Processos Erosivos 

 
Quanto aos processos erosivos destacam-se os lineares (sulcos, ravinas e voçorocas). 
Tratam-se do fenômeno geomorfológico mais proeminente em função da ocorrência em 
grande parte do território na Formação Arenito Bauru, que, por sua morfogênese, 
pedogênese, e características geotécnicas apresenta alta susceptibilidade a processos 
erosivos, devido a apresentar solos e material subjacente pouco coeso e de alta 
suscetibilidade erosiva, facilitando o desenvolvimento dos referidos processos com grande 
intensidade (voçorocas de grande dimensão espacial e volumétrica).  
 
A susceptibilidade erosiva é agravada pela exploração agrícola intensiva, onde se 
desenvolvem atividades mecanizadas, que causam desagregação superficial e 
compactação do solo. A coincidência da ocorrência das chuvas com a época de preparo do 
solo e o plantio das culturas de verão, são fatores que aliados à degradação física dos solos 
agrícolas, refletem as elevadas taxas de erosão (GUERRA, 1991). E na área urbana e 
periférica é agravada pela urbanização indiscriminada de áreas propícias ao surgimento de 
erosões. Praticamente, erosões e voçorocas existem distribuídas em todo entorno da 
cidade, assim como são freqüentes na área rural e ao longo de rodovias. Cabe destacar que 
o município de Bauru foi considerado crítico em estudos realizados pelo Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas - IPT em 1989, 1991 e 1994. 
 
O IPT fez o registro de 26 erosões lineares (ravinas e voçorocas) de grandes proporções na 
década de noventa.  
      
Na erosão linear, além de determinantes dos fatores naturais, especialmente solo e relevo, 
estudos como os de Salomão, (1994) destacam o comportamento das águas da chuva e 
fluxos d’água sub-superficiais do lençol freático ao longo das vertentes, favoráveis ao 
desenvolvimento de processos erosivos causados por concentração das águas de 
escoamento superficial: sulcos e ravinas, bem como voçorocas.  
 
Portanto, tais processos erosivos são causados não somente pelas águas superficiais, mas 
também por onde se inclui o lençol freático, com desenvolvimento de fenômenos de piping. 
 
Neste sentido o diagnóstico do potencial erosivo em escala detalhada deve envolver o que 
Fonseca Neto et al. (2006) sugerem, ou seja: 
 
a) Identificação das ocorrências de processos erosivos lineares, procurando-se 
determinar em campo suas causas e posições da vertente, distinguindo-se processos de 
“reativação de drenagem”, de processos erosivos relacionados a concentrações do 
escoamento superficial das águas pluviais. Essa atividade de campo permite determinar 
para a área objeto setores da vertente passíveis de desenvolver fenômenos de piping 
(voçorocamento), normalmente relacionados a processos erosivos de reativação de 
drenagem, especialmente em cabeceiras de cursos d’água; 
 
b) Correlação das ocorrências erosivas lineares com a declividade da vertente, e tipo de 
solo, realizado com base na análise dos mapas de declividade e de solo detalhados, e 
observação de campo; 
 
c) Observações de campo, buscando identificar o comportamento diferenciado da 
declividade, posição da vertente, e tipo de solo, em relação ao desenvolvimento ou 
possibilidades de desenvolver ravinas e voçorocas, privilegiando-se o comportamento 
hidráulico diferenciado das vertentes; 
 
d) Definição de critérios de distinção de classes de suscetibilidade, contemplando 
diferentes níveis de predisposição do terreno em relação à ravinamentos e voçorocamentos, 
e de sensibilidade à ocupação do solo (SALOMÃO, 1994; 1999) para cinco classes de 
suscetibilidade: 
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 extremamente suscetível a ravinas e voçorocas: áreas onde fenômenos de piping 
desenvolvem-se logo após desmatamento, independentemente das formas de ocupação, 
geralmente associados a cabeceiras de drenagens e fundos de vales; 

 muito suscetível a ravinas e pouco suscetível a voçorocas: áreas favoráveis a 
concentração de fluxos d’água, desenvolvendo-se ravinas em função da ocupação do solo, 
a partir de pequena concentração das águas de escoamento superficial, e fenômenos de 
piping condicionados a interceptação do lençol freático; 

 moderadamente suscetível a ravinas e pouco suscetível à voçorocas: áreas não 
favoráveis a concentração de fluxos d’água, permeáveis, entretanto, com solos não coesivos 
e profundos, favorável a ravinas, condicionado ao escoamento concentrado das águas pela 
ocupação, e com possibilidades de transformar em voçorocas quando interceptado o lençol 
freático; 

 suscetíveis a ravinas e não suscetíveis a voçorocas: áreas favoráveis à concentração das 
águas de escoamento superficial, entretanto, com solos pouco profundos ou rasos; 

 não suscetíveis a ravinas e a voçorocas: áreas de agradação, impossibilitando o 
escoamento das águas superficiais, e apresentando gradiente d’água subterrâneo muito 
baixo. 
 
3.1.3 Conclusões e Recomendações 
 
Mantendo-se a premissa de que os elementos do meio abiótico são condicionantes para a 
compreensão de outros meios, e ainda, característica fundamental para o desenvolvimento 
de um adequado PM para a APA da Água Parada, apresenta-se a seguir algumas diretrizes 
necessárias para o adequado manejo da área: 
 
- toda a ação de intervenção deve considerar a fragilidade do meio físico e suas limitações 

de ordem geológica/geomorfológica/hídrica/pedológica; 
- promover o desenvolvimento de programas de manutenção, preservação e recuperação 

da cobertura vegetal existente, bem como, o florestamento de zonas desprovidas, a fim 
de proteger o solo e o subsolo da ação das intempéries; 

- promover o desenvolvimento de programas de manutenção, preservação e recuperação 
das zonas de recarga de aquíferos subterrâneos; 

- promover o desenvolvimento de programas de manutenção da quantidade e da 
qualidade hídrica subterrânea e superficial com a proibição do uso de qualquer 
agroquímico, da disposição de qualquer tipo de resíduos na área e com a preservação 
das nascentes e zonas de recarga e circulação hidrogeológica – falhas, fraturas, 
aluviões, etc. 

- promover o desenvolvimento de programas de acompanhamento da evolução das 
voçorocas existentes na APA, bem como seu controle e recuperação (prioritariamente); 

- promover o desenvolvimento de programas de monitoramento do grau de assoreamento 
das drenagens superficiais e das inundações e enchentes; 

- acompanhamento e monitoramento da qualidade hídrica superficial e subterrânea, a 
partir da implantação de uma rede de coleta de amostras das águas e encaminhamento 
para análise física, química e bacteriológica; 

- permitir e facilitar minimamente o acesso ao público em geral, privilegiando aquele que 
busca a pesquisa técnica-cientítica e a própria educação ambiental na APA. 

 
 
3.2 Meio Biótico 
 
Para a realização dos levantamentos relativos ao Meio Biótico (flora e fauna), utilizaram-se 
dez fragmentos florestais selecionados previamente pela equipe da Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente. Foram estabelecidos critérios para a fase de coleta de dados primários 
conforme apresentado a seguir: 
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a) Visando abranger espacialmente a distribuição dos ambientes com características 
fitofisionômicas em comum e representativas para a região estudada, os dez fragmentos 
florestais foram divididos em 4 (quatro) blocos de amostragens; 
 
b) Os quatro blocos de amostragens incluem a seguinte distribuição dos fragmentos: 
 
Bloco A: inclui os fragmentos 1 (um), 2 (dois) e 3 (três); 
 
Bloco B: inclui os fragmentos 4 (quatro), 5 (cinco) e 6 (seis); 
 
Bloco C: inclui os fragmentos 7 (sete) e 8 (oito); 
 
Bloco D: inclui os fragmentos 9 (nove) e 10 (dez).  
 
c) Em cada bloco foram empregadas metodologias de coleta, captura e estabelecimento de 
parcelas.  
 
A metodologia empregada teve como objetivo estimar a ocorrência da fauna e flora local, 
para ambientes com fitofisionomias distintas e semelhantes, considerando-se também o 
estágio de conservação dos ambientes, a conexão entre fragmentos florestais e o grau de 
antropização das áreas. 
 
Visto que a escolha de um tamanho amostral adequado é vital no sucesso de um trabalho 
sobre diversidade, a divisão por blocos ora proposta, visou permitir o emprego da melhor 
estratégia para obtenção do maior esforço amostral possível para fins do PM. Uma vez que 
a análise quantitativa para a estabilização da suficiência amostral não depende somente da 
área amostrada, mas também do esforço de coleta despendido. 
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Figura 16 - Delineamento Amostral – Indicação dos Blocos A, B, C e D, com seus 
respectivos fragmentos 
 
O diagnóstico ambiental da composição da fauna e flora para a APA Municipal Água Parada 
incluiu uma fase de campo entre os dias 1 e 10 de novembro de 2009. Os pontos  
amostrados estão ilustrados na Figura 17. 
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Figura 17 - Pontos amostrados para o Plano de Manejo da APA Municipal Água Parada 
 
A pesquisa de campo foi realizada em 10 fragmentos florestais (Tabela 10) de diferentes 
tamanhos. Situados em propriedades privadas, os fragmentos foram distribuídos 
espacialmente de forma a abranger aqueles mais conservados dentro da APA no sentido 
eixo Norte-Sul. 
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Tabela 10 - Localização das áreas amostradas na APA Municipal Água Parada 

Fragmento Nome da Fazenda 

Coordenadas (UTM) Área do 
Remanescente 
Florestal (ha) 

Fitofisionomias 

E N 

1 Instituto Penal Agrícola (IPA) 
7535243,505 692901,305 

136,062 
 

FES 

2 Fazenda Nossa senhora Aparecida 7540110,183 694051,068 331,752 
 

FES 

3 Fazenda Santa Brasília 7543952,028 696893,137 63,290 FES 

4 Fazenda Santa Cecília 7550391,698 693550,084 27,716 
 

FES com CE 

5 Fazenda São Francisco do Rio Verde 7551620,405 695423,401 131,778 FESA 

6 Fazenda São Francisco 7553114,972 696691,723 52,171 
 

CER 

7 Fazenda do Neto 7550502,754 691470,403 218,533 
 

FES 

8 Fazenda Mondelli 7552514,055 688614,668 436,149 FES e SF 

9 Fazenda Mondelli 7555653,162 689770,017 180,422 FES e SF 

10 Fazenda Santa Therezinha 7557178,458 691551,909 164,411 
 

FES 

F* Acrônimos para as fitofisionomias: FES – Floresta Estacional Semidecidual; FES com CE - Floresta Estacional Semidecidual 
com elementos do Cerrado; FESA - Floresta Estacional Semidecidual Aluvial; CER – Cerradão; SF – Savana Florestada 

 
3.2.1 Flora 

Originalmente, a vegetação do estado de São Paulo era bem diversificada. A maior parte do 
estado era coberto pela Floresta Atlântica, concentrada principalmente na Serra do Mar 
(Floresta Ombrófila Densa), enquanto no interior predominavam florestas mais secas, em 
que é comum boa parte do dossel perder as folhas na estação desfavorável (seca). 

Já áreas mais abertas das regiões central e oeste do estado, eram cobertas por cerrado, 
desde campos até formações florestadas. O cerrado paulista ocupava, no início do século 
XIX, algo como 18 % da superfície do estado. Atualmente, amostras de cerrado 
correspondem a 8,5 % da vegetação nativa remanescente em São Paulo, cobrindo apenas 
1 % da superfície do estado, nas regiões de Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto e 
Presidente Prudente (CAVASSAN, 2002). 

Em áreas relativamente menores no estado de São Paulo, desenvolvem-se outros tipos de 
vegetação, como restingas, dunas e manguezais, na região costeira. Pela posição 
geográfica do estado, ocorrem associados elementos de floras tipicamente tropicais e de 
floras mais características de regiões subtropicais.  

Até meados do século XIX, o estado de São Paulo ainda apresentava sua vegetação 
praticamente intacta. A partir de então, houve um intenso uso da terra, principalmente para 
monocultivos de café, extremamente exigentes quanto ao tipo de clima e do solo. Tais 
processos levaram ao desenvolvimento econômico do estado e do país, mas às custas de 
um passivo ambiental severo. A situação é tal, que, hoje, as reservas florestais nativas em 
bom estado de preservação estão localizadas principalmente ao longo da Serra do Mar 
(Floresta Atlântica), local de difícil acesso e praticamente sem aptidão agrícola. 

No interior do estado, na APA Água Parada, encontram-se ainda algumas ilhas de 
vegetação natural, circundadas por uma paisagem modificada pelo uso intenso da terra. 
Visando subsidiar o manejo da unidade, objetivou-se caracterizar os 10 fragmentos maiores 
existentes nessa unidade de conservação selecionados pela Prefeitura Municipal, quanto à 
vegetação. 
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3.2.1.1 Materiais e Métodos 

 
Para caracterizar a vegetação natural na APA Água Parada, aproveitou-se da interpretação 
de imagem de satélite disponível no Google Earth, de outras fontes eventualmente 
disponíveis, além da verificação de campo. Foram analisadas 10 áreas para o levantamento 
da vegetação secundária em processo de sucessão ecológica (Tabela 11). 
 
 
Tabela 11 - Áreas amostrais da vegetação natural na APA Água Parada 

Fragmento 
 

Tamanho do 
Fragmento 

(ha) 
Coordenadas (UTM, WGS84 - 22K) 

Data do 
levantamento 

Nº de 
parcelas 

 

1 
136,062 

 
692.901 L / 7.535.243 S 06/11/2009 2 

2 
331,752 

 
694.051 L / 7.540.110 S 08/11/2009 2 

3 
63,290 

696.893 L / 7.543.952 S 
07/11/2009 
08/11/2009 

3 

4 
27,716 

 
693.550 L / 7.550.391 S 03/11/2009 2 

5 
131,778 

695.423 L / 7.551.620 S 
30/10/2009 
31/10/2009 

4 

6 
52,171 

 
696.691 L / 7.553.114 S 31/10/2009 4 

7 
218,533 

 
691.470 L / 7.550.502 S 05/11/2009 2 

8 
436,149 

688.314 L / 7.552.514 S 
01/11/2009 
02/11/2009 

5 

9 
180,422 

689.770 L / 7.555.653 S 
02/11/2009 
03/11/2009 

3 

10 
164,411 

 
691.551 L / 7.557.178 S 04/11/2009 3 

 
 
No total, foram alocadas 30 parcelas, abrangendo os 10 fragmentos, procurando englobar 
as áreas mais representativas em termos de diversidade florística, observadas previamente 
em mapa e no próprio local, no momento de instalação da parcela. As parcelas são 
quadradas, de 10 x 10 metros, dentro das quais foram medidos todos os indivíduos arbóreo-
arbustivos com Circunferência  à Altura do Peito (CAP) igual ou superior a 15 cm, 
equivalente a 4,8 cm de diâmetro (ou quando a soma dos ramos do mesmo indivíduo 
totalizou esse valor). Tais dados de CAP foram posteriormente convertidos para a medida 
de Diâmetro à Altura do Peito (DAP), usada para o cálculo de determinadas variáveis 
fitossociológicas. Além disso, por avaliação comparativa foi estimada a altura de todos os 
exemplares registrados. 
 
A identificação botânica foi realizada in loco, com base na experiência do observador e do 
guia de campo. Os indivíduos que não foram identificados no local, tiveram ramos coletados 
para composição de exsicatas e posterior identificação, por meio de comparação com 
exemplares tombados no Herbário do Jardim Botânico Municipal de Bauru. Já quanto às 
plantas sem órgãos reprodutivos, elas foram classificadas ao mais avançado nível botânico 
possível, sendo que três espécies não puderam ser identificadas. Todas as exsicatas 
obtidas foram tombadas no Herbário do Jardim Botânico Municipal de Bauru. Para a 
identificação de algumas espécies contou-se com o importante apoio dos pesquisadores 
Maria Teresa Zugliani Toneato, Geraldo Antonio Daher Correa Franco cedidos gentilmente 
pelo IEF de São Paulo, bem como pela equipe do Jardim Botânico Municipal de Bauru. 
 
A forma mais simples de avaliar a biodiversidade de um determinado local é através da 
estimativa do número de espécies ou riqueza. De acordo com Cao et al. (1998) para obter 
uma boa estimativa de riqueza é necessário abranger um número suficiente de amostras 
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que inclua a maior parte das espécies raras presentes em um determinado local. Desta 
forma, em uma amostragem ideal, seria necessário obter todos os indivíduos presentes em 
uma determinada área o que muitas vezes é impossível, ou usar um método de estimativa 
de riqueza, como tem sugerido diversos autores (MELO, 2002). 
 
Um dos métodos de estimativa de riqueza mais utilizados são os não-paramétricos, como  
os Jackknife 1 e Chao 1. Ambos os estimadores levam em consideração a riqueza e o 
número de espécies raras dentro da amostra (COLWELL, 2006). De acordo com Melo 
(2002) esses são um dos melhores estimadores para calcular riqueza, e ambos, tem sido 
utilizados com frequência em inventários.  
 
Desta forma, para calcular a riqueza estimada neste estudo foram utilizados os estimadores 
Jackknife 1 e Chao 1, através do programa EstimateS 8.0 (COLWELL, 2006). O gráfico da 
curva de cumulação obtido por ambos os estimadores foi gerado através do programa 
Excell.  
 
Para diferenciar a vegetação no território nacional, na década de 70, através do Programa 
RadamBrasil, foi elaborada uma classificação fitogeográfica adaptada a um Sistema 
Universal, baseada na proposta de Ellemberg e Mueller-Dombois (1974), a qual considera 
atributos fisionômicos e ecológicos da vegetação para classificar diferentes fitofisionomias. 
Essa classificação da vegetação, elaborada no programa RadamBrasil, sofreu alterações, 
resultando no trabalho intitulado “Classificação Fisionômico-Ecológica das Formações 
Neotropicais”. Tal proposta foi então adotada pelo IBGE em 1991, quando foi instituído o 
Sistema Fitogeográfico Brasileiro (VELOSO et al.,1991). 
 
Os ambientes livres de alteração humana compõem o Sistema Primário de Vegetação, 
composto por 12 grandes formações. Quanto às áreas que sofreram intervenção humana, 
como para fins agropecuários, mineração, incluindo o corte raso de florestas nativas ou 
plantadas, ocorre uma ocupação gradual do solo pela vegetação, que passa a ser 
considerada secundária no sistema de classificação. Assim como as formações 
abandonadas após uso humano, que por isso estão sob processo sucessional, em 
regeneração, empreendimentos como cultivos agrícolas, pastagens e reflorestamentos, 
também constituem o Sistema Secundário de Vegetação. 
 
3.2.1.2 Resultados e Discussões 
 
A maioria dos fragmentos remanescentes da APA Municipal Água Parada já sofreu 
intervenção humana, mas, mesmo assim, nos levantamentos de campo concluiu-se que, 
originalmente, as tipologias vegetacionais na unidade eram compostas por Floresta 
Estacional Semidecidual, Savana Florestada (cerradão), ecótono (entre Floresta Estacional 
Semidecidual e Savana Florestada, ambiente que mescla elementos característicos de mais 
de uma tipologia), além de Formações Pioneiras com Influência Fluvial  (terrenos brejosos), 
considerando-se a classificação de Veloso et al. (1992). 
 
Em uma pesquisa fitossociológica no município, Ferracini et al. (1983) atestaram a presença 
de formação de cerradão (Savana Florestada). Já em outras pesquisas realizadas na região, 
sinalizou-se a presença de florestas tropicais (FABRICANTE, 2004). Estas referencias em 
relação as formações vegetais confirmam os resultados do levantamento de campo. 
 
Nas parcelas alocadas nos 10 fragmentos, estão representadas amostras de Floresta 
Estacional Semidecidual Aluvial, de Floresta Estacional Semidecidual Submontana e, 
também, de ecótono entre a última e a Savana. As Formações Pioneiras de Influência 
Fluvial  não foram contempladas nas parcelas, cuja descrição se baseia na literatura, devido 
à homogeneidade desses ambientes. 
 
No estado de São Paulo, a Floresta Estacional Semidecidual ocorre principalmente na 
porção central do estado até a divisa com o Mato Grosso do Sul. Na região da APA, a 
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Floresta Estacional Semidecidual se distribui em pequenos maciços florestais caracterizados 
pela perda de 20 a 50 % de folhas do dossel no período desfavorável (seco). Essa 
decidualidade parcial é resultado da ocorrência de duas estações climáticas bem definidas, 
uma época de intensas chuvas de verão e outra caracterizada por seca fisiológica 
relacionada ao frio rigoroso (inverno) (VELOSO et al., 1991).  
 
Na APA, notam-se duas feições distintas de Floresta Estacional Semidecidual, a situada em 
encostas e outras áreas bem drenadas, e a Formação Aluvial, próxima de cursos d’água ou 
em terrenos temporariamente alagados. 
 
Ao longo de cursos de água, a Floresta Estacional Semidecidual Aluvial ocupa os terrenos 
aluvionares e depressões inundáveis, com espécies adaptadas a esta condição hídrica 
diferenciada (VELOSO et al., 1991). Alguns trabalhos indicam que certas espécies arbóreas 
podem caracterizar a sub-formação Aluvial, como breu Protium spruceanum (constatada no 
fragmento 6) e peito-de-pomba Tapirira guianensis (fragmentos 5, 8 e 9), entre outras 
(OLIVEIRA-FILHO; FLUMINHAN-FILHO, 1999; VILELA et al., 2000). 
 
Divergências na fisionomia são observadas de acordo com a variação da altitude. Na região 
da APA Água Parada, onde os pontos culminantes não chegam a 500 m de altitude, ocorre 
a Floresta Estacional Semidecidual Submontana, característica de encostas e porções 
baixas dos planaltos interioranos, onde normalmente o solo e o regime hídrico não são 
fatores limitantes ao desenvolvimento da floresta. 
 
Segundo Veloso et al. (1991), as principais espécies arbóreas associadas a esta formação 
submontana são pertencentes aos gêneros: Hymenea jatobá, Copaifera copaíba - com 24 
indivíduos de 27 nos fragmentos 8 e 9, Peltophorum canafístula - apenas 3 indivíduos, nos 
fragmentos 1, 8 e 9, Astronium -14 indivíduos de guarita, Astronium graveolens nos 
fragmentos 1 e 2 e 3, de 16 indivíduos no total e Tabebuia com 7 indivíduos de ipê-amarelo-
do-campo Tabebuia aurea no fragmento 8, além de outras espécies do mesmo gênero, 
entre outros. 
 
Porém, o gênero que melhor caracteriza a Floresta Estacional Semidecidual Submontana no 
estado de São Paulo é Aspidosperma, das perobas. Foram registrados um total de oito 
indivíduos em todos os pontos de amostragem, 1 indivíduo no fragmento 2, 3 individuos no 
fragmento 3, enquanto a outra metade dos indivíduos (4 indivíduos) desta espécie estava no 
fragmento 5. Já no fragmento 7, foram registrados dois exemplares de guatambú 
Aspidosperma olivaceum, com 16 m de altura, em média. A maioria (10/13) dos indivíduos 
de peroba-poca Aspidosperma cylindrocarpon se concentra nos fragmentos 9 e 10. 
 
A Savana Florestada, ou Cerradão, é uma fisionomia típica de áreas areníticas com boa 
drenagem e sobre solos profundos, em clima estacional. Trata-se de uma formação de 
cerrado com indivíduos de maior porte formando um maciço que lembra uma floresta. Ainda 
segundo Veloso et al. (1991), sua florística é repetitiva de norte a sul, mas os exemplares 
típicos desta formação, citados na mesma fonte, não foram registrados no levantamento 
fitossociológico na APA. Na verdade, na APA não há uma amostra bem representativa de 
cerradão.  
 
Entre as espécies de cerrado comuns no estado de São Paulo, o pau-terra Qualea 
grandiflora  teve um registro de 1 indivíduo no fragmento 8, em estudo realizado em 1992 
sobre a composição florística de 26 áreas de cerrado no Brasil, esta espécie foi a que 
ocorreu em maior número de localidades na região (23 áreas). Algumas espécies, tais como 
copaíba Copaifera langsdorffii, peito-de-pomba Tapirira guianensis e mescla Protium 
heptaphyllum, também podem ser consideradas características de cerradão, embora 
ocorram naturalmente também em florestas semideciduais, em matas de brejo no interior do 
estado de São Paulo e até em cordões arenosos de restinga no litoral (CAVASSAN, 2002). 
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Por outro lado, na APA há amostras de ecótono entre a Floresta Estacional Semidecidual e 
a Savana (cerrado). Ecótono é o nome dado a uma área de transição gradual entre duas ou 
mais tipologias vegetacionais distintas, sem que haja limite nítido entre as mesmas. No 
presente caso, há a transição entre a Floresta Estacional Semidecidual e a Savana 
(cerrado), com espécies comuns do cerrado em meio às da floresta estacional, imprimindo 
uma característica ímpar em termos de riqueza biológica e fisionomia. Esta fisionomia é 
composta principalmente por espécies dos gêneros Xylopia (a pimenteira Xylopia aromatica 
ocorre em metade dos fragmentos, onde há feições claras de cerradão) e Vochysia (foram 
registrados 22 indivíduos de cinzeiro Vochysia tucanorum, nos fragmentos 7, 8 e 9), além de 
faveiro Platypodium elegans, espécie que ocorre em seis fragmentos e a de valor de 
importância mais elevado neste levantamento (FABRICANTE, 2004; RUGGIERO et al., 
2002). Em SEMA (2010), cita-se também como espécie característica deste ecótono, em 
ambiente similar na Estação Ecológica de Bauru, a candeia Gochnatia polymorpha, espécie 
esta com 48 indivíduos registrados em 4 dos fragmentos estudados neste levantamento. 
 
Na Estação Ecológica de Bauru, envolvida pela APA Água Parada, a vegetação é bastante 
similar, com amostra de Floresta Estacional Semidecidual Submontana, que predomina em 
termos de área, pequena fração de Floresta Estacional Semidecidual Aluvial, em faixa ao 
longo de um rio assoreado próximo aos limites da Estação Ecológica e em manchas 
menores ao longo de outros corpos de água. Ainda, há uma pequena amostra de ecótono 
entre a floresta estacional e o cerrado. Assim como em certos fragmentos estudados na 
APA, na Estação Ecológica também há espécies que atingem grande porte, com madeira 
valiosa e características de florestas maduras, como peroba-rosa Aspidosperma polyneuron, 
cabreúva Myroxylon peruiferum e pau-marfim Balfourodendron riedelianum (SEMA, 2010). 
 
As várzeas aluviais ocorrem em terraços aluvionares ou, ainda, em planícies sujeitas à 
inundação pelas cheias dos rios, por retenção de águas fluviais ou pluviais. Em um primeiro 
estágio, geralmente são áreas ocupadas por uma espécie dominante. O aumento da 
biodiversidade e complexidade nesses ambientes se dá à medida que evoluem, chegando a 
possuir estrato arbóreo. Pela sua dinâmica natural diferenciada, tais ambientes recebem o 
nome de Formação Pioneira de Influência Fluvial . A espécie cosmopolita taboa Typha 
domingensis é a mais representativa na ocupação inicial dos ambientes, em conjunto com 
espécies dos gêneros Cyperus e Juncus (VELOSO et al., 1991).  
 
Em relação aos resultados obtidos para cada fragmento, verificou-se o seguinte: 
 
Fragmento 1  
 
Este fragmento é uma amostra de Floresta Estacional Semidecidual em meia encosta, o 
qual apresenta vegetação com altura média do dossel de 15 m, além de alguns exemplares 
com altura superior a 20 m. Esse fragmento possui vegetação em estágio avançado e médio 
de sucessão, conforme Figura 18.  
 
A riqueza observada neste fragmento foi de 23 espécies arbóreas, com destaque para o 
capixingui Croton floribundus e a fruta-de-macaco Guazuma ulmifolia, que são as espécies 
mais freqüentes.  O espécime de maior DAP foi um pau-jacaré Piptadenia gonoacantha, 
com  40,4 cm, e o de menor diâmetro foi um alecrim Holocalyx balansae com 3,1 cm. 
Quanto à altura, o maior espécime foi um pau-jacaré Piptadenia gonoacantha, com 30 m e o 
menor foi um urtigão Urera baccifera, com 2 m de altura. A espécie com maior Dominância 
Relativa (0,18622584), maior Valor de Importância (114,8203722) e maior Valor de 
Cobertura (14,82037218) é o capixingui Croton floribundus. A espécie capixingui Croton 
floribundus pertence à família Euphorbiaceae e está entre as mais comuns nas formações 
naturais brasileiras, sendo o gênero Croton particularmente comum em quase todos os 
ecossistemas. 
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Segundo a Resolução SMA nº 8, de 31 de janeiro de 2008, do estado de São Paulo, que fixa 
a orientação para o reflorestamento heterogêneo de áreas degradadas, menciona como 
“quase ameaçada”, a espécie: Peltophorum dubium, verificada nesse fragmento. 
 
O fragmento em questão sofre pressão devido ao uso pelo gado, resultando em pisoteio e 
pastoreio, pois está inserido em meio a uma área de pastagem. Esse uso originou caminhos 
que se tornaram ravinas pelo intenso pisoteio.  
 
Em relação ao corte, desmate ou alteração do fragmento, a pressão é reduzida pelo fato de 
estar inserido na área penal agrícola, pertencente ao estado.  
 
Porém a porção situada no fundo de vale, já sofreu represamento e intenso assoreamento, 
por parte da erosão advinda das lavouras à montante, tendo a várzea sido intensamente 
alterada em seus aspectos físicos e vegetacionais. O fragmento encontra-se isolado de 
outros remanescentes.  
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Figura 18 - Fitofisionomia do Fragmento 1 
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Fragmento 2  
 
Este fragmento é uma amostra de Floresta Estacional Semidecidual, com sub-bosque 
aberto, provavelmente devido ao pastoreio de animais, também com altura média do dossel 
de 15 m, além de alguns exemplares com altura superior a 20 m. Esse fragmento possui 
vegetação em estágio de sucessão inicial e médio conforme a Figura 19. 
 
A riqueza observada neste fragmento foi   de 19 espécies arbóreas, com destaque para o 
quebra-quebra Actinostemon klotzschii, o carrapateiro Metrodorea nigra e o guarita 
Astronium graveolens, que são as espécies mais freqüentes.  A espécie guarita Astronium 
graveolens pertencente a família Anacardiaeae possui distribuição tropical e subtropical, 
produzindo madeira de boa qualidade. A família Apocynaceae possui distribuição 
predominantemente pantropical, mas com representantes também na região temperada, 
representada pela espécie peroba-rosa Aspidosperma polyneuron, também fornecedora de 
madeira de boa qualidade. O espécime de maior DAP é uma peroba-rosa Aspidosperma 
polyneuron, com 50,6 cm e os de menor diâmetro medido foram duas quebra-quebras 
Actinostemon klotzschii e uma esponjinha Calliandra foliolosa, ambas com diâmetro de 3,1 
cm. Quanto à altura, o maior espécime é um jequitibá-branco Cariniana estrellensis, com 35 
m de altura e o menor foi um quebra-quebra Actinostemon klotzschii, com 3 m de altura. A 
espécie com maior Dominância Relativa (0,223533118) é a peroba-rosa Aspidosperma 
polyneuron, a espécie com maior Valor de Importância (135,5811692) e maior Valor de 
Cobertura (35,58116916) é o quebra-quebra Actinostemon klotzschii. 
 
Guarita Astronium graveolens e peroba-rosa Aspidosperma polyneuron caracterizam a 
formação de Floresta Estacional Semidecidual Submontana, com área basal de 
aproximadamente 80 m2/ha. O único indivíduo de peroba-rosa amostrado apresentou, 
sozinho, uma área basal de 2,01179 m2/ha para a população deste fragmento.   
 
Segundo a Resolução SMA nº 8, de 31 de janeiro de 2008, a nível estadual, são 
mencionadas como “quase ameaçadas”: Aspidosperma polyneuron e Cariniana estrellensis. 
 
Neste fragmento, a principal ameaça é o fogo, especialmente oriundo das queimadas das 
pastagens do entorno. Ocorre também o pisoteio e pastoreio de animais em algumas 
porções internas da mata, descaracterizando seu sub-bosque e originando ravinas de 
erosão.  
 
Não há indícios de corte ou desmate, mas como se distribui entre algumas propriedades 
particulares, corre o risco de supressão ou exploração por parte de seus proprietários.  
 
Trata-se de mata secundária, alternando de estágio inicial e médio, com estratos e sub-
bosque. Encontra-se relativamente bem conservada em sua maior porção. 
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Figura 19 - Fitofisionomia do Fragmento 2    
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Fragmento 3  
 
Este fragmento é uma amostra de Floresta Estacional Semidecidual em meia encosta, com 
altura média do dossel de 20 m, além de alguns exemplares atingindo 35 m. Possui 
vegetação em estágio de sucessão avançado, com um pequeno fragmento em estágio 
Médio (Figura 20). 
 
Foram encontradas  30 espécies arbóreas, com destaque para o carrapateiro Metrodorea 
nigra, o quebra-quebra Actinostemon klotzschii e o pau-de-espeto Casearia 
gossypiosperma, que são as espécies mais frequentes no fragmento. O carrapateiro 
Metrodorea nigra, pertence à família Rutaceae, que possui distribuição predominantemente 
tropical.  Esta espécie encontra-se nas florestas estacionais, com folhas opostas e pecíolo 
com base espessada. A espécie quebra-quebra, Actinostemon klotzschii, pertencente à 
família Euphorbiaceae, possui distribuição pantropical e representa uma das principais 
famílias da flora brasileira e uma das mais complexas do ponto de vista taxonômico. O 
espécime de maior diâmetro é uma peroba-rosa Aspidosperma polyneuron, com diâmetro 
de 62 cm e os de menor diâmetro medidos foram um alecrim Holocalyx balansae, um 
carrapateiro Metrodorea nigra, um guarita Astronium graveolens, um quebra-quebra 
Actinostemon klotzschii e um sapuvinha Machaerium stipitatum, com diâmetro emtre de 3 e 
4 cm. Quanto à altura, o maior espécime é uma peroba-rosa Aspidosperma polyneuron, com 
35 m de altura e o menor é um quebra-quebra Actinostemon klotzschii, com 2 m de altura. A 
espécie com maior Dominância Relativa (0,181603815) é o canelão Ocotea velutina, a 
espécie com maior Valor de Importância (126,9189188) e maior Valor de Cobertura 
(26,91891881) é o carrapateiro Metrodorea nigra. 
 
Segundo a Resolução da SEMA nº 48, de 22 de setembro de 2004 (Lista oficial das 
espécies da flora do estado de São Paulo ameaçadas de extinção) e a Resolução SMA nº 8, 
de 31 de janeiro de 2008 (Listagem das espécies arbóreas e indicação de sua ocorrência 
natural nos biomas / ecossistemas e regiões ecológicas do Estado de São Paulo, com a  
classificação sucessional e a categoria de ameaça de extinção), a nível estadual, é 
mencionada como “quase ameaçada” a espécie Cariniana estrellensis. 
 
Apesar de sua área reduzida, encontra-se em bom estado de conservação, com árvores de 
grande porte, sub-bosque bem constituído, cercada e isolada da pastagem ao lado. 
Pertencente a um único proprietário, tende a permanecer em bom estado de conservação. 
 
Encontra-se nas proximidades da Estação Ecológica, conectando-se com a mesma através 
de corredores de vegetação existentes ao longo da drenagem.  
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Figura 20 - Fitofisionomia do Fragmento 3 
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Fragmento 4  
 
Este fragmento apresenta uma vegetação com altura média de dossel de 12 m, em estágio 
médio de sucessão da Floresta Estacional Semidecidual, contendo elementos de cerrado 
(Savana) (Figura 21). 
 
Apresenta uma diversidade de 16 espécies arbóreas, com destaque para o faveiro 
Platypodium elegans que é a espécie mais frequente. Também se observa neste fragmento 
a transição entre a Floresta Estacional Semidecidual e a Savana, caracterizadas pelos 
espécimes de faveiro Platypodium elegans e pimenteira Xylopia aromatica, da família 
Annonaeae, que possui distribuição predominantemente tropical, ocorrendo praticamente 
em todas as formações naturais do Brasil, destacando a espécie em questão, encontrada no 
Cerrado.  
 
O espécime de maior diâmetro é um angico-do-cerrado Anadenanthera falcata, com 
diâmetro de 44,88 cm e o de menor diâmetro é uma Rubiaceae, com 3,34 cm. Quanto à 
altura, o maior espécime é um faveiro Platypodium elegans, com 24 m de altura e o menor é 
uma Rubiaceae, com 2 m de altura. A espécie com maior Dominância Relativa (0,24665399) 
é o angico-do-cerrado Anadenanthera falcata, a espécie com maior Valor de Importância 
(128,9580178) e maior Valor de Cobertura (28,95801783) é o faveiro Platypodium elegans. 
 
Segundo a Resolução SMA nº 8, de 31 de janeiro de 2008 cita a nível estadual, a espécie 
Nectandra cissiflora sendo qualificada nesta listagem como “em perigo”. 
 
Este fragmento é o menor em área e apresenta-se bastante fragmentado, devido à travessia 
de estradas e passagens para linhas de transmissão de energia e residências. Possui 
cercas isolando-o das pastagens vizinhas, não ocorrendo pastoreio ou pisoteio em seu 
interior, apresentando um sub-bosque bem constituído. Encontra-se isolado do restante dos 
fragmentos.  Pode sofrer risco de incêndio, a partir de queimadas advindas do leste onde se 
situa uma vila rural. 
 
Fragmento 5 
 
Este fragmento apresenta uma parcela da Floresta Estacional Semidecidual Aluvial (na 
margem de rio) em estágio médio de sucessão ecológica, com pequenas porções de estágio 
avançado (Figura 21). Possui  altura média do dossel em torno de 10 m de altura e também 
abrange uma parcela da Floresta Estacional Semidecidual Submontana, em meia encosta, 
em estágio avançado de sucessão, com altura média do dossel em torno de 15 m.  
 
Foram encontradas  49 espécies arbóreas, com destaque para a sete-capotes 
Campomanesia guazumifolia, a goiaba-brava Myrcia tomentosa e a negra-mina Siparuna 
guianensis, que são as espécies mais frequentes. A família Myrtaceae possui distribuição 
predominantemente pantropical e subtropical, concentrada nas regiões neotropicais e na 
Austrália, representando uma das maiores famílias brasileiras. Destacam-se as espécies 
goiaba-brava Myrcia tomentosa, e sete-capotes Campomanesia guazumifolia, esta última 
aparecendo dentre as de maior importância em áreas abertas, especialmente de cerrado. O 
espécime de maior DAP  é uma copaíba Copaifera langsdorffii, com 59,2 cm e o de menor 
DAP  um araribá Centrolubium tomentosum, com 2,8 cm. Quanto à altura, os maiores 
espécimes são uma copaíba Copaifera langsdorffii e um sapuvão Machaerium brasiliense, 
com altura de 30 m e o de menor altura é uma goiaba-brava Myrcia tomentosa, com altura 
de 3 m. A espécie com maior Dominância Relativa (0,34886822) é a copaíba Copaifera 
langsdorffii, a espécie com maior Valor de Importância (88,24633598) e maior Valor de 
Cobertura (13,24633598) é a sete-capotes Campomanesia guazumifolia. 
 
Segundo a Resolução SMA nº 8, de 31 de janeiro de 2008, cita a nível estadual, como 
“quase ameaçadas”: Aspidosperma polyneuron, Cedrela fissilis e Copaifera langsdorffii. 
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Este fragmento encontra-se em bom estado de conservação, apresenta-se isolado das 
pastagens ao redor por cercas, não sofrendo com o trânsito de animais ou pastoreio em seu 
interior, sendo que seu sub-bosque encontra-se intacto e bem constituído. Possui potencial 
de conectividade através dos vales com demais fragmentos do entorno. 
 
Fragmento 6  
 
Este fragmento apresenta uma vegetação de Floresta Estacional Semidecidual com 
algumas porções de Cerrado, graças à intervenção humana e, principalmente ao pastoreio 
de animais, resultando na modificação da estrutura e composição da vegetação original. A 
altura média do dossel é em torno de 10 m de altura, e o fragmento está em área de topo, 
apresentando áreas com estágios de sucessão médio e avançado (Figura 21). 
 
A riqueza observada neste fragmento foi de  29 espécies, com destaque para a candeia 
Gochnatia polymorpha e o faveiro Platypodium elegans, que são as espécies mais 
frequentes. O espécime de maior área basal foi um canelão Ocotea velutina, com 27 cm de 
diâmetro e os de menor diâmetro são duas Myrtaceae, ambas com pouco mais de 3 cm de 
DAP. Quanto à altura, os maiores espécime são dois faveiros Platypodium elegans. A 
espécie com maior Dominância Relativa (0,11978875), maior Valor de Importância 
(119,350558) e maior Valor de Cobertura (44,35055798) é o faveiro Platypodium elegans. 
 
Segundo a Resolução SMA n° 8, de 31 de janeiro de 2008, são consideradas a nível 
estadual como “quase ameaçadas”: Copaifera langsdorffii e Cordia ecalyculata. 
 
O fragmento apresenta-se bem alterado, tanto floristicamente, como em sua condição de 
várzea, pois há represamento dos córregos (nascentes, no caso), Como em seu entorno 
encontram-se pastagens, e não há cercas, o gado adentra a mata constantemente, 
pisoteando, originando ravinas de erosão ou pastoreando o sub-bosque. Ocorre a pesca nos 
pequenos açudes existentes, verificando-se relativo trânsito de pessoas na área.  Foi 
possível verificar no seu interior, que o mesmo foi atravessado pelo fogo diversas vezes. 
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Figura 21 - Fitofisionomia dos fragmentos 4, 5 e 6 
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Fragmento 7 
 
Este fragmento apresenta uma Floresta Estacional Semidecidual, em área de topo, com 
vegetação em estágio médio e inicial de sucessão (Figura 22), com altura de dossel 
atingindo cerca de 12 m. 
 
Foram encontradas  30 espécies arbóreas, com destaque para a aroeira-vermelha Schinus 
terebinthifolia, o faveiro Platypodium elegans e o marmeleiro Ruprechtia laxiflora, que são as 
espécies mais frequentes. O espécime de maior DAP  é a canela-do-cerrado Ocotea 
corymbosa, com 33,1 cm e os de menor diâmetro são uma aroeira-vermelha Schinus 
terebinthifolia e um marmeleiro Ruprechtia laxiflora, com  pouco mais de 3 cm. Quanto à 
altura, o maior espécime é uma canela-do-cerrado Ocotea corymbosa, com altura de 30 m e 
os de menor altura são duas aroeiras-vermelhas Schinus terebinthifolia, com 2 m de altura. 
A espécie com maior Dominância Relativa (0,166426678) é o faveiro Platypodium elegans, a 
espécie com maior Valor de Importância (119,0091717) e maior Valor de Cobertura 
(19,00917166) é a aroeira-vermelha Schinus terebinthifolia. 
 
Segundo a Resolução SMA n° 8, de 31 de janeiro de 2008, cita a nível estadual, como 
“quase ameaçadas” as seguintes espécies: Chrysophyllum marginatum e Cordia 
ecalyculata. 
 
Verificou-se que a área já sofreu com o pastoreio do gado, pois não há proteção de cercas 
nos limites com as pastagens do entorno, bem como de queimadas. Apesar disso, não 
apresenta tão intenso desgaste como outras áreas observadas nas mesmas condições. Há 
poucos caminhos no interior da mata, e seu sub-bosque, apesar da baixa qualidade, 
apresenta-se visivelmente bem constituído.  
 
Sua localização, em relação à calha do rio Água Parada, possibilita um ótimo corredor para 
a flora e fauna, sendo de suma importância sua conservação. Aparentemente pertence a um 
único proprietário, tendendo a permanecer neste estado de conservação por longo tempo. 
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Figura 22 - Fitofisionomia do Fragmento 7 
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Fragmento 8 
 
Este fragmento apresenta uma vegetação com características intermediárias entre a 
Floresta Estacional Semidecidual e o Cerradão (Savana Florestada), a área é levemente 
inclinada, em terreno seco e afastado de cursos d’água, a média de altura do dossel é de 15 
m e o local é adjacente a um córrego intermitente. É composta predominantemente por 
estágios de sucessão médio e avançado, com pequenas porções em estágio inicial (Figura 
23).  
 
Trata-se de um dos maiores fragmentos inseridos na APA, além da Reserva Biológica. 
Conta com uma riqueza  de 47 espécies arbóreas, com destaque para a brasa-viva Myrcia 
lingua e a negra-mina Siparuna guianensis, que são as espécies mais frequentes. O 
espécime de maior diâmetro  é uma copaíba Copaifera langsdorffii, com 37,56 cm e as de 
menor DAP  são três brasas-vivas Myrcia lingua, uma carne-de-vaca Roupala brasiliensis e 
uma negra-mina Siparuna guianensis, com diâmetro entre 3 e 4 cm. Quanto à altura, os 
maiores espécimes são uma copaíba Copaifera langsdorffii e um ipê-amarelo do campo 
Tabebuia aurea, com altura de 27 m e o menor é uma brasa-viva Myrcia lingua, com altura 
de 2 m. A espécie com maior Dominância Relativa (0,05745426) é a candeia Gochnatia 
polymorpha, a espécie com maior Valor de Importância (106,7952359) é o faveiro 
Platypodium elegans e a espécie com o maior Valor de Cobertura (14,41257938) é a brasa-
viva Myrcia lingua. 
 
A Resolução SMA n° 8 de 31 de janeiro de 2008 cita a nível estadual, como “quase 
ameaçadas”: Chrysophyllum marginatum, Copaifera langsdorffii, Peltophorum dubium. 
 
Apesar de contar com árvores de maior porte, percebe-se que o mesmo já sofreu reduções 
drásticas de área, encontrando-se todo retalhado por estradas e cercado por pastagens. 
Ainda assim representa um importante corredor de fauna na bacia.  
 
Verificou-se a ocorrência de outros usos no interior dessa mata, tais como a pesca no rio 
principal, com acampamentos, vestígios de caca e fogueiras. Algumas dessas atividades 
podem representar riscos à integridade do fragmento, especialmente com a ocorrência de 
incêndios. 
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Figura 23 - Fitofisionomia do Fragmento 8 
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Fragmento 9  
 
Este fragmento apresenta uma parcela de Floresta Estacional Semidecidual em estágio de 
sucessão médio, contendo pequenos fragmentos em estágio avançado conforme monstrado 
na Figura 24. Possui  elementos de Cerradão (Savana Florestada), com altura média de 
dossel de 15 m e uma parcela de Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio de 
sucessão, com altura média de dossel de 10 m, em área adjacente a um rio de corredeiras. 
 
Apresenta uma riqueza de  37 espécies arbóreas, com destaque para a copaíba Copaifera 
langsdorffii e o faveiro Platypodium elegans, que são as espécies mais frequentes. O 
espécime de maior DAP  é uma candeia Gochnatia polymorpha, com 26,2 cm e os de menor 
DAP são uma copaíba Copaifera langsdorffii, três faveiros Platypodium elegans, um 
guamirim da folha miúda Myrcia rostrata, um miguel-pintado Matayba elaeagnoides, uma 
negra-mina Siparuna guianensis, um pau-de-tamanco Dendropanax cuneatus, uma peroba-
poca Aspidosperma cylindrocarpon e uma primavera Bougainvillea glabra, com cerca de 3 
cm. Quanto à altura, os maiores espécimes são uma canela-do-cerrado Ocotea corymbosa 
e uma copaíba Copaifera langsdorffii, com altura de 26 m e o menor espécime é um folhão 
Coccoloba sp., com altura de 2 m. A espécie com maior Dominância Relativa (0,078595672) 
é o peito-de-pomba Tapirira guianensis, a espécie de maior Valor de Importância 
(113,6713187) é a copaíba Copaifera langsdorffii e as espécies de maior Valor de Cobertura 
(13,67178853) são a copaíba Copaifera langsdorffii e o faveiro Platypodium elegans. 
 
A Resolução SMA n° 8, de 31 de janeiro de 2008 cita a nível estadual, como “quase 
ameaçadas”: Chrysophyllum marginatum, Copaifera langsdorffii, Peltophorum dubium. 
Nectandra cissiflora é qualificada nesta listagem como “em perigo”. 
 
Este fragmento apresenta-se isolado por cercas das pastagens ao redor, mas apresenta-se 
cortado por estradas, onde já foram extraídas madeiras de valor comercial. Não foram 
identificados outros vetores de pressão no fragmento.  
 
Fragmento 10  
 
Este fragmento apresenta uma Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio de 
sucessão, com uma pequena porção em estágio avançado (Figura 24). Encontra-se em 
terreno inclinado de meia encosta, com altura média de dossel de 15 m. 
 
Foram encontradas  36 espécies, com destaque para a aroeira-vermelha Schinus 
terebinthifolia, que é a espécie mais frequente. O espécime de maior DAP  é um amendoim-
bravo Pterogyne nitens, com 31,5 cm, e o de menor diâmetro é um jacarandá-do-campo 
Machaerium acutifolium, com diâmetro de 3,1 cm. Quanto à altura, o maior espécime é um 
amendoim-bravo Pterogyne nitens, com altura de 27 m e os menores são dois arcos-de-
peneira Cupania vernalis e uma aroeira-vermelha Schinus terebinthifolia, com altura de 3 m. 
A espécie com maior Dominância Relativa (0,152917974) é o faveiro Platypodium elegans, a 
espécie com o maior Valor de Importância (102,5754605) é o folhão Coccoloba sp. e a 
espécie com maior Valor de Cobertura (16,31478816) é a aroeira-vermelha Schinus 
terebinthifolia. 
 
Segundo a Resolução SMA n° 8, de 31 de janeiro de 2008 cita a nível estadual, como 
“quase ameaçada” a espécie Cordia ecalyculata. 
 
A maior parte desta floresta encontra-se em estágio médio de sucessão, mas apresenta 
amplas áreas contendo vegetação em estágio inicial de regeneração. Possui menor risco de 
queimadas pelo fato de estar rodeada por lavoura. Não há indícios de pastoreio ou trilhas de 
gado em seu interior. Aparentemente pertence a um único proprietário com tendência de 
mantê-la intacta.  
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Figura 24 - Fitofisionomia dos fragmentos 9 e 10 
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A riqueza de espécies vegetais observada na APA Municipal Água Parada foi de 130 
espécies.  A riqueza estimada pelo estimador não paramétrico Chao 1 foi de 149,89 
espécies com desvio padrão de ± 9,91 espécies, e através do estimador Jackknife 1  de 
168,67 espécies com desvio padrão de ±7 espécies, ambos com valor próximo ao da 
riqueza observada. A curva cumulativa da riqueza obtida por ambos os estimadores tendem 
a estabilização (Figura 25), indicando que o presente inventário foi suficiente para amostrar 
de forma representativa a flora da APA municipal Água Parada.  
 

 
Figura 25 - Curva cumulativa de espécies obtida através dos estimadores de riqueza não-
paramétricos Chao 1 e Jackknife 1  
 
 
Quadro 5- Características gerais da vegetação nos fragmentos amostrados na APA da 
Água Parada 

Fragmento Descrição geral da vegetação 

1 
Vegetação com dossel médio de 15 m de altura, mas exemplares com altura superior a 20 
m. Trata-se de amostra de Floresta Estacional Semidecidual em meia encosta. 

2 

Dossel médio de 15 m de altura, com exemplares com altura superior a 20 m. Também é 
uma amostra de Floresta Estacional Semidecidual, porém, com sub-bosque mais aberto, 
possivelmente devido ao pastoreio de animais. O local de amostragem está localizado em 
área de topo. 

3 
Vegetação com dossel a cerca de 20 m, mas com exemplares atingindo 35 m. A vegetação 
é de Floresta Estacional Semidecidual em meia encosta. 

4 
A vegetação possui dossel em torno de 12 m, em estágio médio de sucessão da Floresta 
Estacional Semidecidual, mas com elementos de cerrado (Savana). 

5 

A primeira parcela foi alocada em local com vegetação atingindo em torno de 10 m de 
altura, representando amostra de Floresta Estacional Semidecidual Aluvial (na margem de 
rio), em estágio médio de sucessão ecológica. As outras duas parcelas amostradas foram 
de vegetação com altura média em torno de 15 m, em estágio avançado de sucessão da 
Floresta Estacional Semidecidual Submontana, em meia encosta. 

6 
Vegetação com feição de cerradão, graças à intervenção humana e, principalmente, ao 
pastoreio de animais, resultando na modificação da estrutura e composição da vegetação 
original. Dossel médio em torno de 10 m de altura, em área de topo. 

7 
Vegetação em estágio médio de sucessão de Floresta Estacional Semidecidual, em área de 
topo, com dossel atingindo cerca de 12 m de altura. 

8 

Três parcelas alocadas neste fragmento representam vegetação com características 
intermediárias entre a Floresta Estacional Semidecidual e o Cerradão (Savana Florestada). 
Nesses locais, o dossel apresenta altura média em torno de 12 m. Área levemente 
inclinada, em terreno seco e afastado de cursos d’água. As parcelas 4 e 5 foram 
amostradas em ambientes com características de Floresta Estacional Semidecidual. Dossel 
com altura média em torno de 15 m. O local é adjacente a um córrego intermitente. 
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Fragmento Descrição geral da vegetação 

9 

A primeira parcela tem características de Floresta Estacional Semidecidual, em estágio 
médio/avançado de sucessão, com elementos de Cerradão (Savana Florestada). Dossel 
com altura média em torno de 15 m. Trata-se de área seca de meia encosta. 
As parcelas 2 e 3 representam a Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio de 
sucessão, com dossel em torno de 10 m, em área adjacente a rio de corredeiras. 

10 
Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio/avançado de sucessão. Dossel com 
altura média em torno de 15 m. A amostragem se deu em terreno inclinado de meia 
encosta. 

 
Nos 10 fragmentos foram verificadas 124 espécies com DAP superior a 5 cm. Destas, três 
puderam ser identificadas apenas em nível de família, sendo listadas como “não 
identificada”, enquanto seis foram identificadas só até o nível de gênero, sendo que duas 
aguardam confirmação. 
 
No total, verificou-se a ocorrência de 43 famílias botânicas, sendo as com mais 
representantes Fabaceae, Lauraceae, Myrtaceae e Euphorbiaceae (Quadro 6).  
 
Segundo Fabricante (2004), Myrtaceae e Lauraceae estão entre as famílias cosmopolitas 
frente à diversidade florística nas matas do estado de São Paulo. Myrtaceae abrange, 
segundo dados apresentados por este autor, todo o domínio de Cerrado, sendo a família 
mais representativa do estrato arbustivo-arbóreo desta grande formação, com algo como 
200 espécies. 
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Quadro 6- Espécies verificadas nos 10 fragmentos amostrados na APA Água Parada, respectivos nomes populares e famílias botânicas 

Família Nome científico Nome comum 
Fragmento 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ANACARDIACEAE Astronium graveolens Jacq. guaritá 3 7 4   1    1 

ANACARDIACEAE Lithraea sp. (cf. molleoides)  aroeira-branca   1  2 2 1 4  10 

ANACARDIACEAE Schinus terebinthifolia Raddi aroeira-vermelha     1  22   19 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. peito-de-pomba     1   1 10  

ANNONACEAE Annona cacans Warm. ariticum-de-anta        1   

ANNONACEAE Duguetia lanceolata A.St.–Hil. pindaíba  1         

ANNONACEAE Xylopia aromatica (Lam.) Mart. pimenteira    1 4 1  3 1  

APOCYNACEAE Aspidosperma cylindrocarpon Müll.Arg. peroba-poca  1   1   2 6 4 

APOCYNACEAE Aspidosperma olivaceum Müll.Arg. guatambú       2    

APOCYNACEAE      Aspidosperma polyneuron  Müll.Arg. peroba-rosa  1 3  4      

ARALIACEAE 
Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. & 

Planch. 
pau-de-tamanco 

        2  

ARECACEAE Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. macaúva 
       1   

ARECACEAE Syagrus oleracea (Mart.) Becc. 
palmeira-
guariroba 

 1   3     3 

ARECACEAE Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá 
     1 1 3 2 2 

ASTERACEAE Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera candeia      21  20 5 2 

BIGNONIACEAE 
Tabebuia aurea (Silvia Manso) Benth. & 

Hook.f. ex S.Moore 
ipê-amarelo-do-
campo 

       7   

BIGNONIACEAE Tabebuia avellanedae Lorentz ex Griseb. ipê-roxo 
  1  1      

BIGNONIACEAE Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos 
ipê-amarelo-
cascudo 

     1 1    

BIGNONIACEAE Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau ipê-felpudo  1    11     

BORAGINACEAE Cordia ecalyculata Vell. chá-de-bugre      3 1   1 

BORAGINACEAE Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. louro-pardo 
     1     

BORAGINACEAE     Patagonula americana L. guajuvira   1        
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Família Nome científico Nome comum 
Fragmento 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

BURSERACEAE  Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand 
falsa-
cabreúva/mescla 

  4     1  4 

BURSERACEAE  Protium spruceanum (Benth.) Engl. breu      13     

CANNABACEAE  Celtis pubescens Spreng. grão-de-galo          1 

CECROPIACEAE  Cecropia pachystachya  Trécul embaúba 1    1      

COMBRETACEAE  Terminalia argentea Mart. 
capitão-do-
cerrado 

   4 1  2 1  1 

COMBRETACEAE  Terminalia triflora (Griseb.) Lillo amarelinho     6  3  1  

ERYTHROXYLACEAE  Erythroxylum pelleterianum A.St.–Hil. cocão-de-pomba      2     

EUPHORBIACEAE  Actinostemon concolor  (Spreng.) Müll.Arg. laranjeira-do-mato   2  2 5    2 

EUPHORBIACEAE  Actinostemon klotzschii  (Didr.) Pax quebra-quebra  32 21  2 1     

EUPHORBIACEAE  Alchornea glandulosa  Poepp. boleiro 1    1  1  1  

EUPHORBIACEAE  Croton floribundus  Spreng. capixingui 6         1 

EUPHORBIACEAE  Micrandra elata  (Didr.) Müll.Arg. leiteiro-branco 3      3   1 

EUPHORBIACEAE  Sapium glandulatum (Vell.) Pax leiteiro   1  3   1  2 

EUPHORBIACEAE  Sebastiania brasiliensis Spreng. mata-berne         5  

FABACEAE MIMOSOIDEAE  Acacia polyphylla DC. monjoleiro   3        

FABACEAE MIMOSOIDEAE  Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart farinha-seca     1      

FABACEAE MIMOSOIDEAE  Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan angico-vermelho           

FABACEAE MIMOSOIDEAE  Anadenanthera falcata (Benth.) Speg. angico-do-cerrado    2       

FABACEAE CAESALPINOIDEAE  Bauhinia sp.  pata-de-vaca     1 1    1 

FABACEAE MIMOSOIDEAE  Calliandra foliolosa Benth. esponjinha  5 3  7     4 

FABACEAE FABOIDEAE  Centrolobium tomentosum Guillemin ex Benth. araribá 2 2 3  2      

FABACEAE CAESALPINOIDEAE  Copaifera langsdorffii Desf. copaíba     2 1  3 21  

FABACEAE CAESALPINOIDEAE  Holocalyx balansae Micheli alecrim 1  3        
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Família Nome científico Nome comum 
Fragmento 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FABACEAE CAESALPINOIDEAE Hymenaea courbaril L. jatobá   2       1 

FABACEAE MIMOSOIDEAE Inga edulis Mart. ingá-do-cerrado          1 

FABACEAE FABOIDEAE Lonchocarpus campestris Mart. ex. Benth. rabo-de-bugio        1   

FABACEAE FABOIDEAE Machaerium acutifolium Vogel 
jacarandá-do-
campo 

     1  4  1 

FABACEAE FABOIDEAE Machaerium brasiliense Vogel sapuvão 1 2   2  1 1   

FABACEAE FABOIDEAE Machaerium hirtum (Vell.) Stellfed pau-de-angu     1  1 8 1  

FABACEAE FABOIDEAE Machaerium stipitatum (DC.) Vogel sapuvinha 1 1 4  3      

FABACEAE FABOIDEAE Myroxylon peruiferum L.f. cabreúva   1        

FABACEAE CAESALPINOIDEAE Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. 
guarucaia/ 
canafístula 

1       1 1  

FABACEAE MIMOSOIDEAE Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. pau-jacaré 3          

FABACEAE MIMOSOIDEAE Pithecellobium incuriale (Vell.) Benth. 
corticeira-do-
cerrado 

   3   2 1 6  

FABACEAE FABOIDEAE Platypodium elegans Vogel faveiro    19  69 15 16 21 7 

FABACEAE CAESALPINOIDEAE Pterogyne nitens Tul. amendoim-bravo          1 

FABACEAE FABOIDEAE Sweetia fruticosa Spreng. sucupira-amarela   2  1   1  3 

FABACEAE FABOIDEAE Vatairea macrocarpa (Benth.) Ducke 
angelim-do-
cerrado 

       1   
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Família Nome científico Nome comum 
Fragmento 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SALICACEAE Casearia decandra Jacq. cafezeiro        3   

SALICACEAE Casearia gossypiosperma Briq. pau-de-espeto  1 11 2 1 1   1 10 

SALICACEAE Casearia sylvestris Sw. guaçatunga  1 1  1    1 1 

LAURACEAE Cryptocarya aschersoniana Mez canela-batalha     2      

LAURACEAE Nectandra cissiflora Nees nectandra-fedida    1     4  

LAURACEAE Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez canela-do-cerrado 1   2 1  4 11 7  

LAURACEAE Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez canela        1   

LAURACEAE Ocotea indecora (Schott) Mez 
canelinha-
cheirosa 

  1  1      

LAURACEAE Ocotea velutina (Nees) Rohwer canelão  1 2  4 3  1  3 

LECYTHIDACEAE Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze jequitibá-branco  3 1        

LOGANIACEAE Strychnos bicolor Progel quina-branca       1    

LOGANIACEAE Strychnos pseudoquina A.St.–Hil. quina-do-cerrado       1    

LYTHRACEAE Lafoensia pacari A.St.–Hil. dedaleiro       1  1  

MAGNOLIACEAE Talauma ovata A.St.–Hil. baguaçu     2      

MALVACEAE Christiana macrodon Toledo algodoeiro     1 2     
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Família Nome científico Nome comum 
Fragmento 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MALVACEAE Guazuma ulmifolia Lam. fruta-de-macaco 5          

MALVACEAE Luehea divaricata Mart. açoita-cavalo  1    1 4 6 1  

MELIACEAE Cedrela fissilis Vell. cedro     1      

MELIACEAE Guarea sp.  guarea 1          

MELIACEAE Trichilia catigua A.Juss. catiguá 2  2        

MELIACEAE Trichilia pallida Sw.  -        2  1 

MORACEAE Ficus guaranitica Chodat figueira-mata-pau  2         

MYRISTICACEAE Virola sebifera Aubl. pau-de-sebo    1       

MYRTACEAE 
Campomanesia guazumifolia (Cambess.) 

O.Berg 
sete-capotes   1  18  7 11 1  

MYRTACEAE Eugenia aurata O.Berg cabeludinho        3   

MYRTACEAE Eugenia pluriflora DC. guamirim        2 1  

MYRTACEAE Eugenia pyriformis Cambess. uvaia 1  1     5   

MYRTACEAE Myrcia guianensis (Aubl.) DC. pedra-ume-caá    1   4    

MYRTACEAE Myrcia laruotteana Cambess. cambuí     1      

MYRTACEAE Myrcia lingua (O.Berg) Mattos & D.Legrand brasa-viva    1  1 4 34 1  
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Família Nome científico Nome comum 
Fragmento 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MYRTACEAE  Myrcia multiflora (Lam.) DC. guamirim-natal   1        

MYRTACEAE Myrcia rostrata DC. 
guamirim-da-
folha-miúda 

        3  

MYRTACEAE Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. goiaba-brava    1 14 4 5 3 1  

MYRTACEAE 
Myrciaria floribunda (H.West ex Willd.) 

O.Berg 
cambuí-roxo     1      

MYRTACEAE Não identificada 1  -         4 3 

NYCTAGINACEAE Bougainvillea glabra Choisy primavera         4  

OCHNACEAE Ouratea castaneifolia (DC.) Engl. folha-de-serra       1    

PHYTOLACCACEAE Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms pau-d'alho 1          

PIPERACEAE Não identificada 2 -           

POLYGONACEAE Coccoloba sp. (cf. mollis) folhão    4 1 1   5 3 

POLYGONACEAE Ruprechtia laxiflora Meisn. marmeleiro    7 1 1 13 2   

PRIMULACEAE Rapanea sp. capororoca-mirim         1  

PRIMULACEAE Rapanea umbellata (Mart.) Mez capororoca     1   1   

PROTEACEAE Roupala brasiliensis Klotzsch carne-de-vaca  1   3   1 4 1 

RHAMNACEAE Colubrina glandulosa Perkins taguari-vermelho       2    



Encarte 1        Plano de Manejo da ÁPA Municipal Água Parada      

  

Secretaria de Meio Ambiente de Bauru  ecossistema consultoria ambiental 

 

Família Nome científico Nome comum 
Fragmento 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ROSACEAE Prunus myrtifolia (L.) Urb. pessegueiro-bravo        2 1  

RUBIACEAE Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll.Arg.  bugre-branco     1   2   

RUBIACEAE Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum. quina        2   

RUBIACEAE Não identificada 3 -         1  

RUTACEAE Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. pau-marfim 1 4 4       3 

MALVACEAE Christiana macrodon Toledo algodoeiro     1 2     

MALVACEAE Luehea divaricata Mart. açoita-cavalo  1    1 4 6 1  

URTICACEAE Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. urtigão 1          

VERBENACEAE Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Pers. lixeira 1    1      

VOCHYSIACEAE Qualea grandiflora Mart. pau-terra        1   

VOCHYSIACEAE Vochysia tucanorum Mart. cinzeiro      3  12 7  
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Com base nas parcelas alocadas, obtiveram-se dados sobre a riqueza de espécies, 
destacando-se os fragmentos 5, 8 e 10 (47 espécies cada um, em média), enquanto nos 
fragmentos 2 e 4 houve menor número de espécies (em média, 18 espécies). Em média, 
foram 123 indivíduos por fragmento e 40 por parcela, de um total de 1.234 exemplares 
registrados. 
 
De todas as 124 espécies verificadas, cerca de 30 % ocorreram em apenas um dos 10 
fragmentos. No fragmento 8 houve um extremo de 9 espécies verificadas apenas neste 
local. Em média, 4 espécies ocorrem em apenas um dos fragmentos estudados. A seguir é 
apresentada a listagem dessas espécies de ocorrência aparentemente restrita por 
fragmento. 
 
Quadro 7- Espécies verificadas em apenas um dos 10 fragmentos amostrados na APA 
Municipal Água Parada 

Fragmento  Espécies de ocorrência restrita 

1  
Gallesia integrifolia, Guarea sp, Urera baccifera, Guazuma ulmifolia,  
Não identificada 1 – PIPERACEAE, Piptadenia gonoacantha  

2  Duguetia lanceolata, Ficus guaranitica 

3  Acacia polyphylla, Myrcia multiflora, Patagonula americana 

4  Virola sebifera, Anadenanthera falcata 

5  
Albizia niopoides, Cedrela fissilis, Cryptocarya aschersoniana,Talauma ovata, 
Diatenopteryx sorbifolia 

6  Erythroxylum pelleterianum, Protium spruceanum 

7  Ouratea castaneifolia, Strychnos bicolor, Strychnos pseudoquina 

8  
Acrocomia aculeata, Annona cacans, Lonchocarpus campestris, Qualea grandiflora, 
Vatairea macrocarpa, Coutarea hexandra, Casearea decandra, Eugenia aurata, Tabebuia 
aurea 

9  
Rapanea sp., Dendropanax cuneatus, Myrcia rostrata, Bougainvillea glabra, Sebastiania 
brasiliensis 

10  Celtis pubescens, Inga edulis, Pterogyne nitens, Zanthoxylum riedelianum 

 
No caso do ipê-amarelo-do-campo Tabebuia aurea e do breu Protium spruceanum, foram 7 
e 13 indivíduos respectivamente, enquanto para as demais espécies especificadas no 
quadro acima foram registrados, em média, apenas 2 indivíduos. Em 23 parcelas há 
espécies aparentemente exclusivas do local. 
 
Entre todas as espécies detectadas no levantamento, três são consideradas “em perigo” na 
lista da IUCN (Balfourodendron riedelianum, Aspidosperma polyneuron e Cedrela fissilis), 
Pterogyne nitens e Lafoensia pacari foram qualificadas nesta lista como de “baixo risco”, e 
Zeyheria tuberculosa como vulnerável (informação disponível em 
<http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/search>). Acesso em: 20/08/2010. 
 
Na relação de espécies da flora brasileira ameaçada de extinção (Anexo I da Instrução 
Normativa nº 6, de 23 de setembro de 2008), não consta nenhuma das espécies levantadas. 
Menciona-se, apenas no Anexo II da mesma Instrução Normativa, Christiana macrodon e 
Protium heptaphyllum ssp. cordatum, como espécies da flora brasileira com deficiência de 
dados, o que não permite enquadrá-los na condição de ameaçadas pelo não conhecimento 
do real status de conservação das mesmas. O Protium heptaphyllum encontrado na APA 
não foi identificado em nível de subespécie. 
 
Segundo a Resolução SEMMA 01/2007, sobre espécies ameaçadas no município de Bauru, 
a espécie Myroxylon peruiferum é considerada como vulnerável, citando a lista de espécies 
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da flora ameaçadas de extinção do estado de São Paulo. Em nível estadual, a Resolução 
SMA n° 8, de 31 de janeiro de 2008 cita, 82 espécies, enquanto 8 espécies são 
mencionadas como “quase ameaçadas”, quais sejam, Aspidosperma polyneuron, Cariniana 
estrellensis, Cedrela fissilis, Chrysophyllum marginatum, Copaifera langsdorffii, Cordia 
ecalyculata, Hymenaea courbaril, Peltophorum dubium, e a Nectandra cissiflora é qualificada 
nesta listagem como “em perigo”. 
 
De todas as espécies identificadas neste levantamento, parte apreciável é citada também 
em levantamentos realizados em outros locais relativamente próximos à APA. Por exemplo, 
cerca de 30 espécies identificadas são também citadas para áreas de cerrado da Área de 
Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Pé de Gigante, no município de Santa Rita do Passa 
Quatro, interior de São Paulo, como por exemplo, lixeira Aloysia virgata, capixingui Croton 
floribundus, miguel-pintado Matayba elaeagnoides, negra-mina Siparuna guianensis, ipê-
amarelo-do-campo Tabebuia aurea, pau-de-sebo Virola sebifera e ipê-felpudo Zeyhera 
tuberculosa (RUGGIERO et al., 2008). 
 
Já em um levantamento florístico realizado em área de Floresta Estacional Semidecidual, 
situada em região de ecótono savânico-florestal, no município de Bauru, detectou-se um 
total de 264 espécies arbustivo-arbóreas, pertencentes a 58 famílias. Desse total foram 
encontradas, apenas na floresta estacional, 126 espécies. Também foram registradas 
espécies arbóreas, identificadas no presente levantamento, como comuns em áreas de 
cerrado no estado de São Paulo, que costumam ser de grande porte, como copaíba 
Copaifera langsdorffii, candeia Gochnatia polymorpha, faveiro Platypodium elegans e 
mescla Protium heptaphyllum (PINHEIRO; MONTEIRO, 2008). 
 

Em relação a trabalhos realizados na Estação Ecológica Sebastião Aleixo da Silva, foram 
registradas cerca de 70 espécies detectadas na APA, como por exemplo, boleiro Alchornea 
glandulosa, sete-capotes Campomanesia guazumifolia, jequitibá-branco Cariniana 
estrellensis, araribá Centrolobium tomentosum, arco-de-peneira Cupania vernalis, alecrim 
Holocalyx balansae, cambuí-roxo Myrciaria floribunda, canelinha-cheirosa Ocotea indecora, 
pessegueiro-bravo Prunus myrtifolia, palmeira-guariroba Syagrus oleracea e jerivá Syagrus 
romanzoffiana (TONIATO; OLIVEIRA-FILHO, 2004; TONIATO, 2001).  
 
Já sob um prisma mais amplo, aproveitando a compilação de 16 trabalhos fitossociológicos 
realizados no interior paulista, efetuada por Fabricante (2004), nota-se que 13 espécies das 
identificadas são bastante comuns também em outros locais da região: monjoleiro Acacia 
polyphylla, peroba-rosa Aspidosperma polyneuron, copaíba Copaifera langsdorffii, bugre-
branco Coussarea hydrangeifolia, fruta-de-macaco Guazuma ulmifolia, brasa-viva Myrcia 
lingua, guamirim-natal Myrcia multiflora, cambuí-roxo Myrciaria floribunda, capororoca 
Rapanea umbellata, negra-mina Siparuna guianensis, peito-de-pomba Tapirira guianensis, 
cinzeiro Vochysia tucanorum e pimenteira Xylopia aromatica. 
 

A seguir, a Tabela 12 resume as variáveis fitossociológicas das espécies verificadas no 
levantamento dos fragmentos, com os dados obtidos em toda a área amostrada.  
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Tabela 12 - Variáveis fitossociológicas das espécies da flora identificadas no levantamento da vegetação de 10 fragmentos da APA 
Municipal Água Parada 
 

Espécies Nº parcelas Nº ind. hm (m) G (m²/ha) D (ind./ha) DR (%) Freq. (%) Domin. (%) VI VC 

Platypodium elegans 15 147 2 95,20 980,00 11,90 3,38 3,08 18,36 14,98 

Gochnatia polymorpha 11 48 9 73,37 436,36 3,89 2,48 2,37 8,74 6,26 

Copaifera langsdorffii 6 27 15 125,83 450,00 2,19 1,35 4,07 7,61 6,26 

Metrodorea nigra 6 56 9 36,95 933,33 4,53 1,35 1,20 7,08 5,73 

Aspidosperma polyneuron 4 8 18 152,19 200,00 0,65 0,90 4,93 6,47 5,57 

Acacia polyphylla 2 3 27 160,88 150,00 0,24 0,45 5,21 5,90 5,45 

Anadenanthera falcata 1 2 13 162,79 200,00 0,16 0,23 5,27 5,66 5,43 

Schinus terebinthifolia 5 42 11 62,51 840,00 3,40 1,13 2,02 6,55 5,42 

Guazuma ulmifolia 2 5 15 144,16 250,00 0,40 0,45 4,67 5,52 5,07 

Siparuna guianensis 12 58 9 8,51 483,33 4,70 2,70 0,28 7,67 4,97 

Actinostemon klotzschii  7 56 6 11,36 800,00 4,53 1,58 0,37 6,48 4,90 

Protium spruceanum 1 13 12 118,04 1300,00 1,05 0,23 3,82 5,10 4,87 

Myrcia lingua 8 41 6 8,88 512,50 3,32 1,80 0,29 5,41 3,61 

Vochysia tucanorum 6 22 12 55,82 366,67 1,78 1,35 1,81 4,94 3,59 

Campomanesia guazumifolia 7 38 8 14,65 542,86 3,08 1,58 0,47 5,13 3,55 

Aspidosperma olivaceum 1 2 16 102,56 200,00 0,16 0,23 3,32 3,71 3,48 

Piptadenia gonoacantha 2 3 25 99,94 150,00 0,24 0,45 3,23 3,93 3,48 

Tapirira guianensis  4 12 12 73,59 300,00 0,97 0,90 2,38 4,25 3,35 

Ocotea velutina 7 14 14 67,71 200,00 1,13 1,58 2,19 4,90 3,32 

Astronium graveolens 6 16 16 62,17 266,67 1,30 1,35 2,01 4,66 3,31 

Myrcia tomentosa 9 28 10 25,51 311,11 2,27 2,03 0,83 5,12 3,09 

Ocotea corymbosa 11 26 13 26,83 236,36 2,11 2,48 0,87 5,45 2,97 

Lithraea sp. 11 24 14 26,24 218,18 1,94 2,48 0,85 5,27 2,79 

Casearia gossypiosperma 11 27 12 18,29 245,45 2,19 2,48 0,59 5,26 2,78 

Tabebuia aurea 2 7 15 67,37 350,00 0,57 0,45 2,18 3,20 2,75 

Cariniana estrellensis 3 4 26 74,53 133,33 0,32 0,68 2,41 3,41 2,74 
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Espécies Nº parcelas Nº ind. hm (m) G (m²/ha) D (ind./ha) DR (%) Freq. (%) Domin. (%) VI VC 

Croton floribundus 3 7 13 64,65 233,33 0,57 0,68 2,09 3,33 2,66 

Pterogyne nitens 1 1 27 77,99 100,00 0,08 0,23 2,52 2,83 2,61 

Chrysophyllum marginatum 4 21 12 21,49 525,00 1,70 0,90 0,70 3,30 2,40 

Machaerium brasiliense 5 7 15 55,92 140,00 0,57 1,13 1,81 3,50 2,38 

Syagrus oleracea 3 7 12 51,02 233,33 0,57 0,68 1,65 2,89 2,22 

Ruprechtia laxiflora 7 24 8 7,92 342,86 1,94 1,58 0,26 3,78 2,20 

Sebastiania brasiliensis 1 5 10 53,57 500,00 0,40 0,23 1,73 2,36 2,14 

Cupania vernalis 5 19 9 13,19 380,00 1,54 1,13 0,43 3,09 1,97 

Matayba elaeagnoides 8 16 10 16,27 200,00 1,30 1,80 0,53 3,62 1,82 

Centrolobium tomentosum 7 9 17 32,65 128,57 0,73 1,58 1,06 3,36 1,79 

Pithecellobium incuriale 6 12 11 24,31 200,00 0,97 1,35 0,79 3,11 1,76 

Balfourodendron riedelianum 6 12 14 24,06 200,00 0,97 1,35 0,78 3,10 1,75 

Zeyheria tuberculosa 3 12 7 23,78 400,00 0,97 0,68 0,77 2,42 1,74 

Machaerium hirtum 5 11 10 25,53 220,00 0,89 1,13 0,83 2,84 1,72 

Syagrus romanzoffiana  7 9 15 29,25 128,57 0,73 1,58 0,95 3,25 1,68 

Calliandra foliolosa  7 19 7 3,68 271,43 1,54 1,58 0,12 3,23 1,66 

Terminalia triflora 4 10 12 25,75 250,00 0,81 0,90 0,83 2,54 1,64 

Colubrina glandulosa 1 2 14 41,48 200,00 0,16 0,23 1,34 1,73 1,50 

Protium heptaphyllum 4 10 9 20,35 250,00 0,81 0,90 0,66 2,37 1,47 

Coccoloba sp. 7 14 8 8,87 200,00 1,13 1,58 0,29 3,00 1,42 

Não identificada1 9 16 7 3,61 177,78 1,30 2,03 0,12 3,44 1,41 

Terminalia argentea 5 9 13 20,79 180,00 0,73 1,13 0,67 2,53 1,40 

Hymenaea courbaril  2 3 14 35,48 150,00 0,24 0,45 1,15 1,84 1,39 

Gallesia integrifolia 1 1 12 39,23 100,00 0,08 0,23 1,27 1,58 1,35 

Luehea divaricata  7 13 11 8,69 185,71 1,05 1,58 0,28 2,91 1,33 

Não identificada 3 3 11 6 12,77 366,67 0,89 0,68 0,41 1,98 1,30 

Aspidosperma cylindrocarpon 6 13 9 7,58 216,67 1,05 1,35 0,25 2,65 1,30 

Eugenia aurata 1 3 9 31,82 300,00 0,24 0,23 1,03 1,50 1,27 
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Espécies Nº parcelas Nº ind. hm (m) G (m²/ha) D (ind./ha) DR (%) Freq. (%) Domin. (%) VI VC 

Diatenopteryx sorbifolia 2 5 9 26,01 250,00 0,40 0,45 0,84 1,70 1,25 

Chrysophyllum gonocarpum 2 4 10 28,39 200,00 0,32 0,45 0,92 1,69 1,24 

Actinostemon concolor  5 11 10 10,77 220,00 0,89 1,13 0,35 2,37 1,24 

Machaerium acutifolium 4 6 13 17,40 150,00 0,49 0,90 0,56 1,95 1,05 

Eugenia pyriformis 5 7 11 13,04 140,00 0,57 1,13 0,42 2,12 0,99 

Xylopia aromatica 7 10 11 4,52 142,86 0,81 1,58 0,15 2,53 0,96 

Roupala brasiliensis 7 10 9 3,76 142,86 0,81 1,58 0,12 2,51 0,93 

Machaerium stipitatum 6 9 7 4,96 150,00 0,73 1,35 0,16 2,24 0,89 

Acrocomia aculeata 1 1 16 24,07 100,00 0,08 0,23 0,78 1,09 0,86 

Cecropia pachystachya 2 2 13 21,06 100,00 0,16 0,45 0,68 1,29 0,84 

Micrandra elata 3 7 8 8,48 233,33 0,57 0,68 0,27 1,52 0,84 

Alchornea glandulosa  4 4 14 15,05 100,00 0,32 0,90 0,49 1,71 0,81 

Sweetia fruticosa 4 7 10 7,39 175,00 0,57 0,90 0,24 1,71 0,81 

Trichilia catigua 2 4 10 14,89 200,00 0,32 0,45 0,48 1,26 0,81 

Sapium glandulatum 5 7 7 7,11 140,00 0,57 1,13 0,23 1,92 0,80 

Pouteria ramiflora 3 5 13 10,78 166,67 0,40 0,68 0,35 1,43 0,75 

Cordia ecalyculata 4 5 12 10,63 125,00 0,40 0,90 0,34 1,65 0,75 

Casearia sylvestris 5 6 12 7,79 120,00 0,49 1,13 0,25 1,86 0,74 

Bougainvillea glabra 1 4 4 9,34 400,00 0,32 0,23 0,30 0,85 0,63 

Myrcia guianensis 3 5 10 6,82 166,67 0,40 0,68 0,22 1,30 0,63 

Talauma ovata 2 2 12 13,53 100,00 0,16 0,45 0,44 1,05 0,60 

Inga edulis 1 1 14 14,37 100,00 0,08 0,23 0,47 0,77 0,55 

Nectandra cissiflora 2 5 9 3,71 250,00 0,40 0,45 0,12 0,98 0,53 

Trichilia pallida 2 3 8 8,36 150,00 0,24 0,45 0,27 0,96 0,51 

Peltophorum dubium 3 3 10 8,08 100,00 0,24 0,68 0,26 1,18 0,50 

Ficus guaranitica 2 2 11 10,23 100,00 0,16 0,45 0,33 0,94 0,49 

Eugenia pluriflora 2 3 11 6,91 150,00 0,24 0,45 0,22 0,92 0,47 
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Espécies Nº parcelas Nº ind. hm (m) G (m²/ha) D (ind./ha) DR (%) Freq. (%) Domin. (%) VI VC 

Casearia decandra 2 3 12 6,84 150,00 0,24 0,45 0,22 0,91 0,46 

Albizia niopoides 1 1 7 10,89 100,00 0,08 0,23 0,35 0,66 0,43 

Holocalyx balansae 2 4 6 2,25 200,00 0,32 0,45 0,07 0,85 0,40 

Myrcia rostrata 1 3 5 4,11 300,00 0,24 0,23 0,13 0,60 0,38 

Bauhinia sp. 6 4 6 1,53 66,67 0,32 1,35 0,05 1,72 0,37 

Tabebuia avellanedae 2 2 11 6,02 100,00 0,16 0,45 0,19 0,81 0,36 

Aloysia virgata  2 2 11 5,64 100,00 0,16 0,45 0,18 0,79 0,34 

Não identificada 2 1 2 7 5,26 200,00 0,16 0,23 0,17 0,56 0,33 

Cryptocarya aschersoniana 1 2 7 5,03 200,00 0,16 0,23 0,16 0,55 0,32 

Coussarea hydrangeifolia 3 3 5 2,27 100,00 0,24 0,68 0,07 0,99 0,32 

Christiana macrodon 3 3 9 2,13 100,00 0,24 0,68 0,07 0,99 0,31 

Prunus myrtifolia 3 3 7 1,47 100,00 0,24 0,68 0,05 0,97 0,29 

Coutarea hexandra 2 2 10 3,69 100,00 0,16 0,45 0,12 0,73 0,28 

Rapanea umbellata 2 2 11 3,49 100,00 0,16 0,45 0,11 0,73 0,27 

Zanthoxylum riedelianum 2 2 11 2,98 100,00 0,16 0,45 0,10 0,71 0,26 

Zanthoxylum sp. 2 2 9 2,84 100,00 0,16 0,45 0,09 0,70 0,25 

Handroanthus ochraceus 2 2 7 2,78 100,00 0,16 0,45 0,09 0,70 0,25 

Annona cacans 1 1 10 5,17 100,00 0,08 0,23 0,17 0,47 0,25 

Dendropanax cuneatus 2 2 10 2,50 100,00 0,16 0,45 0,08 0,69 0,24 

Ocotea indecora 2 2 9 2,24 100,00 0,16 0,45 0,07 0,68 0,23 

Erythroxylum pelleterianum 2 2 4 1,40 100,00 0,16 0,45 0,05 0,66 0,21 

Lafoensia pacari 2 2 6 1,32 100,00 0,16 0,45 0,04 0,66 0,20 

Celtis pubescens 1 1 11 3,34 100,00 0,08 0,23 0,11 0,41 0,19 

Guarea sp. 1 1 10 2,72 100,00 0,08 0,23 0,09 0,39 0,17 

Myrciaria floribunda 1 1 9 2,72 100,00 0,08 0,23 0,09 0,39 0,17 
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Espécies Nº parcelas Nº ind. hm (m) G (m²/ha) D (ind./ha) DR (%) Freq. (%) Domin. (%) VI VC 

Anadenanthera macrocarpa 1 1 9 2,58 100,00 0,08 0,23 0,08 0,39 0,16 

Myrcia laruotteana 1 1 10 1,91 100,00 0,08 0,23 0,06 0,37 0,14 

Myrcia multiflora 1 1 7 1,79 100,00 0,08 0,23 0,06 0,36 0,14 

Myroxylon peruiferum 1 1 9 1,79 100,00 0,08 0,23 0,06 0,36 0,14 

Lonchocarpus campestris 1 1 4 1,67 100,00 0,08 0,23 0,05 0,36 0,14 

Duguetia lanceolata 1 1 7 1,56 100,00 0,08 0,23 0,05 0,36 0,13 

Virola sebifera 1 1 11 1,56 100,00 0,08 0,23 0,05 0,36 0,13 

Cedrela fissilis 1 1 6 1,34 100,00 0,08 0,23 0,04 0,35 0,12 

Vatairea macrocarpa 1 1 5 1,24 100,00 0,08 0,23 0,04 0,35 0,12 

Cordia trichotoma 1 1 8 1,15 100,00 0,08 0,23 0,04 0,34 0,12 

Urera baccifera 1 1 2 1,15 100,00 0,08 0,23 0,04 0,34 0,12 

Ouratea castaneifolia 1 1 7 1,05 100,00 0,08 0,23 0,03 0,34 0,12 

Qualea grandiflora 1 1 7 1,05 100,00 0,08 0,23 0,03 0,34 0,12 

Strychnos bicolor 1 1 5 0,96 100,00 0,08 0,23 0,03 0,34 0,11 

Ocotea diospyrifolia 1 1 5 0,88 100,00 0,08 0,23 0,03 0,33 0,11 

Patagonula americana 1 1 4 0,88 100,00 0,08 0,23 0,03 0,33 0,11 

Strychnos pseudoquina 1 1 6 0,88 100,00 0,08 0,23 0,03 0,33 0,11 

Rapanea sp. 1 1 6 0,80 100,00 0,08 0,23 0,03 0,33 0,11 

TOTAL - 1235 - 3089,94 - 100 100 100 300 200 

                    Nº parcelas – número de parcelas em que a espécie foi registrada. 
Nº ind.- número total de indivíduos registrados para a espécie. 
hm (m) – altura média dos indivíduos da espécie, em metros. 
G (m²/ha) – área basal da espécie, que equivale à soma da área transversal das árvores a 1,3 m de altura, extrapolada para 1 hectare. 
D (ind./ha) – densidade, ou seja, estimativa do número de indivíduos da espécie em 1 hectare. 
DR (%) – densidade relativa, que equivale à porcentagem do número de indivíduos da espécie em relação ao número total de indivíduos registrados.  
Freq. (%) – freqüência, ou abundância, expressando a porcentagem das parcelas com incidência da espécie, em relação ao esforço total de amostragem. 
Domin. (%) – dominância relativa, ou seja, porcentagem que a área basal da espécie representa sobre a soma das áreas basais de todas as espécies. 
VI – Valor de importância, que equivale à soma dos valores de Domin. (%), Freq. (%) e DR (%), sinalizando a importância relativa da espécie. 
VC – Valor de cobertura, que é a soma de Domin. (%) e DR (%), indicando a importância relativa da espécie, sem o componente relacionado à amostragem.
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Quanto à distribuição das espécies nos fragmentos, nota-se que 88 ocorrem em 3 ou menos 
fragmentos, enquanto Lithraea sp. e pau-de-espeto Casearia gossypiosperma são as mais 
abundantes, ocorrendo em 7 dos fragmentos estudados.  
 
Alguns registros de números mais expressivos de indivíduos de determinadas espécies, em 
certos fragmentos, chamam a atenção. Por exemplo, quase todos os indivíduos de quebra-
quebra Actinostemon klotzschii foram registrados nos fragmentos 2 e 3 (56 indivíduos no 
total). O mesmo ocorreu com o carrapateiro Metrodorea nigra, em que quase todos os 56 
indivíduos foram detectados também nesses fragmentos.  
 
Já no fragmento 6, destaca-se o registro de quase metade do total de indivíduos de faveiro 
Platypodium elegans, espécie com maior valor de importância neste levantamento. No 
mesmo fragmento, houve praticamente metade dos registros de indivíduos de candeia 
Gochnatia polymorpha, enquanto outra metade foi no fragmento 8. No fragmento 7, chama a 
atenção o registro de praticamente metade dos indivíduos de aroeira-vermelha Schinus 
terebinthifolia, enquanto outra metade foi no fragmento 10. 
 
No fragmento 8, destaca-se o registro de metade dos indivíduos de cinzeiro Vochysia 
tucanorum (de 42 no total), 31 registros de negra-mina Siparuna guianensis (de 58 no total) 
e 34 de brasa-viva Myrcia lingua, de 41 no total. 
 
A maioria dos indivíduos (21 entre 27) de copaíba foi registrada no fragmento 9. No entanto, 
a copaíba é, segundo Fabricante (2004), uma das espécies mais comuns na região do 
interior paulista. No mesmo fragmento, houve o registro de 10 indivíduos de peito-de-pomba 
Tapirira guianensis (de 12 no total).  
 
Quanto à freqüência das espécies nas parcelas, 48 delas ocorreram em mais de 3 parcelas, 
enquanto metade das espécies ocorreu em apenas uma ou duas parcelas. Já faveiro 
Platypodium elegans, foi verificada em 15 das parcelas alocadas, seguida de negra-mina 
Siparuna guianensis, com ocorrência em 12 parcelas. 
 
O faveiro é a segunda espécie em densidade, com estimativa de 980 indivíduos por hectare. 
Quanto à densidade, destaca-se breu Protium spruceanum, com estimativa de 1.300 
indivíduos por hectare. Por outro lado, 46 espécies apresentam densidade relativamente 
baixa, frente aos dados obtidos, com até 100 indivíduos por hectare. 
 
Em média, as árvores das variadas espécies possuem 10 metros de altura. Mas para quatro 
espécies, a altura média dos indivíduos supera os 20 metros de altura (Acacia polyphylla, 
Pterogyne nitens, Cariniana estrellensis, Piptadenia gonoacantha). Para outras espécies, 
como peroba-rosa, a maioria dos indivíduos não apresentou altura mais expressiva, o que 
se reflete sobre a altura média para a espécie, embora haja dois indivíduos com mais de 30 
m de altura. Mais da metade das espécies apresenta, em média, altura igual ou inferior a 10 
metros. 
 
Quanto ao porte das árvores, nota-se que indivíduos de angico-do-cerrado Anadenanthera 
falcata, monjoleiro Acacia polyphylla e peroba-rosa Aspidosperma polyneuron são os que 
totalizam maior área basal, em média de 159 m²/ha. No entanto, entre todas as espécies, a 
área basal média é de 25 m²/ha. Para metade das espécies, a área basal não chega a 10 
m²/ha, enquanto para 10 espécies a área basal é superior a 100 m²/ha. 
 
No geral, a maioria das árvores medidas não tem porte expressivo; 76 % dos indivíduos 
medidos nos variados fragmentos não tem 0,1 m² de área transversal a 1,3 m de altura, 
enquanto 18 espécies concentram mais da metade da área basal total obtida com este 
levantamento. 
 
Os exemplares arbóreos de maior porte foram duas perobas-rosa Aspidosperma polyneuron 
com mais de 30 m de altura, cujas áreas transversais a 1,3 m de altura foram de 3 e 2 m² 
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(fragmentos 2 e 3). No fragmento 5 há dois indivíduos de copaíba Copaifera langsdorffii com 
porte expressivo, altura estimada em 29 m e área transversal de 2,7 e 1,9 m².  
 
Com exceção das parcelas alocadas no fragmento 4, em todos os outros havia cipós com 
mais de 5 cm de diâmetro. Nas parcelas alocadas nos fragmentos 5 e 10, totalizou-se o 
registro de 13 e 17 indivíduos de cipós, respectivamente (total de 0,58 m²/ha de área basal). 
Em parcelas definidas nos fragmentos 1 e 2 também há registro de cipós (7 e 9 indivíduos), 
enquanto nas parcelas nos outros fragmentos a incidência de cipós é pouco significativa. 

 
3.2.1.3 Identificação de Áreas importantes para a Conservação 

 
O reconhecimento de ambientes e áreas importantes para fins de conservação na APA 
Municipal Água Parada atualmente permeia pela necessidade de manutenção dos 
fragmentos florestais existentes, bem como dos recursos hídricos. 
 
De forma a possibilitar a efetiva conservação e a conectividade dessas áreas, se faz 
fundamental a implementação de ações intensas que promovam a recuperação dos 
ambientes naturais.  
 
Especificamente em relação à recomposição, devem ser implementados programas para 
promover a efetiva conservação dos fragmentos (não permitindo o uso para pastoreio, por 
exemplo), e sua averbação como reservas legais das propriedades, bem como um 
programa de recuperação e conservação das matas ciliares, possibilitando a conectividade 
entre todos esses elementos. 
 
3.2.1.4 Pressões e Ameaças 
  
Segundo Roca in TNC (2003), o conhecimento sobre as ameaças existentes - onde há 
impacto, sua intensidade e distribuição na paisagem – é um elemento crucial para a 
alocação de recursos em ações de conservação voltadas a sua mitigação. O 
aproveitamento de informações sobre ameaças pode ir além, nortear até o desenvolvimento 
de estratégias mais amplas de conservação, o estabelecimento de limites de áreas 
protegidas, indicando necessidades de manejo e servindo para sinalizar a viabilidade da 
proteção. 
 
Para este autor, as ameaças são atividades em curso ou potenciais de origem humana ou 
animal, que interferem na manutenção dos processos ecológicos ou espécies, ou no manejo 
e administração de uma área. A avaliação de ameaças consiste na identificação, análise e 
hierarquização dos estresses ou fontes de estresse que afetam uma espécie, comunidade 
ou ecossistema, em uma área protegida. Isto inclui ameaças que alteram processos 
(incêndios, eliminação de herbívoros silvestres, alteração de regimes hidrológicos) e afetam 
espécies e comunidades, tanto diretamente (caça, criação de gado) quanto indiretamente 
(fragmentação florestal, crescimento da população humana). 
 
A ampla e desordenada ocupação do espaço pela sociedade ocasionou a transformação da 
paisagem em territórios extensos. Assim, ambientes naturais antes contínuos se tornaram 
manchas ou ilhas circundadas por ambientes completamente modificados. O isolamento das 
áreas acarreta processos de fragmentação ambiental, que reconhecidamente levam à perda 
de espécies nas comunidades biológicas, em tal grau que também é tida como uma ameaça 
central à biodiversidade nos trópicos (FERNANDEZ, 1997; IBAMA, 2002). 
 
Segundo Fernandez (1997), a redução de biodiversidade em uma área natural por 
fragmentação se dá por meio de dois processos básicos. Em curto prazo, a fragmentação se 
refere à redução dos ambientes presentes na unidade de conservação, o que é o caso da 
APA Municipal Água Parada. Em longo prazo, esse isolamento deve levar a extinção de 
espécies cujas populações precisam de áreas maiores para manter a variabilidade genética. 
Há como se medir os efeitos esperados da fragmentação sobre as populações, como, por 
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exemplo, por meio de relações espécie-área, ou seja, com base na relação estreita entre a 
área ocupada por uma comunidade e sua riqueza de espécies. Embora tais efeitos se 
expressem, principalmente, em intervalos mais longos, já recebe atenção apreciável de 
ambientalistas e cientistas, havendo estudos neste sentido nos mais variados biomas 
brasileiros e em outros países (IBAMA, 2002c; BARRETO, 1997; BRITEZ et al., 2000; 
SANTOS et al, 2000; OLIVEIRA, 2000; ORTIZ, 2002; CASTRO; FERNANDEZ, 2002, etc.). 
 
Algumas áreas na APA Água Parada são utilizadas para a criação de gado, o que provoca a 
alteração dos ambientes, através do pastoreio, do pisoteamento, entre outros. Recomenda-
se orientar os moradores sobre a importância de manter suas criações confinadas em suas 
propriedades, possibilitando a ocorrência dos processos de sucessão natural nos 
fragmentos. A comunidade deve ser orientada também sobre a necessidade de controlar 
seus animais de estimação, tais como os cães e gatos, colaborando com a conservação da 
fauna associada a esses fragmentos. 
 
Observou-se a incidência de espécies arbóreas exóticas na área da APA, sendo 
recomendado o controle dessas espécies nos fragmentos. Recomenda-se o corte dessas 
árvores. A madeira resultante dessa atividade poderia ser aproveitada pelos proprietários.  
 
3.2.1.5 Conclusões e Recomendações 
 
Considerando-se o quadro de degradação generalizado identificado na APA Municipal Água 
Parada em relação à vegetação, recomenda-se a efetivação dos seguintes programas: 
 

 Programa de Estudos Ambientais e Pesquisa 

 Programa de Educação Ambiental 

 Programa de Utilização Sustentável de Recursos 

 Programa de Fiscalização 

 Programa de Recuperação e Conservação de Matas Ciliares ou Microbacias 
 
A execução desses programas possibilitaria a melhoria das condições ambientais e de 
conservação de forma geral, contribuindo na conservação dos recursos hídricos e dos solos, 
bem como possibilitando a conectividade entre todos esses elementos.  
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Tabela 13 - Espécies de flora do Fragmento 1 

Espécie 
n° de 

indivíduos 
n° de 

parcelas 
hm (m) 

Soma de g 
(m²) 

área 
(m²) 

G (m²/ha) 
D 

(ind/ha) 
DR (%∑D) 

Freq. 
(%∑parcelas) 

Dom.R (%∑G) 
Valor de 

importância 
Valor de 

cobertura 

Alchornea glandulosa  1 1 13,0000 0,039096412 100 3,9096412 100 2,4390244 50 0,095357102 52,53438149 2,534381492 

Aloysia virgata  1 1 13,0000 0,00840537 100 0,840537 100 2,4390244 50 0,020500903 52,45952529 2,459525294 

Astronium graveolens 3 1 19,3333 0,104932843 100 10,493284 300 7,3170732 50 0,255933764 57,57300694 7,573006935 

Balfourodendron 
riedelianum 1 1 7,0000 0,001450299 100 0,1450299 100 2,4390244 50 0,003537316 52,44256171 2,442561706 

Cecropia pachystachya  1 1 19,0000 0,037339739 100 3,7339739 100 2,4390244 50 0,091072534 52,53009692 2,530096925 

Centrolobium 
tomentosum 2 1 13,0000 0,028371358 100 2,8371358 200 4,8780488 50 0,069198434 54,94724721 4,947247215 

Croton floribundus 6 2 12,1667 0,152705189 200 7,6352595 300 14,634146 100 0,18622584 114,8203722 14,82037218 

Eugenia pyriformis 1 1 10,0000 0,003509366 100 0,3509366 100 2,4390244 50 0,00855943 52,44758382 2,447583821 

Gallesia integrifolia 1 1 12,0000 0,039233683 100 3,9233683 100 2,4390244 50 0,09569191 52,5347163 2,5347163 

Guarea sp. 1 1 10,0000 0,002723539 100 0,2723539 100 2,4390244 50 0,006642778 52,44566717 2,445667168 

Guazuma ulmifolia 5 2 15,4000 0,288319127 200 14,415956 250 12,195122 100 0,351608691 112,5467306 12,54673064 

Holocalyx balansae 1 1 7,0000 0,000795775 100 0,0795775 100 2,4390244 50 0,001940914 52,4409653 2,440965304 

Machaerium brasiliense 1 1 7,0000 0,021804227 100 2,1804227 100 2,4390244 50 0,053181042 52,49220543 2,492205432 

Machaerium stipitatum 1 1 7,0000 0,007161972 100 0,7161972 100 2,4390244 50 0,017468225 52,45649262 2,456492616 

Matayba elaeagnoides 1 1 6,0000 0,004209648 100 0,4209648 100 2,4390244 50 0,010267435 52,44929182 2,449291825 

Metrodorea nigra 1 1 8,0000 0,000962887 100 0,0962887 100 2,4390244 50 0,002348506 52,4413729 2,441372896 

Micrandra elata 3 1 8,3333 0,016329297 100 1,6329297 300 7,3170732 50 0,039827554 57,35690072 7,356900725 

Ocotea corymbosa 1 1 13,0000 0,008665987 100 0,8665987 100 2,4390244 50 0,021136553 52,46016094 2,460160943 

Peltophorum dubium 1 1 8,0000 0,004973592 100 0,4973592 100 2,4390244 50 0,012130712 52,4511551 2,451155102 

PIPERACEAE 2 1 7,0000 0,00526405 100 0,526405 200 4,8780488 50 0,012839146 54,89088793 4,890887926 

Piptadenia 
gonoacantha 3 2 25,0000 0,199884682 200 9,9942341 150 7,3170732 100 0,243761808 107,560835 7,560834979 

Trichilia catigua 2 1 13,0000 0,024000565 100 2,4000565 200 4,8780488 50 0,058537964 54,93658674 4,936586745 

Urera baccifera  1 1 2,0000 0,001145916 100 0,1145916 100 2,4390244 50 0,002794916 52,44181931 2,441819306 

Total 41 2   1,001285525   68,083103   100         

Nº ind.- número total de indivíduos registrados para a espécie. 
Nº parcelas – número de parcelas em que a espécie foi registrada 
hm (m) – altura média dos indivíduos da espécie, em metros. 
g (m²) –  área basal 
G (m²/ha) – área basal da espécie, que equivale à soma da área transversal das árvores a 1,3 m de altura, extrapolada para 1 hectare. 
D (ind./ha) – densidade, ou seja, estimativa do número de indivíduos da espécie em 1 hectare. 
DR (%∑D) –  densidade relativa 
Freq. (%∑parcelas) –  frequência 
Dom.R (%∑G) -  dominância relativa  
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Tabela 14 - Espécies de flora do Fragmento 2 

Nº ind.- número total de indivíduos registrados para a espécie. 
Nº parcelas – número de parcelas em que a espécie foi registrada 
hm (m) – altura média dos indivíduos da espécie, em metros. 
g (m²) –  área basal 
G (m²/ha) – área basal da espécie, que equivale à soma da área transversal das árvores a 1,3 m de altura, extrapolada para 1 hectare. 
D (ind./ha) – densidade, ou seja, estimativa do número de indivíduos da espécie em 1 hectare. 
DR (%∑D) –  densidade relativa 
Freq. (%∑parcelas) –  frequência 
Dom.R (%∑G) -  dominância relativa  

Espécie 
n° de 

indivíduos 
n° de 

parcelas hm (m) g (m²) 
área 
(m²) G (m²/ha) 

D 
(ind/ha) DR (%∑D) 

Freq. 
(%∑parcelas)  Dom.R (%∑G) 

Valor de 
importância 

Valor de 
cobertura 

Actinostemon 
klotzschii  32 2 6,0625 0,046104 200 2,30522407 1600 35,555556 100 0,025613601 135,5811692 35,58116916 

Aspidosperma 
polyneuron  1 1 32,0000 0,20118 100 20,1179806 100 1,1111111 50 0,223533118 51,33464423 1,334644229 

Astronium graveolens 7 2 17,8571 0,195753 200 9,78763111 350 7,7777778 100 0,108751457 107,8865292 7,886529235 

Balfourodendron 
riedelianum 4 1 17,2500 0,074564 100 7,45640908 400 4,4444444 50 0,08284899 54,52729343 4,527293434 

Calliandra foliolosa  5 2 8,2000 0,006726 200 0,33631429 250 5,5555556 100 0,003736825 105,5592924 5,559292381 

Cariniana estrellensis 3 2 24,0000 0,206026 200 10,3013037 150 3,3333333 100 0,11445893 103,4477923 3,447792263 

Casearia 
gossypiosperma  1 1 17,0000 0,008666 100 0,86659867 100 1,1111111 50 0,009628874 51,12073999 1,120739985 

Casearia sylvestris 1 1 14,0000 0,011795 100 1,17953707 100 1,1111111 50 0,013105967 51,12421708 1,124217079 

Centrolobium 
tomentosum 2 2 24,0000 0,065094 200 3,25471859 100 2,2222222 100 0,03616354 102,2583858 2,258385762 

Duguetia lanceolata 1 1 7,0000 0,00156 100 0,15597184 100 1,1111111 50 0,00173302 51,11284413 1,112844132 

Ficus guaranitica 2 2 10,5000 0,020451 200 1,02257051 100 2,2222222 100 0,011361895 102,2335841 2,233584117 

Luehea divaricata  1 1 17,0000 0,018947 100 1,8947396 100 1,1111111 50 0,021052662 51,13216377 1,132163773 

Machaerium 
brasiliense 2 1 15,0000 0,061155 100 6,11552869 200 2,2222222 50 0,067950319 52,29017254 2,290172541 

Machaerium stipitatum 1 1 8,0000 0,00156 100 0,15597184 100 1,1111111 50 0,00173302 51,11284413 1,112844132 

Metrodorea nigra 23 2 10,0870 0,120174 200 6,00869593 1150 25,555556 100 0,066763288 125,6223188 25,62231884 

Ocotea velutina 1 1 20,0000 0,020698 100 2,06981003 100 1,1111111 50 0,022997889 51,134109 1,134109 

Roupala brasiliensis 1 1 11,0000 0,0023 100 0,22997889 100 1,1111111 50 0,002555321 51,11366643 1,113666432 

Syagrus oleracea 1 1 14,0000 0,071819 100 7,18186681 100 1,1111111 50 0,07979852 51,19090963 1,190909631 

Zeyheria tuberculosa 1 1 10,0000 0,002578 100 0,25783101 100 1,1111111 50 0,002864789 51,1139759 1,1139759 

TOTAL 90 2   1,137151       100         
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Tabela 15 - Espécies de flora do Fragmento 3 

Espécie 
n° de 

indivíduos 
n° de 

parcelas hm (m) g (m²) 
área 
(m²) 

G 
(m²/ha) 

D 
(ind/ha) 

DR 
(%∑D) 

Freq. 
(%∑parcelas)  

Dom.R 
(%∑G) 

Valor de 
importância 

Valor de 
cobertura 

Acacia polyphylla  3 2 27,3333 0,321767527 200 16,088 150 2,521 66,66666667 0,13519644 69,32287151 2,656204843 

Actinostemon 
concolor  2 1 8,0000 0,002936409 100 0,2936 200 1,6807 33,33333333 0,00246757 35,01647317 1,683139839 

Actinostemon 
klotzschii  21 3 5,2857 0,025596094 300 0,8532 700 17,647 100 0,00716977 117,6542286 17,6542286 

Anadenanthera 
macrocarpa 1 1 9,0000 0,00257831 100 0,2578 100 0,8403 33,33333333 0,00216665 34,17583611 0,842502782 

Aspidosperma 
polyneuron 3 2 5,5000 0,304714075 200 15,236 150 2,521 66,66666667 0,12803112 69,31570619 2,649039527 

Astronium 
graveolens 4 1 8,7500 0,048558173 100 4,8558 400 3,3613 33,33333333 0,04080519 36,73548306 3,402149725 

Balfourodendron 
riedelianum 4 3 12,0000 0,05295085 300 1,765 133,33 3,3613 100 0,01483217 103,3761767 3,376176709 

Calliandra 
foliolosa  3 2 6,6667 0,00611155 200 0,3056 150 2,521 66,66666667 0,00256788 69,19024295 2,523576281 

Campomanesia 
guazumifolia 1 1 9,0000 0,001145916 100 0,1146 100 0,8403 33,33333333 0,00096295 34,17463242 0,841299089 

Cariniana 
estrellensis 1 1 32,0000 0,017578663 100 1,7579 100 0,8403 33,33333333 0,01477199 34,18844145 0,855108121 

Casearia 
gossypiosperma 11 3 13,4545 0,136155064 300 4,5385 366,67 9,2437 100 0,03813867 109,2818362 9,281836152 

Casearia 
sylvestris  1 1 8,0000 0,004973592 100 0,4974 100 0,8403 33,33333333 0,00417949 34,17784896 0,844515624 

Centrolobium 
tomentosum 3 2 15,6667 0,112102774 200 5,6051 150 2,521 66,66666667 0,04710201 69,23477708 2,568110409 

Eugenia 
pyriformis 1 1 10,0000 0,002037183 100 0,2037 100 0,8403 33,33333333 0,00171192 34,17538139 0,842048053 

Holocalyx 
balansae 3 1 5,5000 0,003700352 100 0,37 300 2,521 33,33333333 0,00310954 35,85745128 2,524117943 

Hymenaea 
courbaril  2 1 14,5000 0,036295285 100 3,6295 200 1,6807 33,33333333 0,03050024 35,04450584 1,711172508 

Lithraea sp. 1 1 17,0000 0,033621482 100 3,3621 100 0,8403 33,33333333 0,02825335 34,20192281 0,86858948 

Machaerium 
stipitatum 4 2 6,2500 0,0099253 200 0,4963 200 3,3613 66,66666667 0,00417029 70,0321815 3,365514832 

Metrodorea nigra 32 3 7,4219 0,100540167 300 3,3513 1066,7 26,891 100 0,02816251 126,9189188 26,91891881 
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Espécie 
n° de 

indivíduos 
n° de 

parcelas hm (m) g (m²) 
área 
(m²) 

G 
(m²/ha) 

D 
(ind/ha) 

DR 
(%∑D) 

Freq. 
(%∑parcelas)  

Dom.R 
(%∑G) 

Valor de 
importância 

Valor de 
cobertura 

Myrcia multiflora 1 1 7,0000 0,001790493 100 0,179 100 0,8403 33,33333333 0,00150462 34,17517408 0,841840751 

Myroxylon 
peruiferum 1 1 9,0000 0,001790493 100 0,179 100 0,8403 33,33333333 0,00150462 34,17517408 0,841840751 

Ocotea indecora 1 1 7,0000 0,001450299 100 0,145 100 0,8403 33,33333333 0,00121874 34,17488821 0,841554873 

Ocotea velutina  2 1 22,5000 0,216108539 100 21,611 200 1,6807 33,33333333 0,18160381 35,19560942 1,862276084 

Patagonula 
americana 1 1 4,0000 0,000877342 100 0,0877 100 0,8403 33,33333333 0,00073726 34,17440673 0,841073396 

Pouteria ramiflora 1 1 9,0000 0,001344859 100 0,1345 100 0,8403 33,33333333 0,00113013 34,1747996 0,841466268 

Protium 
heptaphyllum 5 2 6,8000 0,035406007 200 1,7703 250 4,2017 66,66666667 0,01487647 70,88322381 4,216557146 

Sapium 
glandulatum 1 1 10,0000 0,027700918 100 2,7701 100 0,8403 33,33333333 0,02327808 34,19694755 0,863614217 

Sweetia fruticosa 2 1 10,5000 0,01529479 100 1,5295 200 1,6807 33,33333333 0,01285276 35,02685837 1,693525034 

Tabebuia 
avellanedae 1 1 12,0000 0,006238874 100 0,6239 100 0,8403 33,33333333 0,00524275 34,17891222 0,845578886 

Trichilia catigua 2 1 6,5000 0,005781303 100 0,5781 200 1,6807 33,33333333 0,00485824 35,01886384 1,685530507 

TOTAL 119 3   1,537072683       100         

Nº ind.- número total de indivíduos registrados para a espécie. 
Nº parcelas – número de parcelas em que a espécie foi registrada 
hm (m) – altura média dos indivíduos da espécie, em metros. 
g (m²) –  área basal 
G (m²/ha) – área basal da espécie, que equivale à soma da área transversal das árvores a 1,3 m de altura, extrapolada para 1 hectare. 
D (ind./ha) – densidade, ou seja, estimativa do número de indivíduos da espécie em 1 hectare. 
DR (%∑D) –  densidade relativa 
Freq. (%∑parcelas) –  frequência 
Dom.R (%∑G) -  dominância relativa  
 

 



Encarte 1                                                                                                                                                                                                                    Plano de Manejo da ÁPA Municipal Água Parada      

 

Secretaria de Meio Ambiente de Bauru ecossistema consultoria ambiental  93/I 

Tabela 16 - Espécies de flora do Fragmento 4 

Espécie 
n° de 

indivíduos 
n° de 

parcelas 
hm (m) g (m²) 

área 
(m²) 

G (m²/ha) 
D 

(ind/ha) 
DR (%∑D) 

Freq. 
(%∑parcelas) 

Dom.R 
(%∑G) 

Valor de 
importância 

Valor de 
cobertura 

Anadenanthera 
falcata 2 1 12,5000 0,162792 100 16,279 200 3,0303 50 0,246654 53,27695702 3,276957021 

Casearia 
gossypiosperma  2 2 13,0000 0,011183 200 0,5591 100 3,0303 100 0,008472 103,0387747 3,038774715 

Coccoloba sp. 4 1 8,2500 0,000764 100 0,0764 400 6,06061 50 0,001158 56,06176415 6,061764154 

Myrcia guianensis 1 1 10,0000 0,007626 100 0,7626 100 1,51515 50 0,011554 51,52670532 1,52670532 

Myrcia lingua 1 1 6,0000 0,003509 100 0,3509 100 1,51515 50 0,005317 51,52046874 1,520468737 

Myrcia tomentosa 1 1 13,0000 0,012416 100 1,2416 100 1,51515 50 0,018812 51,53396375 1,53396375 

Nectandra cissiflora 1 1 7,0000 0,001146 100 0,1146 100 1,51515 50 0,001736 51,51688775 1,516887751 

Ocotea corymbosa 2 1 10,5000 0,019011 100 1,9011 200 3,0303 50 0,028805 53,05910766 3,059107664 

Pithecellobium 
incuriale 3 2 14,3333 0,067619 200 3,3809 150 4,54545 100 0,051226 104,596681 4,596681036 

Platypodium 
elegans 19 2 13,1579 0,224584 200 11,229 950 28,7879 100 0,170139 128,9580178 28,95801783 

RUBIACEAE 10 2 6,5000 0,036283 200 1,8142 500 15,1515 100 0,027487 115,1790025 15,17900254 

Ruprechtia laxiflora 7 2 7,1429 0,014676 200 0,7338 350 10,6061 100 0,011118 110,6171788 10,61717884 

Siparuna guianensis 7 2 7,8571 0,014571 200 0,7285 350 10,6061 100 0,011038 110,617099 10,61709897 

Terminalia argentea 4 1 11,0000 0,024375 100 2,4375 400 6,06061 50 0,036931 56,09753724 6,097537242 

Virola sebifera 1 1 11,0000 0,00156 100 0,156 100 1,51515 50 0,002363 51,51751472 1,517514725 

Xylopia aromatica 1 1 11,0000 0,003852 100 0,3852 100 1,51515 50 0,005836 51,5209872 1,520987196 

TOTAL 66   0,605965    100     

Nº ind.- número total de indivíduos registrados para a espécie. 
Nº parcelas – número de parcelas em que a espécie foi registrada 
hm (m) – altura média dos indivíduos da espécie, em metros. 
g (m²) –  área basal 
G (m²/ha) – área basal da espécie, que equivale à soma da área transversal das árvores a 1,3 m de altura, extrapolada para 1 hectare. 
D (ind./ha) – densidade, ou seja, estimativa do número de indivíduos da espécie em 1 hectare. 
DR (%∑D) –  densidade relativa 
Freq. (%∑parcelas) –  frequência 
Dom.R (%∑G) -  dominância relativa  
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Tabela 17 - Espécies de flora do Fragmento 5 

Espécie 
n° de 

indivíduos 
n° de 

parcelas 
hm (m) g (m²) 

área 
(m²) 

G (m²/ha) 
D 

(ind/ha) 
DR (%∑D) 

Freq. 
(%∑parcelas) 

Dom.R (%∑G) 
Valor de 

importância 
Valor de 

cobertura 

Actinostemon 
concolor  2 1 10,0000 0,00459 200 0,2292826 100 1,47058824 25 0,001685901 26,47227414 1,472274137 

Actinostemon 
klotzschii  2 1 6,5000 0,00211 200 0,1054401 100 1,47058824 25 0,000775295 26,47136353 1,471363531 

Albizia niopoides 1 1 7,0000 0,01089 100 1,0894156 100 0,73529412 25 0,008010409 25,74330453 0,743304526 

Alchornea glandulosa  1 1 12,0000 0,0008 100 0,0795775 100 0,73529412 25 0,000585128 25,73587925 0,735879246 

Aloysia virgata  1 1 9,0000 0,00287 100 0,2872747 100 0,73529412 25 0,002112314 25,73740643 0,737406431 

Aspidosperma 
cylindrocarpon 1 1 14,0000 0,01273 100 1,2732395 100 0,73529412 25 0,009362055 25,74465617 0,744656173 

Aspidosperma 
polyneuron  4 1 15,7500 0,10288 100 10,288173 400 2,94117647 25 0,075648334 28,0168248 3,016824804 

Bauhinia sp. 1 1 5,0000 0,0008 100 0,0795775 100 0,73529412 25 0,000585128 25,73587925 0,735879246 

Calliandra foliolosa  7 2 5,5714 0,00764 200 0,3820713 350 5,14705882 50 0,002809348 55,14986817 5,149868172 

Campomanesia 
guazumifolia 18 3 7,0556 0,04505 300 1,5016932 600 13,2352941 75 0,011041862 88,24633598 13,24633598 

Casearia 
gossypiosperma  1 1 8,0000 0,00115 100 0,1145916 100 0,73529412 25 0,000842585 25,7361367 0,736136703 

Casearia sylvestris 1 1 11,0000 0,00258 100 0,257831 100 0,73529412 25 0,001895816 25,73718993 0,737189934 

Cecropia 
pochystachya 1 1 6,0000 0,00478 100 0,4776638 100 0,73529412 25 0,003512234 25,73880635 0,738806351 

Cedrela fissilis 1 1 6,0000 0,00134 100 0,1344859 100 0,73529412 25 0,000988867 25,73628298 0,736282985 

Centrolubium 
tomentosum 2 2 16,5000 0,023 200 1,1498945 100 1,47058824 50 0,008455106 51,47904334 1,479043342 

Christiana macrodon 1 1 7,0000 0,00134 100 0,1344859 100 0,73529412 25 0,000988867 25,73628298 0,736282985 

Chrysophyllum 
gonocarpum 4 2 9,7500 0,05678 200 2,8389263 200 2,94117647 50 0,020874458 52,96205093 2,962050929 

Coccoloba sp. 1 1 11,0000 0,00385 100 0,385155 100 0,73529412 25 0,002832022 25,73812614 0,738126139 

Copaifera langsdorffii 2 1 29,0000 0,47446 100 47,446078 200 1,47058824 25 0,34886822 26,81945646 1,819456456 

Coussarea 
hydrangeifolia 1 1 2,0000 0,00134 100 0,1344859 100 0,73529412 25 0,000988867 25,73628298 0,736282985 

Cryptocarya 
aschersoniana 2 1 7,0000 0,00503 100 0,5033275 200 1,47058824 25 0,003700938 26,47428917 1,474289173 

Cupania vernalis 3 1 10,6667 0,01893 100 1,893148 300 2,20588235 25 0,013920206 27,21980256 2,219802559 

Diatenopteryx 
sorbifolia 5 2 9,4000 0,05203 200 2,6013875 250 3,67647059 50 0,01912785 53,69559844 3,695598438 

Lithraea sp. 2 1 11,5000 0,00632 100 0,6318451 200 1,47058824 25 0,00464592 26,47523416 1,475234155 
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Espécie 
n° de 

indivíduos 
n° de 

parcelas 
hm (m) g (m²) 

área 
(m²) 

G (m²/ha) 
D 

(ind/ha) 
DR (%∑D) 

Freq. 
(%∑parcelas) 

Dom.R (%∑G) 
Valor de 

importância 
Valor de 

cobertura 

Machaerium 
brasiliense 2 1 24,0000 0,19224 100 19,223729 200 1,47058824 25 0,141350947 26,61193918 1,611939182 

Machaerium hirtum 1 1 11,0000 0,01273 100 1,2732395 100 0,73529412 25 0,009362055 25,74465617 0,744656173 

Machaerium 
stipitatum 3 2 8,6667 0,01109 200 0,554655 150 2,20588235 50 0,004078345 52,2099607 2,209960698 

Matayba 
elaeagnoides 2 2 13,5000 0,04847 200 2,4236314 100 1,47058824 50 0,017820819 51,48840905 1,488409054 

Myrcia larutteana 1 1 10,0000 0,00191 100 0,1911849 100 0,73529412 25 0,001405771 25,73669989 0,736699889 

Myrcia tomentosa 14 2 10,0000 0,15305 200 7,652667 700 10,2941176 50 0,05626961 60,35038726 10,35038726 

Myrciaria floribunda 1 1 9,0000 0,00272 100 0,2723539 100 0,73529412 25 0,002002602 25,73729672 0,73729672 

MYRTACEAE 2 1 5,5000 0,00509 100 0,508699 200 1,47058824 25 0,003740434 26,47432867 1,474328669 

Ocotea corymbosa 1 1 15,0000 0,02496 100 2,4955495 100 0,73529412 25 0,018349629 25,75364375 0,753643746 

Ocotea indecora 1 1 10,0000 0,00303 100 0,3025933 100 0,73529412 25 0,002224951 25,73751907 0,737519069 

Ocotea velutina 4 1 10,0000 0,06203 100 6,2032708 400 2,94117647 25 0,045612285 27,98678876 2,986788756 

Rapanea umbellata 1 1 11,0000 0,00439 100 0,4394666 100 0,73529412 25 0,003231372 25,73852549 0,73852549 

Roupala brasiliensis 3 2 7,0000 0,00427 200 0,2132676 150 2,20588235 50 0,001568144 52,2074505 2,207450497 

Ruprechtia laxiflora 1 1 7,0000 0,00156 100 0,1559718 100 0,73529412 25 0,001146852 25,73644097 0,736440969 

Sapium glandulatum 3 2 7,6667 0,00456 200 0,2279895 150 2,20588235 50 0,001676393 52,20755875 2,207558746 

Schinus terebinthifolia 1 1 15,0000 0,03466 100 3,4663947 100 0,73529412 25 0,025488196 25,76078231 0,760782314 

Siparuna guianensis 11 3 8,2727 0,02187 300 0,7289296 366,67 8,08823529 75 0,005359777 83,09359507 8,093595071 

Sweetia fruticosa 1 1 7,0000 0,00115 100 0,1145916 100 0,73529412 25 0,000842585 25,7361367 0,736136703 

Syagrus oleracea 3 1 13,3333 0,04728 100 4,7280955 300 2,20588235 25 0,034765408 27,24064776 2,240647761 

Tabebuia avellanedae 1 1 10,0000 0,0058 100 0,5801198 100 0,73529412 25 0,004265587 25,7395597 0,739559704 

Talauma ovata 2 2 11,5000 0,02707 200 1,3533144 100 1,47058824 50 0,009950841 51,48053908 1,480539076 

Tapirira guianensis  1 1 10,0000 0,00134 100 0,1344859 100 0,73529412 25 0,000988867 25,73628298 0,736282985 

Terminalia argentea 1 1 21,0000 0,05029 100 5,0294951 100 0,73529412 25 0,036981582 25,7722757 0,7722757 

Terminalia triflora 6 2 11,6667 0,08289 200 4,1443947 300 4,41176471 50 0,030473491 54,4422382 4,442238196 

Xylopia aromatica 4 2 12,0000 0,01591 200 0,7955758 200 2,94117647 50 0,005849822 52,94702629 2,947026292 

TOTAL 136 4   1,66366       100         

Nº ind.- número total de indivíduos registrados para a espécie. 
Nº parcelas – número de parcelas em que a espécie foi registrada 
hm (m) – altura média dos indivíduos da espécie, em metros. 
g (m²) –  área basal 
G (m²/ha) – área basal da espécie, que equivale à soma da área transversal das árvores a 1,3 m de altura, extrapolada para 1 hectare. 
D (ind./ha) – densidade, ou seja, estimativa do número de indivíduos da espécie em 1 hectare. 
DR (%∑D) –  densidade relativa 
Freq. (%∑parcelas) –  frequência 
Dom.R (%∑G) -  dominância relativa  
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Tabela 18 - Espécies de flora do Fragmento 6 

Espécie 
n° de 

indivíduos 
n° de 

parcelas 
hm (m) g (m²) 

área 
(m²) 

G (m²/ha) 
D 

(ind/ha) 
DR (%∑D) 

Freq. 
(%∑parcelas) 

Dom.R 
(%∑G) 

Valor de 
importância 

Valor de 
cobertura 

Actinostemon 
concolor  5 2 10,6000 0,039253577 200 1,962678864 250 3,20512821 50 0,012581275 53,21770948 3,21770948 

Actinostemon 
klotzschii  1 1 6,0000 0,005729578 100 0,572957795 100 0,64102564 25 0,003672806 25,64469845 0,64469845 

Astronium 
graveolens 1 1 16,0000 0,014037466 100 1,403746598 100 0,64102564 25 0,008998376 25,65002402 0,65002402 

Bauhinia sp. 1 1 5,0000 0,005588328 100 0,558832794 100 0,64102564 25 0,003582261 25,6446079 0,6446079 

Casearia 
gossypiosperma  1 1 11,0000 0,001790493 100 0,179049311 100 0,64102564 25 0,001147752 25,64217339 0,64217339 

Christiana 
macrodon 2 2 9,5000 0,005039243 200 0,251962169 100 1,28205128 50 0,001615142 51,28366642 1,28366642 

Coccoloba sp. 1 1 5,0000 0,001052412 100 0,105241206 100 0,64102564 25 0,000674623 25,64170026 0,64170026 

Copaifera 
langsdorffii 1 1 10,0000 0,002723539 100 0,272353896 100 0,64102564 25 0,001745858 25,6427715 0,6427715 

Cordia ecalyculata 3 2 12,3333 0,029270583 200 1,463529174 150 1,92307692 50 0,009381597 51,93245852 1,93245852 

Cordia trichotoma 1 1 8,0000 0,001145916 100 0,114591559 100 0,64102564 25 0,000734561 25,6417602 0,6417602 

Erythroxylum 
pelleterianum 2 2 4,0000 0,002795159 200 0,139757934 100 1,28205128 50 0,000895884 51,28294717 1,28294717 

Gachnatia 
polymorpha  21 3 6,7619 0,112496682 300 3,749889403 700 13,4615385 75 0,024037753 88,48557621 13,4855762 

Lithraea sp. 2 1 13,0000 0,018766357 100 1,876635723 200 1,28205128 25 0,012029716 26,294081 1,294081 

Luehea divaricata  1 1 8,0000 0,003966937 100 0,396693696 100 0,64102564 25 0,002542908 25,64356855 0,64356855 

Machaerium 
acutifolium 1 1 12,0000 0,004394666 100 0,439466587 100 0,64102564 25 0,002817094 25,64384273 0,64384273 

Matayba 
elaeagnoides 1 1 3,0000 0,001790493 100 0,179049311 100 0,64102564 25 0,001147752 25,64217339 0,64217339 

Myrcia lingua 1 1 8,0000 0,001911849 100 0,191184875 100 0,64102564 25 0,001225544 25,64225119 0,64225119 

Myrcia tomentosa 4 1 8,7500 0,032565091 100 3,256509079 400 2,56410256 25 0,020875058 27,58497762 2,58497762 

MYRTACEAE 4 2 5,5000 0,003346233 200 0,167311634 200 2,56410256 50 0,00107251 52,56517507 2,56517507 

Ocotea velutina  3 1 14,0000 0,108752562 100 10,87525621 300 1,92307692 25 0,069713181 26,9927901 1,9927901 
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Espécie 
n° de 

indivíduos 
n° de 

parcelas 
hm (m) g (m²) 

área 
(m²) 

G (m²/ha) 
D 

(ind/ha) 
DR (%∑D) 

Freq. 
(%∑parcelas) 

Dom.R 
(%∑G) 

Valor de 
importância 

Valor de 
cobertura 

Platypodium 
elegans 69 3 12,0000 0,56061135 300 18,68704501 2300 44,2307692 75 0,11978875 119,350558 44,350558 

Pouteria ramiflora 1 1 13,0000 0,001052412 100 0,105241206 100 0,64102564 25 0,000674623 25,64170026 0,64170026 

Protium 
spruceanum 13 1 11,9286 0,118039253 100 11,8039253 1300 8,33333333 25 0,075666188 33,40899952 8,40899952 

Ruprechtia laxiflora 1 1 6,0000 0,003025933 100 0,302593336 100 0,64102564 25 0,001939701 25,64296534 0,64296534 

Siparuna 
guianensis 1 1 6,0000 0,004090282 100 0,409028204 100 0,64102564 25 0,002621976 25,64364762 0,64364762 

Syagrus 
romanzoffiana  1 1 11,0000 0,011795371 100 1,179537072 100 0,64102564 25 0,007561135 25,64858678 0,64858678 

Handroanthus  
ochracea 1 1 7,0000 0,004209648 100 0,420964824 100 0,64102564 25 0,002698492 25,64372413 0,64372413 

Xylopia aromatica 1 1 7,0000 0,001243398 100 0,124339799 100 0,64102564 25 0,00079705 25,64182269 0,64182269 

 Zeyheria 
tuberculosa 11 2 7,0000 0,06877483 200 3,438741489 550 7,05128205 50 0,022043215 57,07332527 7,07332527 

TOTAL 156 4   1,169259642       100         

Nº ind.- número total de indivíduos registrados para a espécie. 
Nº parcelas – número de parcelas em que a espécie foi registrada 
hm (m) – altura média dos indivíduos da espécie, em metros. 
g (m²) –  área basal 
G (m²/ha) – área basal da espécie, que equivale à soma da área transversal das árvores a 1,3 m de altura, extrapolada para 1 hectare. 
D (ind./ha) – densidade, ou seja, estimativa do número de indivíduos da espécie em 1 hectare. 
DR (%∑D) –  densidade relativa 
Freq. (%∑parcelas) –  frequência 
Dom.R (%∑G) -  dominância relativa  
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Tabela 19 - Espécies de flora do Fragmento 7 

Espécie 
n° de 

indivíduos 
n° de 

parcelas 
hm (m) g (m²) 

área 
(m²) 

G (m²/ha) 
D 

(ind/ha) 
DR (%∑D) 

Freq. 
(%∑parcelas) 

Dom.R (%∑G) 
Valor de 

importância 
Valor de 

cobertura 

Alchornea glandulosa  1 1 16,0000 0,016474526 100 1,647452605 100 0,862068966 50 0,014202178 50,87627114 0,876271143 

Aspidosperma 
olivaceum 

2 1 7,2857 0,102561435 100 10,25614348 200 1,724137931 50 0,08841503 51,81255296 1,812552961 

Campomanesia 
guazumifolia 

7 1 9,3333 0,023262484 100 2,326248437 700 6,034482759 50 0,020053866 56,05453662 6,054536624 

Chrysophyllum 
marginatum 

3 1 13,5000 0,005919947 100 0,591994716 300 2,586206897 50 0,005103403 52,5913103 2,591310299 

Colubrina glandulosa 2 1 13,5000 0,041483736 100 4,148373592 200 1,724137931 50 0,035761841 51,75989977 1,759899772 

Cordia ecalyculata 1 1 12,0000 0,005588328 100 0,558832794 100 0,862068966 50 0,004817524 50,86688649 0,86688649 

Lafoensia pacari 1 1 7,0000 0,000962887 100 0,096288741 100 0,862068966 50 0,000830075 50,86289904 0,862899041 

Lithraea sp. 1 1 11,0000 0,001673116 100 0,167311634 100 0,862068966 50 0,001442342 50,86351131 0,863511307 

Luehea divaricata  4 2 9,5000 0,015601163 200 0,780058165 200 3,448275862 100 0,006724639 103,4550005 3,455000501 

Machaerium 
brasiliense 

1 1 10,0000 0,003344243 100 0,334424324 100 0,862068966 50 0,002882968 50,86495193 0,864951934 

Machaerium hirtum 1 1 12,0000 0,012103733 100 1,210373342 100 0,862068966 50 0,010434253 50,87250322 0,872503218 

Micandra elata 3 1 6,3333 0,006222958 100 0,622295827 300 2,586206897 50 0,005364619 52,59157152 2,591571516 

Myrcia guianensis 4 2 9,7500 0,012841814 200 0,642090724 200 3,448275862 100 0,005535265 103,4538111 3,453811127 

Myrcia lingua 4 1 6,5000 0,00882912 100 0,882912047 400 3,448275862 50 0,007611311 53,45588717 3,455887173 

Myrcia tomentosa 5 2 9,4000 0,014415459 200 0,720772949 250 4,310344828 100 0,00621356 104,3165584 4,316558387 

MYRTACEAE 2 2 10,0000 0,004635388 200 0,231769386 100 1,724137931 100 0,001998012 101,7261359 1,726135943 

Ocotea corymbosa 4 2 15,2500 0,095755572 200 4,787778576 200 3,448275862 100 0,041273953 103,4895498 3,489549815 

Ouratea castaneifolia 1 1 7,0000 0,001052412 100 0,105241206 100 0,862068966 50 0,000907252 50,86297622 0,862976217 

Pithecellobium 
incuriale 

2 1 12,0000 0,022013118 100 2,201311807 200 1,724137931 50 0,018976826 51,74311476 1,743114757 

Platypodium elegans 15 1 12,4667 0,193054946 100 19,3054946 1500 12,93103448 50 0,166426678 63,09746116 13,09746116 

Ruprechtia laxiflora 13 1 8,6923 0,033468295 100 3,34682951 1300 11,20689655 50 0,028851979 61,23574853 11,23574853 

Schinus terebinthifolia 22 2 7,9545 0,101278248 200 5,063912402 1100 18,96551724 100 0,043654417 119,0091717 19,00917166 

Siparuna guianensis 5 1 10,4000 0,010146128 100 1,014612762 500 4,310344828 50 0,008746662 54,31909149 4,319091489 

Strychnos bicolor 1 1 5,0000 0,000962887 100 0,096288741 100 0,862068966 50 0,000830075 50,86289904 0,862899041 

Strychnos 
pseudoquina 

1 1 6,0000 0,000877342 100 0,087734162 100 0,862068966 50 0,000756329 50,86282529 0,862825295 
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Espécie 
n° de 

indivíduos 
n° de 

parcelas 
hm (m) g (m²) 

área 
(m²) 

G (m²/ha) 
D 

(ind/ha) 
DR (%∑D) 

Freq. 
(%∑parcelas) 

Dom.R (%∑G) 
Valor de 

importância 
Valor de 

cobertura 

Syagrus romanzoffiana  1 1 12,0000 0,014037466 100 1,403746598 100 0,862068966 50 0,012101264 50,87417023 0,874170229 

Handroanthus  
ochraceus 

1 1 6,0000 0,001344859 100 0,134485927 100 0,862068966 50 0,001159361 50,86322833 0,863228327 

Terminalia argentea 2 1 14,5000 0,015058047 100 1,505804705 200 1,724137931 50 0,012981075 51,73711901 1,737119006 

Terminalia triflora 3 1 12,6667 0,017658241 100 1,765824094 300 2,586206897 50 0,015222621 52,60142952 2,601429518 

Vochysia tucanorum 3 2 12,6667 0,059247417 200 2,96237085 150 2,586206897 100 0,02553768 102,6117446 2,611744576 

TOTAL 116 2  0,841875317    100     

Nº ind.- número total de indivíduos registrados para a espécie. 
Nº parcelas – número de parcelas em que a espécie foi registrada 
hm (m) – altura média dos indivíduos da espécie, em metros. 
g (m²) –  área basal 
G (m²/ha) – área basal da espécie, que equivale à soma da área transversal das árvores a 1,3 m de altura, extrapolada para 1 hectare. 
D (ind./ha) – densidade, ou seja, estimativa do número de indivíduos da espécie em 1 hectare. 
DR (%∑D) –  densidade relativa 
Freq. (%∑parcelas) –  frequência 
Dom.R (%∑G) -  dominância relativa  
 

 
 
 
 



Encarte 1                                                                                                          Plano de Manejo da ÁPA Municipal Água Parada      

  

Secretaria de Meio Ambiente de Bauru      ecossistema consultoria ambiental 

 
100/I 

Tabela 20 - Espécies de flora do Fragmento 8 

Espécie 
n° de 

indivíduos 
n° de 

parcelas 
hm (m) g (m²) 

área 
(m²) 

G (m²/ha) D (ind/ha) DR (%∑D) 
Freq. 

(%∑parcelas) 
Dom.R (%∑G) 

Valor de 
importância 

Valor de 
cobertura 

Acrocomia aculeata 1 1 16,0000 0,02407219 100 2,40721851 100 0,42372881 20 0,010200078 20,43392889 0,433928892 

Annona cacans 1 1 10,0000 0,00517453 100 0,51745251 100 0,42372881 20 0,002192595 20,42592141 0,425921409 

Aspidosperma 
cylindrocarpon 

2 2 11,0000 0,01102148 200 0,55107399 100 0,84745763 40 0,002335059 40,84979269 0,849792686 

Bauhinia sp. 1 1 6,0000 0,00114592 100 0,11459156 100 0,42372881 20 0,000485557 20,42421437 0,424214371 

Campomanesia 
guazumifolia 

11 1 9,9091 0,02968638 100 2,96863758 1100 4,66101695 20 0,012578973 24,67359592 4,673595922 

Casearea decandra 3 2 12,3333 0,01368931 200 0,68446573 150 1,27118644 40 0,002900279 41,27408672 1,274086719 

Chrysophyllum 
marginatum 

10 3 8,9000 0,07017937 300 2,33931241 333,333333 4,23728814 60 0,009912341 64,24720048 4,247200476 

Copaifera langsdorffii 3 1 15,0000 0,11628656 100 11,6286559 300 1,27118644 20 0,049273966 21,32046041 1,320460406 

Coussarea 
hydrangeifolia 

2 2 6,5000 0,00545901 200 0,27295073 100 0,84745763 40 0,001156571 40,8486142 0,848614198 

Coutarea hexandra 2 2 9,5000 0,00738678 200 0,36933894 100 0,84745763 40 0,001564996 40,84902262 0,849022623 

Cupania vernalis 6 2 10,1667 0,01316609 200 0,65830463 300 2,54237288 40 0,002789426 42,54516231 2,545162308 

Eugenia aurata 3 1 8,6667 0,03181706 100 3,18170626 300 1,27118644 20 0,013481806 21,28466825 1,284668247 

Eugenia pluriflora 2 1 11,0000 0,01214949 100 1,21494905 200 0,84745763 20 0,005148089 20,85260572 0,852605716 

Eugenia pyriformis 5 3 11,4000 0,05967714 300 1,98923784 166,666667 2,11864407 60 0,008428974 62,12707304 2,127073042 

Gachnatia polymorpha 20 4 11,0000 0,54236822 400 13,5592054 500 8,47457627 80 0,05745426 88,53203053 8,532030531 

Lithraea sp. 4 2 10,7500 0,01939104 200 0,96955202 200 1,69491525 40 0,004108271 41,69902353 1,699023526 

Lonchocarpus 
campestris 

1 1 4,0000 0,00167312 100 0,16731163 100 0,42372881 20 0,000708948 20,42443776 0,424437761 

Luehea divaricata  6 2 11,6667 0,02125912 200 1,06295608 300 2,54237288 40 0,004504051 42,54687693 2,546876933 

Machaerium acutifolium 4 2 15,2500 0,06440006 200 3,22000291 200 1,69491525 40 0,01364408 41,70855933 1,708559334 

Machaerium brasiliense 1 1 7,0000 0,00105241 100 0,10524121 100 0,42372881 20 0,000445937 20,42417475 0,424174751 

Machaerium hirtum 8 2 10,0000 0,09655731 200 4,82786573 400 3,38983051 40 0,020457058 43,41028757 3,410287567 

Myrcia lingua 34 4 5,2059 0,0547493 400 1,36873251 850 14,4067797 80 0,005799714 94,41257938 14,41257938 

Myrcia tomentosa 3 1 9,3333 0,01469995 100 1,46999484 300 1,27118644 20 0,006228792 21,27741523 1,277415232 

Ocotea corymbosa 11 3 11,7273 0,0747312 300 2,49104012 366,666667 4,66101695 60 0,010555255 64,6715722 4,671572204 

Ocotea diospyrifolia 1 1 5,0000 0,00087734 100 0,08773416 100 0,42372881 20 0,000371755 20,42410057 0,424100568 

Ocotea velutina  1 1 12,0000 0,00155972 100 0,15597184 100 0,42372881 20 0,000660898 20,42438971 0,424389711 
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Espécie 
n° de 

indivíduos 
n° de 

parcelas 
hm (m) g (m²) 

área 
(m²) 

G (m²/ha) D (ind/ha) DR (%∑D) 
Freq. 

(%∑parcelas) 
Dom.R (%∑G) 

Valor de 
importância 

Valor de 
cobertura 

Peltophorum dubium 1 1 13,0000 0,01575833 100 1,57583288 100 0,42372881 20 0,006677258 20,43040607 0,430406072 

Pithecellobium incuriale 1 1 9,0000 0,00947171 100 0,94717086 100 0,42372881 20 0,004013436 20,42774225 0,427742249 

Platypodium elegans 16 5 10,9333 0,18378417 500 3,67568341 320 6,77966102 100 0,01557493 106,7952359 6,795235947 

Protium heptaphyllum 1 1 7,0000 0,00144234 100 0,14423417 100 0,42372881 20 0,000611162 20,42433998 0,424339975 

Prunus myrtifolia  2 2 7,0000 0,00202326 200 0,10116286 100 0,84745763 40 0,000428656 40,84788628 0,847886283 

Qualea grandiflora 1 1 7,0000 0,00105241 100 0,10524121 100 0,42372881 20 0,000445937 20,42417475 0,424174751 

Rapanea umbellata 1 1 11,0000 0,00257831 100 0,25783101 100 0,42372881 20 0,001092504 20,42482132 0,424821318 

Roupala brasiliensis 1 1 7,0000 0,00079577 100 0,07957747 100 0,42372881 20 0,000337193 20,42406601 0,424066006 

Ruprechtia laxiflora 2 2 7,0000 0,00272553 200 0,13627642 100 0,84745763 40 0,000577442 40,84803507 0,84803507 

Sapium glandulatum 1 1 7,0000 0,00096289 100 0,09628874 100 0,42372881 20 0,000408003 20,42413682 0,424136817 

Siparuna guianensis 31 4 8,6129 0,04636581 400 1,15914534 775 13,1355932 80 0,004911633 93,14050485 13,14050485 

Sweetia fruticosa 1 1 11,0000 0,00087734 100 0,08773416 100 0,42372881 20 0,000371755 20,42410057 0,424100568 

Syagrus romanzoffiana  3 2 16,0000 0,07673258 200 3,83662885 150 1,27118644 40 0,016256902 41,28744334 1,287443343 

Tabebuia aurea 7 2 15,1429 0,13473859 200 6,73692927 350 2,96610169 40 0,02854631 42,99464801 2,994648005 

Tapirira guianensis  1 1 13,0000 0,05092958 100 5,09295818 100 0,42372881 20 0,021580331 20,44530914 0,445309145 

Terminalia argentea 1 1 9,0000 0,00179049 100 0,17904931 100 0,42372881 20 0,000758684 20,4244875 0,424487497 

Trichilia pallida 2 1 9,0000 0,01505009 100 1,50500893 200 0,84745763 20 0,006377156 20,85383478 0,853834784 

Vatairea macrocarpa 1 1 5,0000 0,0012434 100 0,1243398 100 0,42372881 20 0,000526864 20,42425568 0,424255677 

Vochysia tucanorum 12 3 12,9167 0,20680195 300 6,89339847 400 5,08474576 60 0,029209316 65,11395508 5,113955078 

Xylopia aromatica 3 2 9,6667 0,00906387 200 0,4531937 150 1,27118644 40 0,001920312 41,27310675 1,273106753 

Zanthoxylum sp. 1 1 13,0000 0,00257831 100 0,25783101 100 0,42372881 20 0,001092504 20,42482132 0,424821318 

TOTAL 236 5  2,06099683    100     

Nº ind.- número total de indivíduos registrados para a espécie. 
Nº parcelas – número de parcelas em que a espécie foi registrada 
hm (m) – altura média dos indivíduos da espécie, em metros. 
g (m²) –  área basal 
G (m²/ha) – área basal da espécie, que equivale à soma da área transversal das árvores a 1,3 m de altura, extrapolada para 1 hectare. 
D (ind./ha) – densidade, ou seja, estimativa do número de indivíduos da espécie em 1 hectare. 
DR (%∑D) –  densidade relativa 
Freq. (%∑parcelas) –  frequência 
Dom.R (%∑G) -  dominância relativa  
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Tabela 21 - Espécies de flora do Fragmento 9 

Espécie 
n° de 

indivíduos 
n° de 

parcelas 
hm (m) g (m²) área (m²) G (m²/ha) D (ind/ha) DR (%∑D) 

Freq. 
(%∑parcelas) 

Dom.R (%∑G) 
Valor de 

importância 
Valor de 

cobertura 

Alchornea glandulosa  1 1 13,0000 0,003852 100 0,385155 100 0,6493506 33,33333333 0,002501006 33,98518499 0,651851656 

Aspidosperma 
cylindrocarpon 6 2 8,5000 0,010588 200 0,529389 300 3,8961039 66,66666667 0,003437592 70,56620815 3,899541488 

Bougainvillea glabra 4 1 4,2500 0,009336 100 0,933643 400 2,5974026 33,33333333 0,006062615 35,93679855 2,603465212 

Campomanesia 
guazumifolia 1 1 9,0000 0,003382 100 0,338204 100 0,6493506 33,33333333 0,002196132 33,98488011 0,651546781 

Casearia 
gossypiosperma  1 1 12,0000 0,002037 100 0,203718 100 0,6493506 33,33333333 0,001322846 33,98400683 0,650673496 

Casearia sylvestris 1 1 8,0000 0,002795 100 0,279516 100 0,6493506 33,33333333 0,001815038 33,98449902 0,651165687 

Chrysophyllum 
marginatum 4 1 10,5000 0,009848 100 0,984771 400 2,5974026 33,33333333 0,006394618 35,93713055 2,603797216 

Coccoloba sp. 5 1 6,0000 0,00971 100 0,971044 500 3,2467532 33,33333333 0,006305481 36,58639206 3,253058728 

Copaifera langsdorffii 21 3 13,7143 0,161493 300 5,383084 700 13,636364 100 0,034955093 113,6713187 13,67131873 

Dendropanax cuneatus 2 2 9,5000 0,005005 200 0,250271 100 1,2987013 66,66666667 0,001625137 67,9669931 1,300326436 

Eugenia pluriflora 1 1 12,0000 0,001673 100 0,167312 100 0,6493506 33,33333333 0,001086439 33,98377042 0,650437089 

Gachnatia polymorpha  5 3 10,8000 0,133595 300 4,453155 166,66667 3,2467532 100 0,028916593 103,2756698 3,27566984 

Lafoensia pacari 1 1 5,0000 0,001673 100 0,167312 100 0,6493506 33,33333333 0,001086439 33,98377042 0,650437089 

Lithraea sp. 4 3 9,5000 0,011537 300 0,384558 133,33333 2,5974026 100 0,002497131 102,5998997 2,599899728 

Luehea divaricata  1 1 5,0000 0,001052 100 0,105241 100 0,6493506 33,33333333 0,000683384 33,98336737 0,650034034 

Machaerium hirtum 1 1 12,0000 0,006239 100 0,623887 100 0,6493506 33,33333333 0,004051217 33,9867352 0,653401866 

Matayba elaeagnoides 10 3 9,7000 0,067213 300 2,240437 333,33333 6,4935065 100 0,014548295 106,5080548 6,508054788 

Myrcia lingua 1 1 10,0000 0,002037 100 0,203718 100 0,6493506 33,33333333 0,001322846 33,98400683 0,650673496 

Myrcia rostrata 3 1 5,3333 0,00411 100 0,411018 300 1,9480519 33,33333333 0,002668946 35,28405423 1,950720894 

Myrcia tomentosa 1 1 11,0000 0,002437 100 0,243706 100 0,6493506 33,33333333 0,001582507 33,98426649 0,650933156 

MYRTACEAE 5 2 9,6000 0,013898 200 0,69491 250 3,2467532 66,66666667 0,004512404 69,91793232 3,251265651 

Nectandra cissiflora 4 1 10,0000 0,006281 100 0,628065 400 2,5974026 33,33333333 0,004078345 35,93481428 2,601480943 

Ocotea corymbosa 7 3 13,4286 0,07198 300 2,399327 233,33333 4,5454545 100 0,015580046 104,5610346 4,561034591 

Peltophorum dubium 1 1 10,0000 0,003509 100 0,350937 100 0,6493506 33,33333333 0,002278809 33,98496279 0,651629459 



Encarte 1                                                                                                                                                                                                                    Plano de Manejo da ÁPA Municipal Água Parada      

 

Secretaria de Meio Ambiente de Bauru ecossistema consultoria ambiental  103/I 

Espécie 
n° de 

indivíduos 
n° de 

parcelas 
hm (m) g (m²) área (m²) G (m²/ha) D (ind/ha) DR (%∑D) 

Freq. 
(%∑parcelas) 

Dom.R (%∑G) 
Valor de 

importância 
Valor de 

cobertura 

Pithecellobium incuriale 6 2 9,1667 0,046778 200 2,338881 300 3,8961039 66,66666667 0,015187541 70,5779581 3,911291437 

Platypodium elegans 21 2 8,7143 0,109109 200 5,455434 1050 13,636364 66,66666667 0,035424893 80,3384552 13,67178853 

Prunus myrtifolia  1 1 8,0000 0,002397 100 0,239727 100 0,6493506 33,33333333 0,00155667 33,98424065 0,650907319 

Rapanea sp. 1 1 6,0000 0,000796 100 0,079577 100 0,6493506 33,33333333 0,000516737 33,98320072 0,649867386 

Roupala brasiliensis 4 2 9,2500 0,013805 200 0,690235 200 2,5974026 66,66666667 0,004482046 69,26855131 2,601884643 

RUBIACEAE 1 1 6,0000 0,002037 100 0,203718 100 0,6493506 33,33333333 0,001322846 33,98400683 0,650673496 

Sebastiania brasiliensis 5 1 10,2000 0,053574 100 5,357354 500 3,2467532 33,33333333 0,034788015 36,6148746 3,281541262 

Siparuna guianensis 3 1 9,0000 0,005037 100 0,503725 300 1,9480519 33,33333333 0,003270944 35,28465623 1,951322892 

Syagrus romanzoffiana  2 2 11,5000 0,01961 200 0,980494 100 1,2987013 66,66666667 0,006366844 67,97173481 1,305068142 

Tapirira guianensis  10 2 12,5000 0,242075 200 12,10373 500 6,4935065 66,66666667 0,078595672 73,23876883 6,572102165 

Terminalia triflora 1 1 10,0000 0,002437 100 0,243706 100 0,6493506 33,33333333 0,001582507 33,98426649 0,650933156 

Vochysia tucanorum 7 1 9,2857 0,068874 100 6,88743 700 4,5454545 33,33333333 0,044723572 37,92351145 4,590178118 

Xylopia aromatica 1 1 11,0000 0,00156 100 0,155972 100 0,6493506 33,33333333 0,001012804 33,98369679 0,650363454 

TOTAL 154 3   1,113368       100         

Nº ind.- número total de indivíduos registrados para a espécie. 
Nº parcelas – número de parcelas em que a espécie foi registrada 
hm (m) – altura média dos indivíduos da espécie, em metros. 
g (m²) –  área basal 
G (m²/ha) – área basal da espécie, que equivale à soma da área transversal das árvores a 1,3 m de altura, extrapolada para 1 hectare. 
D (ind./ha) – densidade, ou seja, estimativa do número de indivíduos da espécie em 1 hectare. 
DR (%∑D) –  densidade relativa 
Freq. (%∑parcelas) –  frequência 
Dom.R (%∑G) -  dominância relativa  
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Tabela 22 - Espécies de flora do Fragmento 10 

Espécie 
n° de 

indivíduo 
n° de 

parcelas 
hm (m) g (m²) 

área 
(m²) 

G (m²/ha) 
D 

(ind/ha) 
DR (%∑D) 

Freq. 
(%∑parcelas) 

Dom.R (%∑G) 
Valor de 

importância 
Valor de 

cobertura 

Actinostemon concolor  2 1 11 0,001673116 100 0,167311634 200 1,709401709 33,33333333 0,001430014 35,04416506 1,710831723 

Aspidosperma 
cylindrocarpon 

4 1 8,25 0,011111004 100 1,111100446 400 3,418803419 33,33333333 0,009496585 36,76163334 3,428300004 

Astronium graveolens 1 1 16 0,00974824 100 0,974824026 100 0,854700855 33,33333333 0,008331829 34,19636602 0,863032684 

Balfourodendron 
riedelianum 

3 1 12,666667 0,015396251 100 1,539625131 300 2,564102564 33,33333333 0,013159189 35,91059509 2,577261753 

Bauhinia sp. 1 1 6 0,001673116 100 0,167311634 100 0,854700855 33,33333333 0,001430014 34,1894642 0,856130869 

Calliandra foliolosa  4 1 6,75 0,005256092 100 0,5256092 400 3,418803419 33,33333333 0,004492386 36,75662914 3,423295805 

Casearia 
gossypiosperma  

10 2 11,3 0,040242327 200 2,012116368 500 8,547008547 66,66666667 0,017197576 75,23087279 8,564206123 

Casearia sylvestris 2 1 15 0,016810741 100 1,681074086 200 1,709401709 33,33333333 0,014368155 35,0571032 1,723769864 

Celtis pubescens 1 1 11 0,003344243 100 0,334424324 100 0,854700855 33,33333333 0,002858328 34,19089252 0,857559182 

Coccoloba sp. 3 3 11,333333 0,039866324 300 1,32887746 100 2,564102564 100 0,011357927 102,5754605 2,575460491 

Cordia ecalyculata 1 1 13 0,007647395 100 0,764739502 100 0,854700855 33,33333333 0,006536235 34,19457042 0,86123709 

Croton floribundus 1 1 16 0,041252961 100 4,125296125 100 0,854700855 33,33333333 0,035258941 34,22329313 0,889959796 

Cupania vernalis 10 2 7,6 0,033828383 200 1,691419158 500 8,547008547 66,66666667 0,014456574 75,22813179 8,561465121 

Gachnatia polymorpha  2 1 7,5 0,018629086 100 1,862908609 200 1,709401709 33,33333333 0,015922296 35,05865734 1,725324005 

Hymenaea courbaril  1 1 13 0,034663947 100 3,466394661 100 0,854700855 33,33333333 0,029627305 34,21766149 0,884328159 

Inga edulis 1 1 14 0,014373681 100 1,43736808 100 0,854700855 33,33333333 0,012285197 34,20031939 0,866986052 

Lithraea sp. 10 2 17,6 0,197292446 200 9,864622317 500 8,547008547 66,66666667 0,084313011 75,29798822 8,631321558 

Machaerium acutifolium 1 1 7 0,000795775 100 0,079577472 100 0,854700855 33,33333333 0,000680149 34,18871434 0,855381004 

Matayba elaeagnoides 2 1 11,5 0,008435212 100 0,843521198 200 1,709401709 33,33333333 0,007209583 35,04994463 1,716611292 

Micandra elata 1 1 9 0,002872747 100 0,287274672 100 0,854700855 33,33333333 0,002455339 34,19048953 0,857156194 

MYRTACEAE 3 2 5,3333333 0,005536603 200 0,276830129 150 2,564102564 66,66666667 0,002366069 69,2331353 2,566468634 

Ocotea velutina  3 1 13,666667 0,064835745 100 6,483574494 300 2,564102564 33,33333333 0,055415167 35,95285106 2,619517731 

Platypodium elegans 7 1 13,714286 0,178914029 100 17,89140293 700 5,982905983 33,33333333 0,152917974 39,46915729 6,135823957 

Pouteria ramiflora 3 1 13,666667 0,029948981 100 2,994898142 300 2,564102564 33,33333333 0,02559742 35,92303332 2,589699984 

Protium heptaphyllum 4 1 13,25 0,044535532 100 4,453553195 400 3,418803419 33,33333333 0,038064557 36,79020131 3,456867976 

Pterogyne nitens 1 1 27 0,07799388 100 7,799387986 100 0,854700855 33,33333333 0,066661436 34,25469562 0,92136229 

Roupala brasiliensis 1 1 12 0,005174525 100 0,517452509 100 0,854700855 33,33333333 0,004422671 34,19245686 0,859123526 
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Espécie 
n° de 

indivíduo 
n° de 

parcelas 
hm (m) g (m²) 

área 
(m²) 

G (m²/ha) 
D 

(ind/ha) 
DR (%∑D) 

Freq. 
(%∑parcelas) 

Dom.R (%∑G) 
Valor de 

importância 
Valor de 

cobertura 

Sapium glandulatum 2 1 6 0,002327641 100 0,232764104 200 1,709401709 33,33333333 0,001989437 35,04472448 1,711391146 

Schinus terebinthifolia 19 2 13,473684 0,176604293 200 8,830214658 950 16,23931624 66,66666667 0,07547192 82,98145483 16,31478816 

Sweetia fruticosa 3 1 9,3333333 0,012238936 100 1,223893555 300 2,564102564 33,33333333 0,010460629 35,90789653 2,574563193 

Syagrus oleracea 3 1 16 0,033957697 100 3,395769655 300 2,564102564 33,33333333 0,029023672 35,92645957 2,593126236 

Syagrus romanzoffiana  2 1 19 0,0825855 100 8,258549997 200 1,709401709 33,33333333 0,070585897 35,11332094 1,779987607 

Terminalia argentea 1 1 16 0,012416075 100 1,2416075 100 0,854700855 33,33333333 0,01061203 34,19864622 0,865312885 

Trichilia pallida 1 1 5 0,001673116 100 0,167311634 100 0,854700855 33,33333333 0,001430014 34,1894642 0,856130869 

Zanthoxylum riedelianum 2 2 10,5 0,005960353 200 0,298017631 100 1,709401709 66,66666667 0,002547159 68,37861554 1,711948869 

Zanthoxylum sp. 1 1 5 0,003097553 100 0,309755308 100 0,854700855 33,33333333 0,002647481 34,19068167 0,857348336 

TOTAL 117 3  1,242713547    100     

Nº ind.- número total de indivíduos registrados para a espécie. 
Nº parcelas – número de parcelas em que a espécie foi registrada 
hm (m) – altura média dos indivíduos da espécie, em metros. 
g (m²) –  área basal 
G (m²/ha) – área basal da espécie, que equivale à soma da área transversal das árvores a 1,3 m de altura, extrapolada para 1 hectare. 
D (ind./ha) – densidade, ou seja, estimativa do número de indivíduos da espécie em 1 hectare. 
DR (%∑D) –  densidade relativa 
Freq. (%∑parcelas) –  frequência 
Dom.R (%∑G) -  dominância relativa  
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3.2.2 Mastofauna 
  
O crescimento das populações humanas, somado ao uso extensivo da terra tem causado a 
fragmentação de habitats naturais (WILCOX; MURPHY, 1985). Muitos ambientes que 
anteriormente eram essencialmente contínuos foram transformados em paisagem de 
mosaico, compondo um ambiente de manchas isoladas entremeadas por áreas de utilização 
antrópica (FERNANDEZ, 1997). Segundo Hunter Jr (1999) a ocupação humana e o uso dos 
recursos naturais também têm alterado historicamente a composição de áreas florestadas, 
sendo que o grau dessas mudanças/transformações pode ter como produto final 
consequências irreversíveis para a biodiversidade. 
 
Em relação aos animais, essa fragmentação traz para os remanescentes das populações, 
riscos como diminuição de alimento, endocruzamento e diminuição da área de vida. No que 
tange aos mamíferos, a fragmentação de florestas modifica grandemente a sua diversidade 
e abundância, sendo que estas mudanças ocorrem mais rapidamente em fragmentos 
pequenos do que em maiores (COSSON et al., 1999).  
 
Grandes predadores como, por exemplo, os felinos possuem baixas densidades 
populacionais e demandam grandes áreas de vida, por isso tendem a desaparecer, sendo 
geralmente substituídos por pequenos predadores que tem hábitos generalistas 
(LAURANCE, 1994). Já as espécies generalistas podem ter vantagem em hábitat de 
mosaico em paisagens de agricultura, uma vez que são capazes de usar diferentes habitats 
e itens alimentares (GEHRING; SWIHART, 2003). 
 
A APA Municipal Água Parada é uma paisagem fortemente antropizada com predomínio da 
agricultura, áreas de plantios florestais e fragmentos de florestas, compondo um mosaico. A 
região está inserida no domínio da Mata Atlântica, porém em alguns pontos constitui-se em 
uma zona de tensão ecológica pelo contato entre dois tipos de vegetação, incluindo a 
Floresta Estacional Semidecidual e fisionomias do Cerrado. 
 
Segundo Gheler-Costa et al. (2002) e Chiarello (2000) o conhecimento acumulado sobre a 
mastofauna no estado de São Paulo é relativamente escasso, sendo que a floresta 
semidecídua presente no interior paulista vigora entre as mais desmatadas do estado e as 
menos estudadas. Entre as publicações de mamíferos de médio e grande porte para a 
região e para o estado, as principais contribuições são de Carvalho (2010), Mendonça 
(2009), Carvalho e Silveira (2009), Antunes e Eston (2009), Negrão e Pádua (2006), Pardini 
e Develey (2004), Dotta (2005), Vivo (1998), Gargaglioni et al. (1998), Marinho-Filho (1992), 
entre outros. 
 
Apresenta-se a seguir o diagnóstico ambiental da composição da fauna de mamíferos de 
médio e grande porte da APA Municipal Água Parada. Aspectos relacionados à conservação 
e ecologia das espécies são comentados, destacando-se também aquelas ameaçadas de 
extinção. 
 
3.2.2.1 Materiais e Métodos  
 
O diagnóstico ambiental da composição da fauna de mamíferos de médio e grande porte 
para a APA Municipal Água Parada incluiu uma fase de campo realizada entre os dias 01 e 
10 de novembro de 2009.  
 
A pesquisa de campo foi realizada em 10 fragmentos florestais (Tabela 23) de diferentes 
tamanhos. Situados em propriedades privadas, os fragmentos foram distribuídos 
espacialmente de forma a abranger aqueles mais conservados dentro da APA no sentido 
eixo Norte-Sul. 
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Tabela 23 - Localização das áreas amostradas, número correspondente ao fragmento 
analisado, nome da fazenda e fitofisionomias  

Fragmento Nome da Fazenda 
Coordenadas (UTM) 

Fitofisionomias 
E N 

1 Instituto Penal Agrícola (IPA) 7535385,62 692522,855 FES 

2 Fazenda Nossa Senhora Aparecida 7539733,675 693696,695 FES 

3 Fazenda Santa Brasília 7544114,509 696694,681 FES 

4 Fazenda Santa Cecília 7550391,537 693635,607 FES com CE 

5 Fazenda São Francisco do Rio Verde 7551289,575 694872,548 FESA 

6 Fazenda São Francisco 7552822,251 696718,378 CER 

7 Sítio do Santo Antonio da Água Parada 7549266,749 691237,987 FES 

8 Fazenda Mondelli 7551590,806 688347,209 FES e SF 

9 Fazenda Mondelli 7555222,903 688681,492 FES e SF 

10 Fazenda Santa Terezinha 7557187,241 691719,019 FES 

Acrônimos para as fitofisionomias: FES – Floresta Estacional Semidecidual; FES com CE - Floresta Estacional Semidecidual com elementos do 
Cerrado; FESA - Floresta Estacional Semidecidual Aluvial; CER – Cerradão; SF – Savana Florestada 

 
A fauna de mamíferos de médio e grande porte foi inventariada através do método de 
armadilhas de pegadas em parcelas de areia, observação direta ao longo dos transectos, 
armadilhamento fotográfico e realização de entrevistas nas áreas de estudo. 
 
Para complementar a lista de registros dos mamíferos de médio e grande porte foi realizada 
também a procura por vestígios onde, buscam-se sinais típicos deixados pelos mamíferos, 
tais como pegadas, fezes, tocas, rastros, restos alimentares e carcaças. 
 
Neste estudo, foram considerados mamíferos de médio e grande porte todas as espécies 
cujos adultos têm peso igual ou superior a um quilograma, com exceção dos marsupiais que 
foram tratados no capítulo de pequenos mamíferos não voadores. 
 
A avaliação da presença dos mamíferos nos habitats, bem como a sua distribuição e 
ocorrência foram baseadas também em registros obtidos na literatura (DEBLASE; MARTIN, 
1981; AURICCHIO, 1995; FONSECA et al., 1996; EMMONS; FEER, 1990; RYLANDS et al., 
1997; EISENBERG; REDFORD, 1999; REIS et al., 2006 e BONVICINO et al., 2008).  
 
A lista elaborada das espécies seguiu o ordenamento taxonômico apresentado por Wilson e 
Reeder (2005). As informações sobre espécies ameaçadas de extinção e aspectos 
relacionados à conservação foram obtidas de SEMMA/Bauru (2007), Bressan et al. (2009) e 
IUCN (2009). 
 

Alguns pontos de amostragens tiveram suas coordenadas geográficas marcadas através de 
GPS (Global Positioning System), especialmente para espécies ameaçadas e espécies-
chave. 
  
A seguir são descritas as metodologias utilizadas para o diagnóstico da mastofauna. 
 

 Armadilhas de Pegadas em Parcelas de Areia 
 
O método de armadilhas de pegadas em parcelas de areia foi utilizado de forma 
padronizada com os trabalhos de Pardini et al. (2003). Em cada fragmento florestal utilizou-
se 10 parcelas de areia em intervalos de 10 m de distância. Cada parcela consistiu de uma 
área de 50 cm x 50 cm preenchida com areia fina até uma altura de 3 cm. 
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As parcelas foram montadas e cobertas com sacos de estopa cinco dias antes do início do 
período de amostragem, o que incluiu a montagem de duas trilhas de 100 m por dia, uma 
por fragmento, efetuando-se o levantamento de dois fragmentos por dia. Para obtenção dos 
registros nas parcelas de areia, os 10 fragmentos foram divididos em dois grupos. O 
primeiro grupo foi composto pelos fragmentos 4, 7, 8, 9 e 10 sendo as parcelas descobertas 
e iscadas no dia anterior ao primeiro dia de registro da amostragem. Enquanto isso, o 
segundo grupo formado pelos fragmentos 1, 2, 3, 5 e 6 mantiveram-se com as parcelas 
protegidas pelos sacos de estopa durante o período de amostragem do primeiro grupo. No 
quinto dia de amostragem todas as parcelas do primeiro grupo foram revisadas no período 
da manhã e à tarde as parcelas do segundo grupo foram descobertas, descompactadas e 
iscadas. Cada grupo totalizou 50 armadilhas/dia por trilha. 
 
As parcelas foram dispostas tanto no interior da floresta, como paralelas às margens dos 
rios e também em estradas não utilizadas por veículos e pessoas. 
 
Três tipos de iscas foram utilizadas: banana, bacon e sal grosso. Cada subgrupo de 3 
parcelas foram iscadas diferentemente. As pegadas foram registradas diariamente, durante 
cinco dias consecutivos. Em cada visita diária, as iscas eram renovadas, a areia das 
parcelas era remexida para retirar o folhiço, apagar as pegadas e descompactar a areia. Em 
algumas parcelas foi necessário umedecer devido à exposição direta ao sol. Neste caso, 
não havendo o umedecimento, a areia tornava-se muito fina e seca, impossibilitando uma 
boa qualidade de impressão da pegada na parcela. 
 
Em cada registro obtido nas parcelas de areia foram anotados a espécie, a data, o local e o 
número da parcela. A identificação dos vestígios encontrados baseou-se na comparação 
com os guias de campo de Becker e Dalponte (1991), Mamede e Alho (2008), Pitman et al. 
(2002) e Emmons e Feer (1990). 
 

 Transecto Linear 
 
As trilhas dos transectos lineares foram dispostas no interior da floresta e em alguns pontos 
em áreas abertas. A preparação das trilhas incluindo o corte e limpeza, direção, medição e 
marcação com fitas, também foi realizada no mesmo período da instalação das parcelas de 
areia.  
 
A metodologia de amostragem em transecto linear (BUCKLAND et al., 1993) foi realizada 
concomitantemente a de parcelas de areia, por isso as amostragens concentraram-se em 
um único período, na parte da tarde, com início às 18:00 h (horário solar) e, também por 
este motivo, foi percorrido apenas um transecto de 200 m por fragmento florestal por dia. No 
total, foram percorridos 4.000 m de trilhas, a velocidade média constante de 
aproximadamente 1.000 m/h. Foram utilizadas fichas de campo e abaixo segue o modelo 
adotado para o transecto linear (Tabela 24). 
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Tabela 24 - Modelo da ficha de campo – Transecto linear 

Nome do observador:  Local ou região da coleta: 

Data: Condições do tempo: 

Horário de inicio:  Horário final: 

Nome ou No do Transecto: Distância total caminhada: 

Horário da 
observação 

 

Espécie observada 
 

Número de 
indivíduos 

Tamanho 
do grupo 

Observações 
associadas 
Contagem 

total/parcial/macho/ 
fêmea/filhote 

     

     

OBS. 
 

 

 Entrevistas de Campo 
 
No intuito de complementar as informações sobre a mastofauna local, e também atendendo 
a solicitação do Termo de Referência (TR), foram realizadas entrevistas com os moradores 
ou funcionários das fazendas sobre as espécies presentes na área de estudo. Para estas 
entrevistas foram utilizados formulários contendo informações, dentre outras, sobre a 
ocorrência da espécie no local, tipo de registro, há quanto tempo foi registrada, número de 
indivíduos e tipo de ambiente. Abaixo segue o modelo adotado para o formulário (25). 
 
Tabela 25 - Modelo do formulário para entrevistas de mamíferos de médio e pequeno 
porte 

Plano de Manejo – APA Municipal Água Parada – Bauru/SP 
 

QUESTIONÁRIO 
                                                                  mamíferos de médio e grande porte 

Nome do entrevistado: 

Data:  Nome do Local: 

Município/Estado: Coordenadas: 

Grupo taxonômico:  

Entrevistador: 

Valores Biológicos (  ) espécies ameaçadas de extinção 
(  ) espécies endêmicas 
(  ) espécies de valor econômico: 
caça/comércio 

(  ) habitats únicos 
(  ) espécies topo de cadeia 
 

Espécies Tipo de registro 
 

(visual, rastro, 
vocalização) 

Observação 
 

(  ) 1 a 6 meses 
(  ) 7 a 1,5 meses 
(  ) mais de 1,6 ano 

N
o 

de  
indivíduos 

Ambiente 
Fisionomia 

 
(  ) florestal 
(  ) arbustiva 
(  ) herbácea 
(  ) campo 
(  ) agricultura 

     

OBS. 
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 Armadilhamento Fotográfico 
 
Foi utilizada uma armadilha fotográfica, instalada em uma estrada não utilizada por pessoas 
ou veículos. O local escolhido situa-se em um dos fragmentos mais bem conservados da 
APA, o Fragmento 8, onde foram vistos vários rastros de mamíferos de médio e grande 
porte. Para atrair os animais para a frente da câmera fotográfica foram utilizadas iscas como 
laranja, milho e sal grosso. O período de funcionamento da armadilha fotográfica totalizou 
10 armadilhas-noite (240 horas).  
 

 Busca por Vestígios 
 
A baixa densidade local de muitas espécies de mamíferos e o tamanho das suas áreas de 
vida, aliados ao hábito noturno, dificultam a realização de estudos de determinação da 
composição, estrutura e dinâmica dessas populações (SCOSS et al., 2004). Neste contexto, 
usados como método complementar de inventários, os vestígios são importantes fontes de 
informação para entender o contexto da vida das espécies dentro da área em que ocorrem, 
para registrar suas presenças, estimar abundâncias relativas, avaliar o uso e seleção de 
habitats, a estrutura social, entre outros (LOPES et al., 2008). 
 
No presente estudo, concomitantemente ao levantamento realizado através das parcelas de 
areias e transectos lineares foi realizado também a busca por vestígios onde, procuraram-se 
sinais típicos deixados pelos mamíferos, tais como pegadas, fezes, tocas, rastros, restos 
alimentares e carcaças.  
 
Em relação ao registro de pegadas, a contagem de sequências de pegadas foi procedida 
conforme Rocha e Dalponte (2006) cuidando-se para que pegadas de um animal não 
fossem recontadas durante a amostragem, sendo utilizados os seguintes critérios para a 
individualização destes: a direção tomada pelo animal, o tamanho das pegadas e a distância 
entre as sequências de pegadas. Cada registro foi considerado como um indivíduo 
encontrado. Para cada vestígio encontrado foram anotadas: a localização, tipo de ambiente 
e espécie. As pegadas foram fotografadas in situ e a identificação foi baseada em guias de 
campo de Becker e Dalponte (1991), Mamede e Alho (2008), Pitman et al. (2002) e Emmons 
e Feer (1990). 
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Figura 26 - Medidas padrão para rastros de mamíferos: A – digitígrado; B – ungulígrado; 
C1 e C2 – plantígrado 
Fonte: Adaptado de Dotta (2005) e Becker e Dalponte (1991) 

 

 
Figura 27 - Medidas padrão utilizadas para trilhas de mamíferos 
Fonte: Adaptado de Dotta (2005) e Becker e Dalponte (1991) 
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3.2.2.2 Resultados e Discussões 
 
Para as análises quantitativas foram consideradas somente as espécies que foram 
registradas através de parcelas de areia, busca por vestígios, transectos lineares e 
observações oportunísticas (observações casuais). As espécies mencionadas nas 
entrevistas foram tratadas qualitativamente. 
 
A abundância relativa das espécies foi calculada considerando a razão entre o total de 
indivíduos de um táxon e o total de fragmentos amostrados. Uma vez calculada a 
abundância relativa, estabeleceu-se o status de abundância dos mamíferos de médio e 
grande porte, dentro das categorias incomum, comum e abundante.  
 
A diversidade (H’) e equitabilidade (J) das espécies foram calculadas pelo índice de 
Shannon-Wiener, levando-se em conta todos os registros obtidos em cada fragmento 
florestal amostrado. A similaridade entre os fragmentos foi testada através da Análise de 
Similaridade de Jaccard a partir de uma matriz de presença e ausência dos táxons nos 
respectivos fragmentos (KREBS, 1999). Posteriormente foi realizado o agrupamento dos 
fragmentos segundo a análise de Cluster. Para todas as análises foi utilizado o programa 
PAST 1.7 (HAMMER et al., 2001). 
 
A suficiência amostral pode ser verificada através da curva do coletor que neste estudo 
considerou para esta análise a riqueza total obtida a partir das metodologias conjugadas 
(parcelas de areia, transectos lineares, observações oportunísticas e buscas por vestígios) 
nos fragmentos pelo período amostral (dia). 
 
Composição e Riqueza em Espécies 
 
Foram identificadas 23 espécies de mamíferos para a APA Municipal Água Parada 
considerando-se todas as metodologias conjugadas, destas quatorze foram registradas 
englobando as amostragens através de parcelas de areia, vestígios, transectos lineares e 
observações oportunísticas, totalizando 135 registros. Nove espécies foram registradas 
somente por entrevistas. Três espécies são exóticas, sendo que a fauna associada aos 
ambientes amostrados está representada por 13 famílias e 7 ordens (Tabela 26).  
 
As ordens Carnívora e Rodentia apresentaram o maior número de espécies (9 e 5, 
respectivamente), seguidas pelas ordens Cingulata (3 espécies), Artiodactyla (2 espécies), 
Lagomorpha (2 espécie), Xenarthra (1 espécie) e Primates (1 espécie). 
 
Embora o local escolhido para a instalação da armadilha fotográfica tenha fornecido vários 
indícios da utilização do habitat (várias pegadas de espécies distintas), não foi obtido 
registro de mamíferos de médio de grande porte, somente de duas espécies de aves, 
gralha-picaça Cyanocorax chrysops e seriema Cariama cristata. 
 
As espécies de mamíferos de médio e grande porte registradas são comuns em áreas de 
domínio da Mata Atlântica e Cerrado e estão associadas ao ambiente florestal. Para a Mata 
Atlântica são registradas 250 espécies e 55 espécies endêmicas (CONSERVATION 
INTERNATIONAL DO BRASIL et al., 2000; MMA, 2002; FONSECA et al., 1996). Já para o 
bioma Cerrado são reportadas 194 espécies de mamíferos das quais 18 são endêmicas de 
acordo com Marinho-Filho et al. (2002), sendo que cerca de 54% das espécies de 
mamíferos ocupam ambientes florestais tanto quanto áreas abertas, enquanto 16,5% são 
exclusivas de áreas abertas e 29% exclusivas de florestas. 
 
A presente listagem revelou que nos ambientes da área estudada ocorreram cerca de 29% 
das espécies de mamíferos de médio e grande porte descritas para o bioma Mata Atlântica 
(sensu FONSECA et al., 1996). Já em relação ao bioma Cerrado ocorrreram 
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aproximadamente 40% das espécies de mamíferos de médio e grande porte listadas para 
este domínio (sensu MARINHO-FILHO et al., 2002). Das vinte espécies relacionadas, 
excetuando-se as exóticas, para o presente estudo, dezoito ocorrem tanto no bioma Mata 
Atlântica quanto no Cerrado e duas são exclusivas da Mata Atlântica, Cebus nigritus 
macaco-prego e Sphigurus sp. ouriço-caxeiro. 
 
O inventário dos mamíferos de médio e grande porte na APA obteve sete novos registros 
para o município, quando comparados aos resultados alcançados por Carvalho (2010) no 
PM da Estação Ecológica de Bauru (EEBauru). Dentre as novas espécies registradas três 
foram através de pegadas, tatu-de-rabo-mole Cabassous sp., lontra Lontra longicaudis e 
gato-do-mato Leopardus sp.; (quatro através de entrevistas, entre elas, tamanduá-mirim 
Tamandua tetradactyla, gato-mourisco Puma yagouaroundi, onça-parda Puma concolor e 
ouriço-cacheiro Sphigurus sp. No entanto, uma espécie registrada na EEBauru, veado-
mateiro Mazama americana, não foi identificada nos fragmentos analisados na APA. 
 
Tabela 26 - Lista taxonômica das espécies de mamíferos de médio e grande porte 
registradas na APA Municipal Água Parada com destaque a forma de registro 

Taxa Nome Comum Forma de Registro 

ORDEM CINGULATA   

FAMÍLIA DASYPODIDAE   

Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758 tatu-galinha visualização, pegadas, tocas 
e entrevistas 

Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758) tatu-peba, tatu-peludo visualização, pegadas, tocas 
e entrevistas 

Cabassous sp. tatu-de-rabo-mole pegadas e entrevistas 

ORDEM PILOSA   

FAMÍLIA MYRMECOPHAGIDAE   

Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758) tamanduá-mirim entrevistas 

ORDEM PRIMATES   

FAMÍLIA CEBIDAE   

Cebus nigritus (Goldfuss, 1809) macaco-prego visualização e entrevistas 

ORDEM CARNIVORA   

FAMÍLIA CANIDAE   

Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) graxaim-do-mato, raposa pegadas e entrevistas 

FAMÍLIA PROCYONIDAE   

Nasua nasua (Linnaeus, 1766) quati visualização, pegadas e 
entrevistas 

Procyon cancrivorus (G. [Baron] Cuvier,1798) mão-pelada, raposa, 
cachorro-do-mato 

entrevistas 

FAMÍLIA MUSTELIDAE   

Eira barbara (Linnaeus, 1758) irara pegadas e entrevistas 

Lontra longicaudis (Olfers, 1818) lontra pegadas e entrevistas 

FAMÍLIA FELIDAE   

Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) jaguatirica pegadas e entrevistas 

Leopardus sp. gato-do-mato pegadas e entrevistas 

Puma yagouaroundi (É. Geoffory Saint-Hilare, 1803) gato-mourisco, 
jaguarundi 

entrevistas 

Puma concolor (Linnaeus, 1771) onça-parda entrevistas 

ORDEM ARTIODACTYLA   

FAMÍLIA CERVIDAE   

Mazama gouazoupira (Fischer, 1814) veado-catingueiro visualização, pegadas e 
entrevistas 

FAMÍLIA SUIDAE   

¹Sus scrofa (Linnaeus, 1758) javali entrevistas 

ORDEM RODENTIA   

FAMÍLIA ERETHIZONTIDAE   

Sphigurus sp. ouriço-cacheiro entrevistas 

FAMÍLIA CAVIIDAE   

Subfamília Caviinae   

Dasyprocta azarae Lichtenstein, 1823 cutia pegadas e entrevistas 

Cuniculus paca (Linnaeus, 1766) paca pegadas e entrevistas 

Subfamília Hidrochoerinae   

Hidrochoerus hidrochaeris (Linnaeus, 1766) capivara visualização, pegadas e 
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Taxa Nome Comum Forma de Registro 

entrevistas 

FAMÍLIA MYOCASTORIDAE ratão-do-banhado entrevistas 

¹Myocastor coypus (Molina, 1782)   

ORDEM LAGOMORPHA   

FAMÍLIA LEPORIDAE   

Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758) tapeti entrevistas 

¹Lepus europaeus (Pallas, 1778) lebre-européia entrevistas 

Total Riqueza em Espécies = 23   

¹ espécie exótica invasora conforme Decreto 10987, de 16 de julho de 2009 

 

Assim a atual riqueza verificada aumentou de 14 (não incluindo na riqueza obtida na 
EEBauru o registro do marsupial Didelphis albiventris) para 20 espécies de mamíferos de 
médio e grande porte para o município de Bauru (27). Apesar do marsupial gambá-de-orelha-
branca Didelphis albiventris ser considerado um mamífero de médio e grande porte, no 
estudo realizado na APA Municipal Água Parada esta espécie foi tratada no capítulo de 
pequenos mamíferos não voadores (marsupiais e pequenos roedores) cuja ocorrência foi 
confirmada. De acordo com os estudos desenvolvidos por Emmons e Feer (1990), 
Eisemberg e Redford (1999) e Reis et al. (2006) sobre a distribuição geográfica, os 
mamíferos listados são esperados para a APA Municipal Água Parada. 
 
Tabela 27 - Lista das espécies de mamíferos de médio e grande porte registradas na APA 
Municipal Água Parada e na Estação Ecológica de Bauru 

Taxa Nome Comum APA Municipal 
Água Parada* 

Estação Ecológica de 
Bauru  

Dasypus novemcinctus tatu-galinha X X 

Euphractus sexcinctus tatu-peba, tatu-peludo X X 

Cabassous sp. tatu-de-rabo-mole X --------- 

Tamandua tetradactyla tamanduá-mirim X --------- 

Cebus nigritus macaco-prego X X 

Cerdocyon thous graxaim-do-mato X X 

Nasua nasua quati X X 

Procyon cancrivorus mão-pelada, raposa X X 

Eira barbara Irara X X 

Lontra longicaudis lontra X -------- 

Leopardus pardalis jaguatirica X X 

Leopardus sp. gato-do-mato X -------- 

Puma yagouaroundi gato-mourisco X -------- 

Puma concolor onça-parda X -------- 

Mazama gouazoupira veado-catingueiro X X 

Mazama americana veado-mateiro ---------- X 

Sphigurus sp. ouriço-cacheiro X -------- 

Dasyprocta azarae cutia X X 

Cuniculus paca paca X X 

Hidrochoerus hidrochaeris capivara X X 

Sylvilagus brasiliensis tapeti X X 

Riqueza total 20 espécies 14 espécies (menos 
Didelphis albiventris) 

* Presente estudo 

 
Para a análise de abundância de espécies e diversidade serão englobadas todas as 
metodologias que resultaram em registros quantitativos, como no caso das parcelas de 
areia. No entanto, a fim de não se perderem os dados obtidos somente através deste 
método, serão descritos a seguir os resultados alcançados através do emprego desta 
metodologia.  
 
Durante o período amostral, o método das parcelas de areia possibilitou o registro de 8 
espécies de mamíferos de médio e grande porte, contra 12 espécies obtidas através de 
busca por vestígios, uma com o método de transecto linear e 5 através de observações 
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oportunísticas (encontros ocasionais), conforme Tabela 28. Diferentes espécies foram 
observadas entre os métodos, indicando complementaridade entre os mesmos. Ainda 
assim, uma espécie macaco-prego Cebus nigritus visualizada oportunisticamente no 
Fragmento 2 não foi registrada por nenhum dos três métodos em questão. 
 
Observando-se a Tabela 28, verifica-se que o registro do número de pegadas indica em 
quais fragmentos estes animais são mais comuns e onde são mais raros. Além disso, nota-
se que a espécie com o maior registro de abundância é o gato-do-mato Leopardus sp., 
seguida pelas espécies tatu-galinha Dasypus novemcinctus e cutia Dasyprocta azarae. Os 
fragmentos 2, 6, 7 e 9 tiveram o maior número de registro de pegadas em parcelas de areia. 
 
Tabela 28 - Riqueza obtida por tipos de amostragens para mamíferos de médio e grande 
porte 

Espécie Parcelas de 
Areia 

Busca por 
Vestígios 

Transecto 
Linear 

Observações 
Oportunísticas 

Dasypus novemcinctus X X X ---------- 

Euphractus sexcinctus --------- X ----------- X 

Cabassous sp. --------- X ----------- --------- 

Cebus nigritus --------- --------- ------------ X 

Cerdocyon thous X X ------------- ---------- 

Nasua nasua X -------- ------------- X 

Eira barbara --------- X ------------- ---------- 

Lontra longicaudis -------- X ------------- ---------- 

Leopardus pardalis X X ------------- ----------- 

Leopardus sp. X X -------------- ----------- 
Mazama gouazoupira X X -------------- X 

Dasyprocta azarae X X -------------- ----------- 

Cuniculus paca X X ------------- ------------ 

Hidrochoerus hidrochaeris -------- X -------------- X 

Total riqueza em espécies 8 12 1 5 

 
Tabela 29 - Registros de pegadas de mamíferos de médio e grande porte em parcelas de 
areia em dez fragmentos florestais na APA Municipal Água Parada 

Táxon 
Nome 

Comum 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 

Cuniculus paca 
 

paca 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 

Dasyprocta azarae 
 

cutia 4 0 4 0 0 0 0 1 8 0 

Dasypus novemcinctus 
 

tatu-galinha 0 0 0 3 2 4 1 0 5 3 

Mazama gouazoupira 

 
veado-
catingueiro 

1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 

Cerdocyon thous 
 

cachorro-do-
mato 

0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 

Leopardus pardalis 
 

jaguatirica 
 

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Leopardus sp. 
 

gato-do-mato 
 

0 18 0 0 0 9 7 0 0 0 

Nasua nasua 
 

quati 
 

4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 

Total de registros em 
fragmentos 

 9 19 6 3 2 14 14 7 18 3 

 
Dentre as espécies que foram registradas através de buscas por vestígios e não foram 
registradas nas parcelas de areia estão tatu-peba Euphractus sexcinctus, tatu-de-rabo-mole 
Cabassous sp., capivara Hidrochoerus hidrochaeris, irara Eira barbara e lontra Lontra 
longicaudis. A única espécie observada nos transectos lineares foi tatu-galinha Dasypus 
novemcinctus que também teve o seu registro obtido nas parcelas de areia. 



Encarte 1  Plano de Manejo da ÁPA Municipal Água Parada      

  

Secretaria de Meio Ambiente de Bauru   ecossistema consultoria ambiental 

 

116/I 

 
Os mamíferos visualizados fora da amostragem dos transectos lineares foram tatu-peba 
Euphractus sexcinctus, macaco-prego Cebus nigritus, quati Nasua nasua, veado-catingueiro 
Mazama gouazoupira e capivara Hidrochoerus hidrochaeris. Destes apenas Nasua nasua 
quati e veado-catingueiro Mazama gouazoupira foram registrados nas parcelas de areia. 
 
Em relação às iscas utilizadas nas parcelas de areia, nota-se na Tabela 30 que estas foram 
eficientes na atração das diferentes espécies (cingulatos, ungulados, roedores e carnívoros). 
Mesmo tendo sido o bacon (100% de atração) e a banana (88%) as iscas mais eficientes no 
resultado do registro do maior número de espécies atraídas nas parcelas de areia, o sal 
grosso também se mostrou um bom atrativo como isca na região estudada, pois atraiu cinco 
das oito espécies (63%) relacionadas. 
 
Tabela 30 - Registros de pegadas de mamíferos de médio e grande porte nas parcelas de 
areia com iscas de banana, bacon e sal grosso 

Táxon Nome Comum Banana Bacon Sal Grosso 

Cuniculus paca 
 

paca 4 3 0 

Dasyprocta azarae 
 

cutia 10 4 3 

Dasypus novemcinctus tatu-galinha 11 5 2 
 

Mazama gouazoupira veado-catingueiro 
 

1 1 3 

Cerdocyon thous 
 

cachorro-do-mato 
 

1 3 1 

Leopardus pardalis 
 

jaguatirica 
 

0 2 0 

Leopardus sp. 
 

gato-do-mato 
 

8 17 9 

Nasua nasua 

 
quati 
 

1 6 0 

Total de registros   36 41 18 
 

 
Guilda Trófica, Hábito e Período de Atividade  
 
Informações sobre os hábitos alimentares de determinadas espécies podem fornecer 
respostas como adaptações à generalidade ou especificidade, sobreposição de nicho 
trófico, influências sazonais sobre a dieta, utilização de habitat, capacidade de dispersão de 
sementes e controle populacional (WILSON, 1975). 
 
Os mamíferos são elementos essenciais para a manutenção do equilíbrio dinâmico dos 
ecossistemas, presentes em vários momentos e níveis das cadeias tróficas, além de 
contribuírem significativamente para a manutenção e reposição de formações vegetais 
(MAMEDE; ALHO, 2004). Além disso, as populações de mamíferos são reguladas por uma 
série de fatores, dentre os quais disponibilidade de alimento, espaço, predação, imigração e 
emigração (KITCHENER, 1991). 
 
Segundo Pardini e colaboradores (2003), as espécies frugívoras e/ou herbívoras, como 
antas, veados, porcos-do-mato e roedores de grande porte, desempenham um papel muito 
importante na manutenção da diversidade de árvores da floresta, através da dispersão e 
predação de sementes e da predação de plântulas, ao passo que os carnívoros regulariam 
as populações de herbívoros e frugívoros.  
 
Os carnívoros, predadores de topo de cadeia alimentar, contribuem diretamente para o 
equilíbrio dos ecossistemas onde vivem através da estruturação das populações de presas 
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animais (especialistas) e através da predação ou dispersão de espécies vegetais 
(generalistas) (TERBORGH et al., 1999).  
 
Indiretamente, os carnívoros também contribuem para a manutenção da estrutura vegetal do 
ambiente, pois a remoção de um carnívoro de um ecossistema pode gerar um impacto na 
abundância relativa das espécies herbívoras e onívoras e, consequentemente, gerar uma 
alteração na composição vegetal do meio em que vivem (GITTLEMAN, 1989; TERBORGH 
et al., 1999). Os felinos são os carnívoros mais especializados à predação de vertebrados, 
apresentando adaptações morfológicas e comportamentais para tal. Os canídeos, 
procionídeos e mustelídeos são mais generalistas apresentando dieta mais variada 
(GITTLEMAN, 1989). 
Segundo Dotta (2005) vários estudos concordam com o fato de que as espécies 
generalistas são menos afetadas pela fragmentação de habitats. Estes estudos geralmente 
comparam remanescentes de diferentes tamanhos, os quais terminam por não considerar 
as demais coberturas vegetais existentes, como a própria matriz. Havendo, portanto, a 
necessidade de estudos que forneçam informações de como as espécies respondem em 
mosaicos de ambientes gerados pelas alterações de habitat, incluindo a sua matriz. 
 
Os mamíferos de médio e grande porte analisados na APA Municipal Água Parada são 
preponderantemente terrestres, totalizando cerca de 55% das espécies registradas, não 
estando restritos às formações florestais, podendo utilizar áreas abertas e ecótonos.  
 
Em uma proporção quase semelhante ocorreram espécies habitat-dependentes, tais como a 
lontra, a capivara, o macaco-prego, o ouriço-caheiro, o quati, mão-pelada, irara, o 
tamanduá-mirim e o gato-do-mato os quais corresponderam a 45% do total (Tabela 31).  
 
Em relação a guilda trófica os mamíferos apresentaram quatro tipos de hábitos alimentares, 
entre eles, onívoros, insetívoros, herbívoros e carnívoros. Os onívoros e herbívoros 
compõem o maior grupo, respondendo aproximadamente por 65% das espécies. Já as 
espécies insetívoras e carnívoras somam 40% (Figura 28). 
 
Tabela 31 - Mamíferos de médio e grande porte registrados na APA Municipal Água 
Parada com destaque a guilda trófica, locomoção e período de atividade 

Espécie Nome comum Guilda Locomoção Atividade 

Dasypus novemcinctus tatu-galinha ONI TE D/N 

Euphractus sexcinctus tatu-peba, tatu-peludo ONI TE D/N 

Cabassous sp. tatu-de-rabo-mole INS TE D/N 

Tamandua tetradactyla tamanduá-mirim INS SC D/N 

Cebus nigritus macaco-prego ONI AR D 

Cerdocyon thous graxaim-do-mato ONI TE N 

Nasua nasua quati ONI SC D/N 

Procyon cancrivorus mão-pelada, raposa ONI SC N 

Eira Barbara irara ONI SC D 

Lontra longicaudis lontra CAR SA N 

Leopardus pardalis jaguatirica CAR TE N 

Leopardus sp. gato-do-mato CAR SC N 

Puma yagouaroundi gato-mourisco CAR TE N 

Puma concolor onça-parda CAR TE N 

Mazama gouazoupira veado-catingueiro HER TE D 

Sphigurus sp. ouriço-cacheiro HER AR D/N 

Dasyprocta azarae cutia HER TE D 

Cuniculus paca paca HER TE N 

Hidrochoerus hidrochaeris capivara HER SA D/N 

Sylvilagus brasiliensis tapeti HER TE N 

Guilda: ONI – onívoro; INS – insetívoro; CAR – carnívoro; HER – herbívoro. Locomoção: TE – terrestre; SF – semi-fossorial; 
SC – escansorial; AR – arborícola; SA – semi-aquático. Atividade: D – diurno; N – noturno 
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Figura 28 - Participação de mamíferos de médio e grande porte por guildas tróficas 
 
Abundância de Espécies e Diversidade 
 
Como mencionado anteriormente para as análises quantitativas foram consideradas 
somente as espécies que foram registradas através de parcelas de areia, busca por 
vestígios, transectos lineares e observações oportunísticas (observações casuais) que neste 
estudo totalizaram quatorze espécies. 
 
A abundância observada separou os mamíferos de médio e grande porte em três categorias 
de status: incomuns, comuns e abundantes, segundo o número de registros por táxon 
(Tabela 32).  
 
Tabela 32 - Categorias de status de abundância de mamíferos de médio e grande porte 

Número de Registros Status de Abundância 

1 |—| 12 incomum 

13 |—| 24 comum 

25 |—| 36 abundante 

 
As espécies incomuns estão representadas por onze espécies (cerca de 79% do inventário), 
enquanto as categorias comum e abundante por uma e duas espécies respectivamente. As 
espécies mais registradas, ditas abundantes, foram gato-do-mato Leopardus sp. (27%) e 
tatu-galinha Dasypus novemcinctus (21%) ambas associadas à ambientes florestais, tanto 
da Floresta Atlântica como do Cerrado (Tabela 32). 
 
A ocorrência e a frequência das espécies de mamíferos de médio e grande porte ao longo 
dos dez fragmentos tiveram resultados diferenciados em relação à abundância e divergem 
da seguinte forma: tatu-galinha Dasypus novemcinctus foi a espécie com a maior frequência 
de ocorrência nos fragmentos (70%), seguida pela espécie veado-catingueiro Mazama 
gouazoupira (60%), pelas espécies tatu-peba Euphractus sexcinctus, cutia Dasyprocta 
azarae, gato-do-mato Leopardus sp. e quati Nasua nasua (todas com 40% de frequência de 
ocorrência nos fragmentos), pelas espécies jaguatirica Leopardus pardalis e paca Cuniculus 
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paca (com 30%), por cachorro-do-mato Cerdocyon thous e capivara Hidrochoerus 
hidrochaeris (ambos com 20%) e finalmente pelas espécies que totalizaram 10% da 
frequência de ocorrência ao longo dos dez fragmentos, entre elas, tatu-de-rabo-mole 
Cabassous sp., irara Eira Barbara, lontra Lontra longicaudis e macaco-prego Cebus nigritus.  
 
Observa-se que o status de abundância do táxon não foi exatamente proporcional a 
frequência de ocorrência observada ao longo dos fragmentos, por exemplo, tatu-galinha 
Dasypus novemcinctus foi uma das duas espécies mais abundantes (abundância relativa = 
29) e também teve proporcionalmente a maior frequência de ocorrência, pois se distribuiu 
em sete dos dez fragmentos (70%). Porém, considerando a espécie mais abundante gato-
do-mato Leopardus sp. (abundância relativa = 36), observa-se que a sua distribuição é mais 
restrita sendo registrada apenas em quatro fragmentos (40%).  
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Tabela 33 - Registros das espécies de mamíferos de médio e grande porte nos fragmentos, abundância relativa e status de abundância 

Táxon Nome comum F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 
Abundância 

Relativa % 
Status de 

Abundância 

Dasypus novemcinctus tatu-galinha 0 0 0 8 2 5 1 2 8 3 29 21 abundante 

Euphractus sexcinctus tatu-peba 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 5 4 incomum 

Cabassous sp. tatu-de-rabo-mole 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 incomum 

Dasyprocta azarae cutia 4 0 4 0 0 0 0 2 8 0 14 10 comum 

Mazama gouazoupira veado-catingueiro 1 2 1 0 0 0 2 4 2 0 11 8 incomum 

Cerdocyon thous cachorro-do-mato 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 6 4 incomum 

Leopardus pardalis jaguatirica 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 7 5 incomum 

Leopardus sp. gato-do-mato 0 18 0 0 0 9 7 0 0 2 36 27 abundante 

Eira barbara irara 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 incomum 

Lontra longicaudis lontra 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 incomum 

Cuniculus paca paca 0 0 0 0 0 1 7 0 2 0 10 7 incomum 

Hidrochoerus hidrochaeris capivara 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 incomum 

Nasua nasua quati 4 0 2 0 2 0 0 1 0 0 5 4 incomum 

Cebus nigritus macaco-prego 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 incomum 

Total de registros  135 

Total riqueza em espécies 14 espécies 

Total riqueza em espécies por fragmento 4 4 4 1 2 4 9 7 6 2    

F1: Fragmento 1; F2: Fragmento 2; F3: Fragmento 3; F4: Fragmento 4; F5: Fragmento 5; F6: Fragmento 6; F7: Fragmento 7; F8: Fragmento 8; F9: Fragmento 9; F10: 
Fragmento 10 
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Tabela 34 - Abundância relativa, status de abundância e frequência de ocorrência das espécies de mamíferos de médio e grande porte nos 
dez fragmentos 

Táxon Nome comum 
Abundância 

Relativa 
% 

Status de 
Abundância 

Ocorrência/ 
Fragmento 

Frequência de 
Ocorrência 

Dasypus novemcinctus tatu-galinha 29 21 abundante 7/10 70% 

Euphractus sexcinctus tatu-peba 5 4 incomum 4/10 40% 

Cabassous sp. tatu-de-rabo-mole 1 1 incomum 1/10 10% 

Dasyprocta azarae cutia 14 10 comum 4/10 40% 

Mazama gouazoupira veado-catingueiro 11 8 incomum 6/10 60% 

Cerdocyon thous cachorro-do-mato 6 4 incomum 2/10 20% 

Leopardus pardalis jaguatirica 7 5 incomum 3/10 30% 

Leopardus sp. gato-do-mato 36 27 abundante 4/10 40% 

Eira barbara irara 1 1 incomum 1/10 10% 

Lontra longicaudis lontra 1 1 incomum 1/10 10% 

Cuniculus paca paca 10 7 incomum 3/10 30% 

Hidrochoerus hidrochaeris capivara 1 1 incomum 2/10 20% 

Nasua nasua quati 5 4 incomum 4/10 40% 

Cebus nigritus macaco-prego 8 6 incomum 1/10 10% 
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Considerando-se a relação da distribuição de indivíduos entre as espécies nos fragmentos, 
obtém-se que o fragmento 4 apresentou a menor equitabilidade (J=0) enquanto que o 
fragmento 10 a maior (J=0,971). No caso das espécies com menor equitabilidade (J) o 
número de espécimes foi de 8 com dominância completa (D=1), enquanto o fragmento 8 
apresentou uma abundância de 16 e o menor índice de dominância (D=0,2031). Como 
indica o Índice de Shannon (H), os fragmentos de maior diversidade foram o 7 (H= 1,79) e o 
8 (H= 1,75) e o de menor diversidade foi o fragmento 4 (H=0) (Tabela 35). 
 
Com exceção dos fragmentos 7, 8 e 9, a diversidade encontrada demonstra uma 
semelhança entre as áreas, refletindo a dominância de uma ou duas espécies dominantes 
em termos de indivíduos. Fato decorrente, possivelmente pela maioria das populações de 
mamíferos de médio e grande porte estarem distribuídas nos fragmentos se enquadrarem 
no status incomum em contraste com a categoria de status abundante que teve menor 
ocorrência entre as espécies (vide Tabelas 35 e 36). 
 
Tabela 35 - Índice de Diversidade (H), Equitabilidade (J), Dominância (D) dos dez 
fragmentos analisados na APA Municipal Água Parada 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 

Espécies 4 4 4 1 2 4 9 7 6 2 

Indivíduos 11 29 8 8 4 17 22 16 26 5 

Dominância_D 0,31 0,47 0,34 1 0,5 0,38 0,22 0,20 0,24 0,52 

Shannon_H 1,26 0,95 1,21 0 0,69 1,12 1,79 1,75 1,56 0,67 

Equitabilidade_J 0,91 0,69 0,88 0 1 0,80 0,81 0,90 0,87 0,97 

 

A análise de similaridade de Jaccard e o agrupamento dos fragmentos através da Análise de 
Cluster demonstraram uma baixa dissimilaridade entre os fragmentos. Possivelmente pelo 
fato de ter ocorrido uma distribuição quase homogênea da maioria das espécies em todos 
os fragmentos. Os fragmentos 3 e 1 apresentaram maior similaridade entre si (100% similares) 
(Tabela 36), pois ambos compartilharam as mesmas espécies (cutia Dasyprocta azarae, 
veado-catingueiro Mazama gouazoupira, capivara Hidrochoerus hidrochaeris e quati Nasua 
nasua). 
 
Tabela 36 - Matriz de Similaridade de Jaccard entre os dez fragmentos analisados na 
APA Municipal Água Parada 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 

F1 1 0,14286 1 0 0,2 0 0,083333 0,375 0,25 0 

F2  1 0,14286 0 0 0,33333 0,3 0,22222 0,11111 0,2 

F3   1 0 0,2 0 0,083333 0,375 0,25 0 

F4    1 0,5 0,25 0,11111 0,14286 0,16667 0,5 

F5     1 0,2 0,1 0,28571 0,14286 0,33333 

F6      1 0,44444 0,22222 0,25 0,5 

F7       1 0,33333 0,5 0,22222 

F8        1 0,44444 0,125 

F9         1 0,14286 

F10          1 

 
O dendrograma formulado através do Índice de Jaccard (presença e ausência de espécies) 
para expor a similaridade entre os fragmentos formou dois agrupamentos (Figura 29). Os 
fragmentos 3 e 1, como mencionado anteriormente, apresentaram similaridade de 100%, 
compartilhando o mesmo número de espécies, sendo os mais dissimilares em relação a 
todos os outros agrupamentos florestais, formando um grupo isolado.  
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As análises de Cluster agruparam os fragmentos 6 e 10 embora estes tenham 
características paisagísticas diferentes. O Fragmento 6 consistiu em uma área altamente 
impactada pela penetração do gado nas áreas florestais (onde circula livremente), presença 
de várias clareiras, trilhas e sinais de visitação humana em virtude do lago que se situa nas 
imediações do fragmento e é utilizado a princípio para pesca.  
 
Este cenário contrasta com o Fragmento 10 que na amostragem ficou localizado longe de 
corpos d’água e possui uma fisionomia muito diferente do Fragmento 6, pois se constituiu de 
um ambiente com árvores de médio e grande porte, interior sombreado e um sub-bosque 
denso. Marginalmente, o Fragmento 10 é circundado por estrada de areia que dá acesso a 
uma base florestal de eucalipto. A presença de gato-do-mato Leopardus sp. nestes dois 
fragmentos é sem dúvida um dos fatores ecológicos que chama a atenção, pois apesar de 
estarem em contato direto com interferências humanas (plantio de exóticas, animais 
domésticos, acessos viários) estas variáveis não estão a priori constituindo-se em fatores 
limitantes para este felino, que vem ocupando estas áreas. O Fragmento 4 apresentou maior 
nível de associação com os fragmentos 6 e 10. 
 
O agrupamento representado pelos fragmentos 7, 8 e 9 que compartilharam quase o mesmo 
número de espécies (n= 9; 7 e 6 respectivamente), compuseram o grupo de fragmentos com 
maior índice de diversidade, os quais também correspondem em média por 50% de todo o 
inventário de mamíferos de médio e grande porte realizado na APA. De fato estes três 
fragmentos, além de dois deles serem os maiores em tamanho na área estudada, são os 
que se encontram em melhor estado de conservação. Além disso, são fragmentos que estão 
situados próximos um dos outros, permitindo a conectividade entre as paisagens e o fluxo 
de comunidades de mamíferos, principalmente entre espécies com grandes áreas de vida 
como no caso de felinos e cervídeos.  
 
O Fragmento 5 apresentou maior nível de associação com este agrupamento, 
compartilhando apenas duas espécies tatu-galinha Dasypus novemcinctus e quati Nasua 
nasua. Com menor nível de associação com o agrupamento formado pelos Fragmentos 7,8 
e 9 encontra-se o Fragmento 2, que compartilhou três espécies e teve o registro de macaco-
prego Cebus nigritus não observada em nenhum outro fragmento. No entanto, a ausência 
de alguns táxons em um determinado fragmento pode ser atribuída à mera casualidade no 
caso de espécies típicas da Mata Atlântica e Cerrado, ou reflexo de sub-amostragens. 
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Figura 29 - Dendrograma de similaridade entre os dez fragmentos para a riqueza de 
mamíferos de médio e grande porte 
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Curva de Acumulação de Espécies 
 
Os dados observados no gráfico da curva do coletor (Figura 30) mostram que o número 
acumulado de espécies se estabilizou a partir do quinto dia de amostragem, indicando que o 
esforço amostral empregado durante o levantamento de campo foi satisfatório para a 
amostragem da riqueza de mamíferos de médio e grande porte nas áreas estudadas na 
APA Municipal Água Parada. 
 

 
Figura 30 - Curva do coletor para mamíferos de médio e grande porte na APA Municipal 
Água Parada 
 

Espécies Ameaçadas de extinção 
 
As UCs constituem-se em áreas de especial relevância para a preservação e conservação 
ambiental, desempenhando papel altamente significativo para a manutenção da diversidade 
biológica. Ao permitirem a manutenção dos ecossistemas e habitats de espécies em seus 
meios naturais de ocorrência, resguardam a autenticidade que o planeta possui. As UCs 
estão no centro do processo conservacionista e a proteção que asseguram é muito mais do 
que preservar as espécies ameaçadas de extinção, é preservar a vida em todas as suas 
formas de expressão (XAVIER et al., 2008). 
 
Dentre as 20 espécies de mamíferos de médio e grande porte registradas para a APA 
Municipal Água Parada, excluindo-se as espécies exóticas, oito estão ameaçadas de 
extinção no município em algum grau (SEMMA/BAURU, 2007) e duas estão ameaçadas no 
estado (BRESSAN et al., 2009). Além disso, quatro espécies estão quase ameaçadas no 
estado e uma mundialmente (IUCN, 2009). Os registros nos fragmentos foram listados a 
partir de todas as metodologias conjugadas, inclusive aquelas registradas somente por 
entrevistas pelos moradores locais (Tabela 37). 
 
Segundo Machado et al. (2005), em termos gerais, a maior ameaça aos mamíferos é a 
destruição ou alteração do hábitat natural, especialmente da Mata Atlântica, do Cerrado e da 
Caatinga. Outras ameaças incluem a caça predatória, desmatamento, poluição, 
desequilíbrio ecológico, perda da fonte alimentar e o fogo. Na APA Municipal Água Parada 
alguns destes fatores de ameaças foram verificados, tais como alteração do hábitat e a 
caça, além da invasão do gado bovino em quase todos os fragmentos e a presença de 
animais domésticos. 
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Tabela 37 - Espécies de mamíferos de médio e grande porte ameaçados de extinção na 
APA Municipal Água Parada 

Táxon 
Nome 

Comum 
Categoria de Ameaça 

Fragmento 
*Municipal **Estadual ***Nacional ****Mundial 

Tamandua 
tetradactyla 

tamanduá-
mirim 

NT -------------- ------------- ------------- 
1, 2,3, 4, 5, 

7, 8 e 9. 

Sapajus 
nigritus 

 

macaco-
prego --------------- ------------- ------------- NT 2, 6, 8 e 9. 

Procyon 
cancrivorus 

mão-
pelada 

NT -------------- ------------- ------------- 
1, 2, 3, 6, 
7, 8 e 9. 

Leopardus 
pardalis 

jaguatirica 
-------------- VU VU ------------- 

1, 7, 8 , 9 e 
10. 

Puma 
yagouaroundi 

gato-
mourisco --------------- -------------- ------------- ------------- 7. 

Puma 
concolor 

 

onça-
parda -------------- VU VU ------------- 8, 9 e 10. 

Dasyprocta 
azarae 

 
cutia NT -------------- ------------- ------------- 

3, 5, 6, 8 e 
9. 

Cuniculus 
paca paca -------------- -------------- ------------- ------------- 

1, 2, 3, 5, 
6, 7, 8 e 9. 

 
Acrônimos para as categorias de ameaça: VU – Vulnerável; NT – Quase Ameaçada; LC – De Menor Risco; DD – Deficiente em 
Dados; PA – Provavelmente Ameaçada e EL – Extinto Localmente. 

*Segundo SEMMA/Bauru (2010). ** São Paulo (2010), *** Machado et al. (2005), ****Segundo IUCN (2012). 

 

De acordo com Rodrigues e Bononi (2008) no estado de São Paulo além de existirem 
poucos remanescentes naturais, estes ainda têm a sua função de conservação da 
biodiversidade comprometida, em função da intensa fragmentação e da recorrência de 
perturbações oriundas das áreas agrícolas e urbanizadas do entorno. 
 
Em se tratando de uma UC de uso sustentável, as possíveis estratégias para garantir a 
viabilidade em longo prazo das espécies ameaçadas de extinção passam, a princípio, pela 
manutenção das Reservas Legais (RL), das Áreas de Preservação Permanente (APPs), do 
estabelecimento de corredores ecológicos, de estudos ecológicos das espécies ameaçadas 
em uma escala temporal e espacial, do manejo destas espécies e da participação dos 
proprietários rurais no processo de construção das diretrizes para a conservação dos 
ecossistemas e da biodiversidade na APA. Segundo Christensen et al. (1996) a forma 
apropriada para o manejo de ecossistemas deve incluir os seres humanos que precisam ser 
engajados no processo como participantes para atingir a sustentabilidade ambiental. 
 
A RL é definida como uma área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, 
excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos 
naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da 
biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativa3.  
 
As áreas mínimas que devem ser mantidas como RL variam de acordo com a região e a 
fisionomia vegetal. No estado de São Paulo a área da RL deve corresponder a no mínimo 
20% da propriedade ou posse4. Caso o proprietário ou possuidor de imóvel rural não 
                                                
3
 Medida Provisória Nº 1.956-50, de 26 de maio de 2000, Art. 1º § 2. 

4
 Decreto Nº 53.939, de 6 de janeiro de 2009. 
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disponha desta área mínima em sua propriedade, este terá, também, como alternativa, 
compensar a RL em outra região, equivalente em extensão e relevância ecológica, na 
mesma microbacia hidrográfica5. 
 
Já as APPs são áreas cobertas 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 
humanas6. 
 
Nas APPs é permitido o acesso de pessoas e animais para obtenção de água, desde que 
não exija a supressão e não comprometa a regeneração e a manutenção em longo prazo da 
vegetação nativa7. 
 
Considerando os conceitos expostos de RL e APP, a integração destas áreas com o 
estabelecimento de corredores ecológicos permite definir ações ou critérios que corroborem 
para a manutenção dos remanescentes florestais em ampla escala e facilite a conexão entre 
os fragmentos e com outras unidades de conservação inseridas na APA, propiciando a 
conservação das espécies.  
 
Os corredores ecológicos têm como objetivo reverter uma consequência previsível do 
processo de fragmentação, que é a progressiva extirpação de populações locais, levando 
eventualmente a extinção de muitas das espécies nativas. Também possui a função de 
manter (ou restaurar) a conectividade da paisagem e facilitar o fluxo gênico entre as 
populações, aumentando a chance de sobrevivência em longo prazo das comunidades 
biológicas e de suas espécies componentes. Um corredor ecológico pode compreender 
áreas de uso menos intensivo, que são gerenciadas de maneira integrada para garantir a 
sobrevivência do maior número possível de espécies de uma região.  
 
Segundo a Aliança para Conservação da Mata Atlântica/CI/SOS Mata Atlântica (2009) o 
corredor ecológico, chamado de corredor de biodiversidade, é uma forma de recuperar e 
religar os fragmentos de florestas; uma tentativa de evitar a perda de riquezas naturais 
insubstituíveis, que o tempo não irá repor sem nossa ajuda. O corredor é como um mosaico 
de usos e ocupação da terra. Ele integra parques e reservas, áreas de cultivo e pastagem, 
centros urbanos e atividades industriais, responsabilizando todos os cidadãos pela 
conservação da natureza. 
 
Usados estrategicamente os corredores ecológicos e zonas de amortecimento podem 
mudar fundamentalmente o papel ecológico das áreas protegidas. Em lugar de limitar-se a 
manter amostras representativas de ecossistemas, as unidades de conservação ligadas por 
corredores se transformam em meios para manter em funcionamento ecossistemas naturais 
ou quase naturais em extensas regiões (WRI/UICN/PNUMA, 1992).  
 
A distribuição das espécies ameaçadas nos remanescentes florestais na APA variou quanto 
ao registro especifico em cada fragmento, mas a distribuição, fundamentalmente, incluiu 
todos os dez fragmentos estudados, ou seja, em todos os fragmentos florestais foi 
registrada pelo menos uma espécie ameaçada, denotando a importância da região. 
 
Espécies Endêmicas 
 
As espécies endêmicas são mais restritas em distribuição, mais especializadas e mais 
susceptíveis à extinção, em face das mudanças ambientais provocadas pelo homem, em 
                                                
5
 Decreto Nº 53.939, de 6 de janeiro de 2009. 

6
 Lei Nº 4.771, de 15 de setembro de 1965. 

7
 Medida Provisória Nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, Art 4º § 7º. 
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comparação com as espécies que têm distribuição geográfica ampla (ALHO, 2005). 
 
Na lista oficial da fauna bauruense ameaçada de extinção (SEMMA, 2007) é citada a 
raposinha-do-campo Lycalopex vetulus (LUND, 1842), porém, na região estudada, não foi 
registrada esta espécie endêmica do Cerrado. 
 
Raposinha-do-campo Lycalopex vetulus, é um canídeo de porte pequeno, pesando cerca de 
4 kg, atua como um onívoro do estrato subarbustivo no Cerrado. A base da dieta é 
representada por frutos e insetos, com pequenos vertebrados (principalmente roedores), 
atingindo menores percentuais de frequência nas fezes desse canídeo (DALPONTE, 1997; 
ROCHA, 2006). Segundo Dalponte (1984 apud JUAREZ, 1997) o item alimentar mais 
importante em termos de frequência de ocorrência foi representado por térmitas, presentes 
em 94% das fezes. A raposinha-do-campo é um animal mais especialista em relação ao uso 
do hábitat, preferindo as áreas mais abertas (JUAREZ, 1997). 
 
Lista Comentada e Distribuição  
 
A seguir são feitas menções sobre a história natural, distribuição e tamanho das áreas de 
vida necessárias para a conservação das espécies de mamíferos de médio e grande porte 
que foram registrados na APA através das metodologias de parcelas de areia, busca por 
vestígios, transectos lineares e observações oportunísticas.  
 

 FAMÍLIA DASYPODIDAE 
 
► tatu-galinha Dasypus novemcinctus: o tatu-galinha possui a maior distribuição 
geográfica entre todas as espécies de Cingulata. Ocorre em todos os biomas brasileiros. É a 
segunda maior espécie do gênero Dasypus. Alimenta-se de invertebrados, mas pode 
consumir vegetais, pequenos vertebrados, ovos e carniça. Habita uma ampla variedade de 
habitats, desde florestas decíduas até floresta tropicais, ocorrendo também em ambientes 
áridos como a Caatinga. Escava tocas com várias entradas com aproximadamente 20 cm de 
diâmetro. A área de vida média estimada para esta espécie foi de 20 ha (EMMONS; FEER, 
1990; EISEMBERG; REDFORD, 1999; REIS et al., 2006). Com exceção do Fragmento 1, 
Dasypus novemcinctus foi registrada em todos os demais fragmentos florestais na APA 
Municipal Água Parada. 
 
► tatu-peba Euphractus sexcinctus: o tatu-peba costuma ser encontrado em formações 
de vegetação aberta e em bordas florestais (EISEMBERG; REDFORD, 1999). Possui hábito 
diurno, terrestre, solitário. Sua alimentação é muito variada, incluindo muitos vegetais, 
formigas, insetos, pequenos vertebrados e carniça (EMMONS; FEER, 1990). A área de vida 
varia em média para os machos adultos 0,29 km² e 0,07 km² para as fêmeas adultas 
(MEDRI, 2008). Euphractus sexcinctus não foi registrada apenas nos fragmentos 1 e 9 na 
APA Municipal Água Parada. 
 
► tatu Cabassous sp.: o gênero Cabassous possui duas espécies para o bioma Mata 
Atlântica que podem ser confundidas entre si, trata-se de tatu-de-rabo-mole-pequeno C. 
unicinctus e tatu-de-rabo-mole-grande C. tatouay. Tatu-de-rabo-mole-pequeno Cabassous 
unicinctus ocorre em áreas abertas como campos e campos cerrados, podendo utilizar 
matas de galeria (REDFORD; FONSECA; 1986; REDFORD, 1994; BONATO, 2002). A 
maior área de vida registrada para esta espécie foi de 1,02 km² no Parque Nacional Serra 
da Canastra – MG (CARTER; ENCARNAÇÃO, 1983 apud REIS et al., 2006). Já a espécie 
tatu-de-rabo-mole-grande Cabassous tatouay habita principalmente florestas e pode tolerar 
habitats secundários. Geralmente não retorna para as tocas previamente utilizadas, 
mudando de toca a cada dia. A área de vida registrada para esta espécie foi de 4,09 km² 
também no Parque Nacional Serra da Canastra – MG (ENCARNAÇÃO, 1987). Na APA 
Municipal Água Parada Cabassous sp. foi registrada nos fragmentos 2, 6, 7 e 10. 
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 FAMÍLIA CEBIDAE 
 
► macaco-prego Cebus nigritus: o gênero Cebus habita quase toda a região neotropical e 
seu habitat é o mais diversificado dos primatas neotropicais, utilizando todos os estratos 
arbóreos de florestas primárias ou secundárias de várias fisionomias. Possuem uma 
alimentação onívora, cuja dieta é composta principalmente por frutos e insetos. Formam 
grupo de 8 a 16 indivíduos com um ou mais machos. São capazes de utilizar ferramentas ou 
estratégias para conseguir alimentos (AURICCHIO, 1995). A área de vida é normalmente 
grande de 150 a 293 ha, mas também podem sobreviver em áreas relativamente pequenas 
de 12 a 80 ha, dependendo da distribuição e disponibilidade dos recursos alimentares (REIS 
et al., 2006). Cebus nigritus possui distribuição de São Paulo ao Rio Grande do Sul ao longo 
da Mata Atlântica (AURICCHIO, 1995). Na APA a espécie foi registrada nos fragmentos 6, 8 
e 9, sendo que um grupo de 8 indivíduos foi visualizado pela manhã no Fragmento 2. 
 

 FAMÍLIA CANIDAE 
 
► cachorro-do-mato Cerdocyon thous: o cachorro-do-mato ocupa uma variedade de 
habitats desde os campos até as florestas. É encontrado principalmente nos biomas 
Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Campos Sulinos, utilizando bordas de matas 
e áreas alteradas pelo homem. Possui hábito noturno e crepuscular. É uma espécie onívora, 
generalista e oportunista, cuja dieta varia sazonalmente e é composta por frutos, pequenos 
vertebrados, insetos, crustáceos e peixes, além de carniças (EISEMBERG; REDFORD, 
1999; REIS et al., 2006). Nas entrevistas realizadas na APA foi mencionado que Cerdocyon 
thous come frangos e carneiros nas fazendas (criação doméstica). A área de vida mínima 
para localidades da Mata Atlântica foi estimada em 4,5 km² para a fêmea e de 2,8 a 3,8 km² 
para o macho (REIS et al., 2006). Com exceção dos fragmentos 1, 3 e 5, Cerdocyon thous 
foi registrada em todos os demais fragmentos florestais. 
 

 FAMÍLIA PROCYONIDAE 
 
► quati Nasua nasua: o quati é um mamífero de hábito diurno, terrestre e arborícola, 
solitário ou em grupos de até 30 indivíduos. Onívoro, alimenta-se de frutos, invertebrados e 
outros pequenos animais. O quati pode ser visto alimentando-se de frutos no alto do dossel 
ou buscando animais no solo das florestas introduzindo seu prolongado focinho em fendas 
ou despedaçando troncos apodrecidos com suas garras (EMMONS; FEER, 1990). Esta 
espécie ocorre em todos os biomas brasileiros. A área de vida mínima registrada em 
Floresta Estacional Semidecidual secundária foi de 4,9 km² para macho e 6,3 km² para 
fêmea (NAKANO-OLIVEIRA, 2002). Na APA Municipal Água Parada Nasua nasua foi 
registrada em todos os fragmentos florestais à exceção do Fragmento 4. 
 

 FAMÍLIA MUSTELIDAE 
 
► irara Eira barbara: a irara é um mustelídeo de porte grande, ativa durante o dia e à noite, 
mas é principalmente diurna. Terrestre e arborícola; solitária ou em pares que se deslocam 
juntos. Alimenta-se de pequenos vertebrados, especialmente roedores, insetos, frutos e mel. 
Usualmente busca o seu alimento no solo, mas também sobe em árvores para comer frutos, 
predar ninhos de aves e colméias (EMMONS; FEER, 1990). São encontradas 
predominantemente na floresta, embora elas possam utilizar áreas afastadas de vegetação 
arbórea. Geralmente é vista quando se desloca rapidamente pelo solo da floresta durante o 
dia. A área de vida varia de 16 km² para a fêmea adulta e 24,4 km² para o macho adulto 
(EISEMBERG; REDFORD, 1999; EMMONS; FEER, 1990). Na APA a espécie foi registrada 
nos fragmentos florestais 3, 7, 8 e 9. 
 
► lontra Lontra longicaudis: a lontra é um mustelídeo semi-aquático de ampla 
distribuição, podendo ser encontrado praticamente em todo território brasileiro 
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(EISEMBERG; REDFORD, 1999). Diurna e noturna, solitária. Alimenta-se principalmente de 
peixes e crustáceos, complementado por outros animais aquáticos. É encontrada em rios, 
córregos, lagos e estuários, sempre em habitats ribeirinhos (EMMONS; FEER, 1990). Na 
APA a espécie foi registrada nos fragmentos 1, 2, 7, 8 e 9. 
 

 FAMÍLIA FELIDAE 
 
► jaguatirica Leopardus pardalis: a jaguatirica é uma espécie de porte médio, utiliza 
diversos habitats, mas principalmente as florestas, inclusive matas de galeria (OLIVEIRA; 
CASSARO, 1999). No Brasil ocorre em todas as regiões, com exceção do sul do estado do 
Rio Grande do Sul, habitando todos os biomas. A área de vida destes animais é grande, em 
torno de 15,60 km² e 50,90 km², sendo maior para os machos do que para as fêmeas 
(EISEMBERG; REDFORD, 1999). Na APA a espécie ocorreu nos fragmentos 1, 7, 8, 9 e 10. 
 
► gato-do-mato Leopardus sp.: o gênero Leopardus possui quatro espécies com 
distribuição para o bioma Mata Atlântica. Durante o período de amostragem na APA 
Municipal Água Parada foram obtidos registros de pegadas de um felino que não foi 
identificado no nível de espécie. Pelas dimensões das pegadas parece se tratar da espécie 
Leopardus wiedii (SCHINZ, 1821). O gato-maracajá Leopardus wiedii é uma miniatura de 
jaguatirica L. pardalis noturno, arborícola e terrestre; solitário. Alimenta-se de pequenos 
mamíferos arborícolas e terrestres, aves e répteis, mas também de alguns insetos e frutos. 
Pelo formato e tamanho das pegadas, os rastros podem ser confundidos com os de outros 
pequenos gatos-do-mato com rastros semelhantes e proporções similares. A área de vida 
desta espécie foi descrita para as fêmeas em torno de 14,7 km² e para os machos em torno 
de 43,2 km² (OLIVEIRA; CASSARO, 1999; EMMONS; FEER, 1990; MAMEDE; ALHO, 2008; 
EISEMBERG; REDFORD, 1999). Na APA Municipal Água Parada o registro de Leopardus 
sp. ocorreu nos fragmentos 2, 3, 6, 7 e 10.  
 

 FAMÍLIA CERVIDAE 
 
► veado-catingueiro Mazama gouazoupira: os veados da espécie M. gouazoupira são 
mais flexíveis do que M. americana no que se refere ao uso de habitats. Podem utilizar 
desde florestas, matas ciliares e de galeria, até cerrados abertos, campos e capoeiras. 
Vivem geralmente solitários, mas eventualmente são avistados aos pares. Esta espécie é 
abundante e amplamente distribuída no Brasil (REIS et al., 2006). Na APA Mazama 
gouazoupira foi registrada em todos os fragmentos florestais. 
 

 FAMÍLIA CAVIIDAE 
 
► cutia Dasyprocta azarae: as cutias habitam florestas pluviais, florestas semi-decíduas, 
cerrados e caatingas, com distribuição geralmente associada à cursos d’água (EMMONS; 
FEER, 1990). Vivem em pares permanentes e sua área de vida é de aproximadamente de 2 
a 3 ha, com locais fixos para dormir, áreas de alimentação e trilhas marcadas (REIS et al., 
2006). A espécie foi registrada nos fragmentos 1, 3, 5, 6, 8 e 9. 
 
► paca Cuniculus paca: a paca vive associada a diversos habitats florestais e é 
frequentemente encontrada em matas de galeria, próxima a cursos d’água (EISEMBERG; 
REDFORD, 1999). Dormem em tocas cavadas na parte seca dos barrancos, podendo 
também utilizar tocas de tatus (REIS et al., 2006). Na APA, com exceção dos fragmentos 4 e 
10, Cuniculus paca foi registrada em todos os demais fragmentos florestais. 
 
► capivara Hidrochoerus hidrochaeris: a capivara, maior roedor do mundo, é um animal 
semi-aquático, pode ser encontrada em áreas com águas paradas ou corrente ao longo de 
rios e córregos. A área de vida varia entre 0,17 – 0,22 km² (EISEMBERG; REDFORD, 
1999). Na APA, com exceção dos fragmentos 4, 5 e 10, Hidrochoerus hidrochaeris foi 
registrada em todos os demais fragmentos florestais. 
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Identificação de Áreas importantes para a Conservação 

 
 Espécies-Chave 

 
Por serem espécies suscetíveis às modificações e simplificações dos habitats, os mamíferos 
atuam como bioindicadores de áreas naturais e servem como espécies-chave para a 
conservação dos ecossistemas (PRIMACK, 1995; AUGUST, 1983; LACHER; ALHO, 2001).  
 
De acordo com Paine (1996), as espécies-chave são aquelas que desempenham funções 
chave, com uma relação de dependência com outras espécies, sendo importantes para 
monitorar a estrutura e dinâmica do ecossistema.  
 
Para Garay (2001) a espécie-chave contém uma maior quantidade de informação sobre a 
sustentabilidade da biocenose, seja porque está associada à manutenção do ecossistema, 
seja pela sua importância em relação à sobrevida de outras espécies. 
 
Os mamíferos têm um importante papel na manutenção e regeneração das florestas 
tropicais, pois apresentam funções ecológicas essenciais e podem ser considerados como 
espécies-chave na estruturação das comunidades biológicas, através da predação, 
dispersão de sementes, polinização, herbivoria e frugivoria (CUARÓN, 2000).  
 
Dentre a mastofauna, os carnívoros são importantes componentes ecológicos dos 
ecossistemas, controlando as populações de suas presas, influenciando os processos de 
dispersão de sementes e a diversidade de comunidades (TERBORGH, 1992). Ainda de 
acordo com o mesmo autor, os grandes carnívoros têm um papel importante na regulação 
dos ecossistemas, sendo considerados como espécies-chave por manter e restaurar a 
diversidade e a resiliência dos mesmos, e por isso, também representam as espécies de 
maior importância para a conservação.  
 
Segundo Soulé e Terborgh (1999), assegurando-se a manutenção das populações de 
grandes carnívoros, protegem-se outras espécies de um mesmo ecossistema. 
 
Neste contexto, destacam-se os registros de quatros felinos na APA Municipal Água Parada, 
jaguatirica Leopardus pardalis, gato-do-mato Leopardus sp., jaguarundi Puma yagouaroundi 
e onça-parda Puma concolor. Tanto jaguatirica Leopardus pardalis e gato-do-mato 
Leopardus sp. tiveram registros para cinco fragmentos, porém não totalmente os mesmos. 
Onça-parda Puma concolor foi registrada em três fragmentos e jaguarundi Puma 
yagouaroundi em um fragmento.  
 
Analisando-se a sobreposição de distribuição destas espécies, verificou-se que os 
fragmentos mais importantes para a conservação destes carnívoros estão dispostos na 
região Norte da APA, e englobam os Fragmentos 7, 8, 9 e 10. No entanto, como também há 
registros para os Fragmentos 1, 2, 3 e 6, possivelmente estas espécies de felinos também 
ocorram nos Fragmentos 4 e 5, ou seja, todos os fragmentos compõem em uma escala 
maior uma área de relevância para a conservação destas espécies-chave. 
 
Pressões e Ameaças 
 

 Atividade de Caça 
 
Atualmente a caça indiscriminada e sem qualquer controle é um grande obstáculo à 
conservação da fauna silvestre. Fatores como valorização comercial da carne de caça e 
outros produtos e subprodutos da fauna nos centros urbanos, maiores facilidades de acesso 
às áreas florestadas, crescimento da densidade humana no entorno dessas áreas, 
predominância da agricultura e queimadas, favorecem a intensificação do uso da floresta e, 
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consequentemente, contribuem para o aumento da pressão da caça (ROBINSON; 
BODMER, 1999). 
 
Na APA Municipal Água Parada foi mencionada nas entrevistas a ocorrência de caça na 
região, como, por exemplo, de capivaras e tatus. Durante o período do estudo não foi 
verificada a presença de armadilhas de caça em nenhum fragmento. 
 

 Presença de Animais Domésticos 
 
De acordo com Murphy (1997), as perdas da diversidade biológica estão normalmente 
relacionadas, principalmente, às atividades humanas, pois habitats naturais são substituídos 
por casas, prédios, ruas, estradas e outros tipos de instalações. Mas, além disso, a 
diversidade biológica em áreas com ocupação urbana tem sido também uma das mais 
afetadas pela introdução de espécies de animais que caçam as populações nativas, 
competem por recursos limitados e agem como vetores para novas doenças e parasitas aos 
quais os organismos nativos podem ser muito suscetíveis. 
 
Como a área da APA é uma região rural, a ocorrência de animais domésticos é frequente e 
amplamente associada às fazendas, seja como animais de estimação ou criação. Segundo 
relatado nas entrevistas, os cachorros domésticos atacam e matam os veados. 
 
Em todos os fragmentos estudados foi verificada a ocorrência de cavalos ou gado que 
adentram os remanescentes, descaracterizando, pastando e pisoteando a vegetação, 
comprometendo a regeneração das plantas nativas. Desta forma, sugere-se que os 
remanescentes sejam cercados, evitando a circulação destes animais dentro das florestas. 
Para que não impeça o deslocamento de grandes carnívoros e ungulados, as cercas devem 
ter dimensões adequadas para a passagem destes animais silvestres e sugere-se aqui que 
as cercas sejam de 3 fios de arame liso, estando o primeiro a 80 cm do chão e os demais 
com intervalo de 35 cm. 
 

 Presença de Espécies Exóticas 
 
Espécies exóticas são aquelas que ocorrem numa área fora do seu limite natural 
historicamente conhecido, como resultado de dispersão acidental ou intencional por 
atividades humanas (WRI/UICN/PNUMA, 1992). 
 
A grande maioria das espécies exóticas não se estabelece nos lugares nos quais foram 
introduzidas, porque o novo ambiente geralmente não é adequado às suas necessidades. 
Entretanto, algumas espécies conseguem se instalar no novo hábitat e muitas delas 
crescem em abundância às custas das espécies nativas. Essas espécies exóticas podem 
deslocar as espécies nativas através da competição por limitação de recursos. As espécies 
animais introduzidas podem ser predadoras das espécies nativas e levá-las à extinção, ou 
alterar o seu hábitat impedindo a sua subsistência (PRIMACK; RODRIGUES, 2001).  
 
Na APA Municipal Água Parada foram registradas três espécies exóticas, Sus scrofa javali, 
Myocastor coypus ratão-do-banhado e Lepus europaeus lebre-européia, distribuídas 
amplamente na região com exceção de Sus scrofa javali que teve o registro de forma mais 
restrita. 
 
►Myocastor coypus ratão-do-banhado: o ratão-do-banhado possui distribuição natural 
nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essa espécie foi introduzida por 
criadores no estado de São Paulo, encontrando-se hoje em estado silvestre, sendo 
facilmente capturada em pastos alagados (BONVICINO et al., 2008). 
 
►Lepus europaeus lebre-européia: a lebre-européia é voraz predadora de cultivos 
agrícolas. Entrou no Brasil a partir da Argentina e já fez seu caminho pelo menos até o 

http://www.institutohorus.org.br/download/fichas/Lepus_europaeus.htm
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estado de São Paulo. Suspeita-se que traga prejuízo, por competição, ao tapiti ou coelho 
nativo, Sylvilagus brasiliensis, de menor porte (INSTITUTO HÓRUS, 2009). 
 
►Sus scrofa javali: o javali foi introduzido voluntariamente no país com a finalidade de ser 
criado em cativeiro para a comercialização e consumo de carne. No entanto, escapou ao 
cultivo e tornou-se invasor de ecossistemas naturais em diversos pontos do país. Além de 
causar prejuízos a ambientes naturais e dificultar a regeneração natural de florestas, 
compete com espécies nativas de porcos-do-mato por alimento e espaço, causa danos a 
plantações e pode disseminar doenças (INSTITUTO HÓRUS, 2009). 
 
Foi relatado durante a entrevista de campo que próximo aos Fragmentos 8 e 9 existem 
indivíduos de Sus scrofa javali que aparentemente foram considerados pelos moradores 
locais como porcos ferais, pois não estão confinados a criadouros e vivem soltos na região. 
Um animal é classificado como feral quando se trata de um animal doméstico que vive em 
um hábitat selvagem, sem alimento ou abrigo fornecido por humanos, e que mostra certa 
resistência ao contato com pessoas (BOITANI; CIUCCI, 1995). 
 
3.2.2.3 Conclusões e Recomendações 
 
A perda de habitat e a fragmentação florestal são as principais ameaças aos mamíferos de 
médio e grande porte em função de sua necessidade de grandes áreas de vida e seu uso 
restrito quando em contato com zonas agrícolas ou urbanas. Outra ameaça é a caça 
predatória que ocorre na APA Municipal Água Parada. Segundo informações de moradores 
locais ocorre a caça de tatus e de capivaras Hidrochoerus hidrochaeris. Além disso, foi 
mencionado que cães atacam e matam os veados Mazama gouazoupira. 
 
A maioria dos mamíferos de médio e grande porte é de ampla distribuição. Segundo relatos 
dos moradores locais algumas espécies eventualmente usam os pomares como no caso do 
ouriço-cacheiro Sphigurus spinosus, que gosta de se alimentar de goiaba, e outras atacam 
as criações de animais das fazendas como o cachorro-do-mato Cerdocyon thous que come 
frangos e carneiros. 
 
Os fragmentos de maior diversidade foram o 7 e o 8 e o de menor diversidade foi o 
Fragmento 4 como demonstrou o Índice de Diversidade Shannon-Wiener (H). 
 
A Análise de Similaridade de Jaccard e a Análise de Cluster demonstraram uma baixa 
dissimilaridade entre os fragmentos, o que reflete em uma distribuição homogênea dos 
mamíferos de médio e grande porte na APA Municipal Água Parada. 
 
A viabilidade da comunidade de mamíferos de médio e grande porte depende da 
manutenção de grandes áreas verdes, principalmente no caso das espécies-chave, 
predadores topo da cadeia alimentar, fundamentais para a manutenção da estrutura e 
funcionamento dos ecossistemas (área de vida). 
 
Foram registrados quatros felinos na APA Municipal Água Parada, jaguatirica Leopardus 
pardalis, gato-do-mato Leopardus sp., jaguarundi Puma yagouaroundi e onça-parda Puma 
concolor. Analisando-se a sobreposição de distribuição destas espécies, verificou-se que os 
fragmentos mais importantes para a conservação destes carnívoros estão dispostos na 
região Norte da APA, e englobam os fragmentos 7, 8, 9 e 10. No entanto, como também há 
registros para os fragmentos 1, 2, 3 e 6, possivelmente estas espécies de felinos também 
ocorram nos fragmentos 4 e 5, ou seja, todos os fragmentos compõem em uma escala 
maior uma área de relevância para a conservação destas espécies-chave. 
 
Mosaicos de corredores ecológicos devem ser implantados para interligar os fragmentos, 
aumentando a área disponível para as comunidades de mamíferos médio e grande porte, 
permitindo o fluxo da fauna. As RL devem ser averbadas e protegidas, assim como a 
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cobertura vegetal das APPs deve ser mantida ou restaurada. Os proprietários rurais devem 
ser incentivados a protegerem suas áreas de vegetação nativa através da criação de 
Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs). 
 
As medidas necessárias para atingir os objetivos de conservação na APA Municipal Água 
Parada são: 
 
• proteger as espécies ameaçadas de extinção e endêmicas; 
• preservar a diversidade dos habitats naturais; 
• incentivar e promover atividades de pesquisa científica em longo prazo; 
• promover estudos que permitam conhecer como os diferentes táxons utilizam os 
fragmentos remanescentes, bem como a matriz ao seu redor, ou seja, o tipo de habitat que 
predomina na paisagem, determinando, quais fatores em termos de paisagem agem sobre a 
permanência ou não de determinadas espécies na região; 
• controlar espécies domésticas nas áreas mais conservadas da APA; 
• manter as populações viáveis de todas as espécies sujeitas unicamente às mudanças 
ambientais que possam alterar naturalmente seu número e distribuição; 
• manter a diversidade genética de todas as espécies da UC; 
• propiciar que a distribuição das espécies se altere em resposta às mudanças climáticas ou 
outras mudanças ambientais; 
• coibir a prática de caça na APA, através de Educação Ambiental ou outra forma de gestão 
com os proprietários rurais. 
 
A APA Municipal Água Parada é uma área extremamente importante para a manutenção da 
diversidade biológica no contexto da região, pois representa o que restou como áreas de 
refúgios para mamíferos de médio e grande porte no município de Bauru. Os resultados 
demonstram uma área de alta importância devido à presença de espécies ameaçadas de 
extinção, sendo de fundamental importância à conservação e sustentabilidade dos 
remanescentes florestais. 
 
Recomendações para Atividades de Pesquisa 
 
A seguir é indicado um programa de pesquisa e monitoramento para o grupo dos felinos. 
Este estudo visa suprir a carência de informações auxiliando na tomada de decisões futuras 
para o manejo adequado destas espécies na APA Municipal Água Parada. 
 
Tabela 38 - Programa de pesquisa e monitoramento indicado para mastofauna 

Programa 

 Programa de Pesquisa e Monitoramento 

Subprograma 

 Ecologia e Conservação de Felinos 

Objetivo 

 Conhecer as exigências ecológicas dos felinos que ocorrem na APA Municipal Água Parada e 
entender como estes predadores influenciam no equilíbrio do ecossistema, através do estudo 
da sua ecologia, auxilia não apenas a conservação das espécies desta família, mas de toda a 
comunidade faunística. 

Objetivos Específicos 

  conhecer a área de vida dos felinos que ocorrem na APA Municipal Água Parada; 

 verificar se há sobreposição de áreas de vida entre indivíduos de espécies diferentes; 

 descrever o padrão de utilização de habitats; 

 conhecer a distribuição e abundância relativa das espécies presas; 

 identificar os principais corredores de dispersão para os felinos de grande porte na APA 
Municipal Água Parada. 

Justificativa 

 Os felinos são predadores do topo da cadeia alimentar, sua ocorrência indica a boa qualidade 
ambiental de uma área. Como predadores de topo da cadeia alimentar necessitam de grandes 
áreas para manter uma população reprodutiva. A APA Municipal Água Parada pode ser um 
dos poucos refúgios para os felinos que no passado, dominaram vastas áreas no interior 
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Programa 

paulista, uma vez que estes animais são frequentemente caçados em resposta aos ataques de 
rebanhos domésticos, entre outros motivos. 

Procedimento 

  escolha de espécies alvo da pesquisa; 

 captura; 

 monitoramento através do uso de radio-telemetria; 

 uso de armadilhas fotográficas para avaliar a abundância das principais presas, estimativa 
de densidade de felinos, tamanho populacional, padrão de atividade; 

 avaliação da utilização de hábitat; 

 análise de fezes para determinação da dieta. 

Resultados Esperados  

 Determinação do tamanho e sobreposição da área de vida, densidade e estimativa 
populacional, padrão de atividade, utilização de hábitat, e dieta alimentar, aspectos essenciais 
para a conservação das espécies e recomendações. 

Prazo de Execução 

 Pelo menos três anos (36 meses). 

 
3.2.3 Pequenos mamíferos 
 
A biota da Terra tem sido rapidamente homogeneizada pelo intenso processo de 
urbanização, com grandes extensões de vegetação natural reduzidas a pequenos 
remanescentes (LODGE, 1993). No decurso deste processo, grande número de espécies 
são eliminadas, ocorrendo uma redução da diversidade original (FORATTINI, 1992; 
CERQUEIRA et al., 2003). Esta fragmentação do habitat tem sido considerada como 
principal fator limitante (ODUM, 1988) para a ocorrência de espécies animais neste novo 
ambiente (PRIMACK; RODRIGUES, 2002), contudo inúmeras evidências mostram que 
muitos dos chamados “pequenos mamíferos” podem persistir em áreas altamente 
urbanizadas (YALDEN, 1980), e os pequenos roedores e os marsupiais estão entre eles. 
 
A ampla diversidade de formas e hábitos destes mamíferos faz com que mantenham uma 
complexa relação de interdependência com o meio, ocupando uma grande variedade de 
nichos (KLOPFER; MACARTUR, 1960; EISENBERG, 1981). Dessa forma constituem um 
dos grupos da mastofauna mais importantes na regulação dos ecossistemas onde ocorrem, 
especialmente os tropicais, assim como, a qualidade desses mesmos ecossistemas 
influencia diretamente a diversidade presente. 
 
Os pequenos mamíferos têm sido o foco de estudos ecológicos e são reconhecidos por 
vários autores como o grupo de mamíferos de maior facilidade para se determinar 
parâmetros populacionais (MARES; ERNEST, 1995). A pequena massa corporal, ampla 
distribuição e ciclo de vida curto, geram rápidas taxas de crescimento populacional, fazendo 
deles modelos ideais para estudos de ecologia de população. Entretanto, a ecologia básica 
e a história de vida são pouco conhecidas para a maioria das espécies e muitas 
comunidades do globo não são muito conhecidas, especialmente as neotropicais (OLIVEIRA 
et al., 2007). 
 
Se não bastasse a lentidão na aquisição dos dados básicos, verefica-se como agravante a 
crescente e já imensa pressão sobre a mastofauna oriunda da alteração, fragmentação e 
remoção completa da cobertura vegetacional original, pressões que acarretam disfunções 
ecológicas severas de efeitos desastrosos, tais como: declínios pronunciados de 
populações, alterações em suas áreas naturais de ocorrência, extinções locais, entre outras. 
O estado de São Paulo, e em especial a região de Bauru, representa bem essa realidade. A 
ocupação moderna e consequente alteração desta região remontam ao século XVI, mas foi 
a partir de meados do século XIX que se expandiu de forma incontrolável, substituindo as 
paisagens florestais e savânicas, originais e heterogêneas, por uma paisagem agropastoril 
(e.g.: café, gado, soja e atualmente cana-de-açúcar) (BRANNSTROM, 2002), intermitente e 
homogênea.  
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Sabendo-se que a grande diversidade da fauna de pequenos mamíferos das regiões 
tropicais está atrelada a condição de heterogeneidade ambiental (AUGUST, 1981; 
BARROS-BATTESTI et al., 2000), a simples homogeneização promovida por estas práticas 
já reduz a diversidade regional, permanecendo apenas as espécies, ou grupos, com maior 
“plasticidade ecológica”. Contudo, ainda estas, para se manterem nestas áreas dependem 
de uma conjunção de fatores, que vão desde o tipo de vegetação, seu grau de alteração e 
fragmentação, histórico e intensidade da ocupação humana e tipos e intensidade do uso do 
solo. Os remanescentes faunísticos e florísticos da região são, portanto, fundamentais como 
testemunhos e zonas de preservação da diversidade que outrora ali era farta e abundante e 
devem ser manipulados com cautela.  
 
O relatório que se segue faz parte dos estudos ambientais para compor o PM e tem como 
objetivo principal reconhecer a riqueza de espécies de pequenos mamíferos da APA 
Municipal Água Parada, assim como propor medidas que viabilizem a manutenção de suas 
populações.  

 
3.2.3.1 Materiais e Métodos 
 
Fase de campo 
 
O estudo foi conduzido em uma campanha, com duração de 13 dias, dos quais dez foram 
exclusivamente de amostragem, executada entre 31 de outubro e 12 de novembro de 2009.  
 
Áreas de amostragem 
 
Ao todo foram selecionados dez pontos para amostragem, cada qual com vegetação de 
difícil caracterização, devido ao atual estado de conservação. Em comum resguardam a 
presença de gado (bovino, porcino, equino, ovino), tendo sido usados (ou ainda em uso) na 
forma de faxinais, excessiva presença de cipós e lianas, muitos com espinhos, serapilheira 
densa, decidualidade, pouca ou nenhuma conectividade entre si, solos altamente 
compactados, em geral circundados por pastagens e corpos d’água assoreados e 
contaminados indicativos de uma região altamente antropizada. A Tabela 39 relaciona os 
pontos amostrais e fornece uma breve descrição de cada um.  
 
Tabela 39 - Pontos amostrais para pequenos mamíferos na APA Água Parada 

f* Ponto Coordenadas 
(UTM; 22 K) 

Altitude 
(GPS) 

Descrição 

1 Instituto Penal Agrícola de Bauru 692750 7535250 518 taboal, gado bovino e 
ovino, cipós, barranco, 
mata alterada/cerradão 

2 Fazenda Nossa Senhora Aparecida 
(Duratex) 

693850 7539850 510 margem rio, mata ciliar 
alterada, cipós, gado 

bovino, eucaliptal 

3 Fazenda Santa Brasília 696850 7543900 506 mata alterada/cerradão, 
cipós 

4 Estância Santa Cecília 693700 7550450 541 menor fragmento, mata 
alterada/cerradão, cipós 

5 Fazenda São Francisco do Rio Verde 695000 7552100 536 mata alterada/cerradão, 
cipós 

6 Fazenda São Francisco 696750 7552850 549 lagoa, capoeira em 
regeneração, cipós, 

erosão 

7 Sítio Santo Antônio da Água Parada 691350 7549450 437 lago, vale do rio, mata 
ciliar alterada 

8 Fazenda Mondelli 688300 7552450 455 cerrado alterado (trilha 
armadilhas), mata ciliar do 

Água Parada 

9 Fazenda Mondelli 689600 7555500 459 cerrado alterado (trilha 
armadilhas), mata ciliar do 
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f* Ponto Coordenadas 
(UTM; 22 K) 

Altitude 
(GPS) 

Descrição 

Água Parada 

10 Fazenda Santa Terezinha 691400 7557400 536 mata alterada bem 
densa/cerradão, cipós 

 
Coleta de dados 
 
Os registros dos pequenos mamíferos (roedores e marsupiais) foram obtidos através da 
captura em armadilhas de queda (pitfalls), armadilhas de captura-viva (live traps) e busca 
ativa, essa ocorrendo tanto no período diurno quanto noturno, entrevista e colaboração de 
terceiros.  
 
Basicamente, as armadilhas de interceptação e queda consistem de baldes plásticos 
enterrados e com a abertura rente ao solo, interligados por cercas guias ou barreiras de 
derivação (CORN, 1994; CECHIN; MARTINS, 2000). Neste estudo foram usados 10 
transectos (Tabelas 39 e 40),)cada um contendo 10 baldes de 60 litros, distantes entre si 10 
m, com a cerca guia com aproximadamente 0,70 m de altura. O esforço amostral por 
transecto foi de 2.400 baldes/h (Tabela 40). O esforço total, contudo, foi de 21.600 baldes/h, 
haja vista que o transecto “6” (Fazenda São Francisco) teve todos seus baldes roubados 
logo na primeira noite de amostragem. 
 
Tabela 40 - Esforço amostral por ponto e por método para pequenos mamíferos na APA 
Água Parada 

Fragmento Ponto 
Armadilhas 

(armadilhas/h) 
Pitfall 

(baldes/h) 
busca ativa 
(em horas) 

1 Instituto Penal Agrícola de Bauru --- 2.400 2 

2 Fazenda Nossa Senhora Aparecida  4.800 2.400 2 

3 Fazenda Santa Brasília 4.800 2.400 2 

4 Estância Santa Cecília --- 2.400 2 

5 Fazenda São Francisco do Rio Verde 4.800 2.400 2 

6 Fazenda São Francisco --- * 2 

7 Sítio Santo Antônio da Água Parada --- 2.400 2 

8 Fazenda Mondelli 4.800 2.400 2 

9 Fazenda Mondelli --- 2.400 2 

10 Fazenda Santa Terezinha 4.800 2.400 2 

 Total: 24.000 21.600 20 

*: o equipamento foi roubado na primeira noite de uso e o ponto foi desconsiderado 

 
As armadilhas live traps são o meio de captura mais usual de pequenos mamíferos 
(roedores e marsupiais) no Brasil, e, por muitas décadas, o único. Suas vantagens são 
muitas em relação às armadilhas tipo ratoeira, que causam a morte imediata dos indivíduos, 
pois permitem a coleta de material genético, parasitológico, não danificam a pele e o crânio, 
assim como, permitem a soltura dos animais depois da tomada de dados bionômicos e 
marcação. Dois tipos de armadilhas são as mais usuais. O modelo Sherman que tem 
disparo no pé com a passagem do animal e o modelo gaiola com o disparo tipo “arapuca”, 
sendo essa uma adaptação do Sistema Tomahawk. Usadas em conjunto, estes dois 
modelos são as ferramentas mais práticas e eficientes para inventários e monitoramento de 
pequenos mamíferos. 
 
As 100 armadilhas utilizadas foram distribuídas igualmente em cinco fragmentos (Tabela 
40), no esquema de “estações de amostragem”. Cada estação continha duas armadilhas, 
um sob o solo e outra elevada (acima de 1,5 m), totalizando 20 armadilhas por ponto 
amostral. Este esquema constituiu uma alternativa a falta de segurança apresentada por 
alguns dos fragmentos, sem haver, contudo, nenhum prejuízo a amostragem. Assim sendo, 
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cada ponto teve uma amostragem total de 2.400 armadilhas/hora, ou 20 armadilhas por 10 
dias consecutivos. 
 
Estas armadilhas utilizaram de iscas (frutas, raízes, proteína animal) para efetiva captura ao 
contrário das armadilhas de queda que apenas interceptam a passagem dos pequenos 
mamíferos. Tanto os pitfalls como as live traps eram revisadas diariamente, com preferência 
ao período matutino.  
 
Pode-se resumir a “busca ativa” como o esforço no sentido de achar ou descobrir algo de 
forma intencional. É talvez o método mais universal nos estudos faunísticos, recebendo 
designações das mais variadas, apesar de ter o mesmo objetivo de registrar a fauna através 
dos sentidos: visão, audição e, inclusive, olfato. Isto pode se dar, tanto de forma direta, 
através da presença dos animais (visualização, audição) como de seus vestígios indiretos 
(pegadas, fezes, restos alimentares, penas, ecdises, dentes, ossos, cascos, mordidas, 
abrigos, etc.). Cada um dos dez fragmentos recebeu um esforço de duas horas diárias, 
divididas igualmente entre o período diurno e noturno. Neste ínterim foram percorridos a pé, 
em caminhada lenta, caminhos, trilhas e estradas.  
 
Além disto, foram realizadas entrevistas com a população local e com pessoas 
conhecedoras da região sobre a ocorrência de pequenos mamíferos, assim como, os 
espécimes encontrados por pesquisadores e colaboradores residentes na área de estudo ou 
em áreas adjacentes a ela foram considerados.  
 
Todo espécime capturado foi identificado em campo, individualizado com uma pequena 
marca colorida na orelha e solto imediatamente, ou na manhã seguinte, no mesmo local da 
captura. A marcação dos animais não foi permanente, haja vista a realização de uma única 
campanha de campo. Os animais encontrados mortos ou cuja identificação suscitava 
dúvidas, no caso de primeira captura da espécie, foram sacrificados e enviados ao Museu 
de História Natural Capão da Imbuia, em Curitiba, para colecionamento e posterior 
confirmação. Todas as informações foram anotadas em caderneta de campo, de forma 
sequencial, contendo os dados básicos, tais como espécie, sexo, data do registro, local 
(fragmento), tipo de registro e de armadilha, além de outros que se fizeram necessários.  
 
Tratamento e Análise de Dados 
 
O status de conservação das espécies segue a Lista Oficial da Fauna Brasileira Ameaçada 
de Extinção (IBAMA, 2003), a Lista de Fauna Ameaçada do estado de São Paulo 
(SEMA/SP, 2008), sob os parâmetros conservacionistas da IUCN (2009), bem com a lista da 
fauna ameaçada do município de Bauru (SEMMA, 2008).  
 
O arranjo taxonômico é o de Wilson; Reeder (2005), modificado e atualizado segundo 
Gardner (2007) e os nomes comuns apresentados são apenas informativos e não aqueles 
usados na região. A ressalva taxonômica principal diz respeito aos roedores do gênero 
Oligoryzomys, nesse caso é possível que parte dos exemplares identificados como O. 
nigripes pertençam a O. flavescens. A distinção entre essas espécies pode ter sido 
obscurecida em campo em função do grande número de jovens e juvenis capturados, 
situação que só poderia ser contornada através de análises citogenéticas, inviáveis em 
estudo com este escopo. Ressalta-se, porém, que esta dificuldade não compromete em 
nada o estudo, haja vista serem espécies crípticas em hábitos e extremamente comuns por 
toda a sua área de ocorrência, especialmente nas regiões mais alteradas, como é o caso da 
APA Municipal Água Parada. 
 
A título de comparação foi composta uma lista de espécies de pequenos mamíferos de 
potencial ocorrência para a região de Bauru, baseada na literatura disponível de maior 
relevância, tais como Redford; Eisenberg (1992), Eisenberg; Redford (1999), Reis et al. 
(2006), Gardner (2007) e especialmente Carmignotto (2004) e Miretzki (2006).  
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Os parâmetros de riqueza (composição de espécies) e abundância relativa (número de 
indivíduos capturados por espécie) foram aferidos para o total e por fragmento, a partir dos 
dados de presença e ausência. O esforço amostral para pequenos mamíferos não voadores 
foi calculado através do número de armadilhas x número de noites de captura. O sucesso de 
captura obtido foi calculado a partir da fórmula: 

 
Sucesso de captura = nº. de capturas total da campanha x 100 

Esforço amostral 
 
A curva do coletor em si se resume em um gráfico composto de um par de eixos ortogonais 
cujo eixo horizontal compreende o esforço amostral e o eixo vertical a riqueza (acumulada) 
de espécies. Distribuindo-se os dados obtidos por esse par de eixos obtêm-se uma curva do 
coletor.  
 
No geral, a curva formada exibe o seguinte padrão (tendência): uma curva inicial 
ascendente de crescimento acelerado, que prossegue cada vez mais devagar de acordo 
com o aumento do esforço amostral até formar um platô ou assíntota (MARTINS; SANTOS, 
1999). Para uma melhor demonstração dos dados foram geradas duas curvas, uma de 
acumulação de espécies (curva do coletor) e outra da estimativa da riqueza.  
 
O índice de diversidade foi calculado com o registro quantitativo das espécies somando-se 
todos os fragmentos. Além de ser calculado o índice de equitabilidade mediu o quanto os 
indivíduos estão distribuídos por espécie por grupo faunístico.  
 
O índice de diversidade utilizado foi o método de Shannon e de equitabilidade pela relação 
H/Hmax, ambos descritos em Krebs (1989), usando o programa “BiodiversityPro 2.0”. Para 
estimar a riqueza de espécies a partir do esforço de coleta foi utilizado o programa 
“BiodiversityPro 2.0” onde as estimativas foram geradas pelo procedimento “Jackknife1” 
(HELTSHE; FORRESTER, 1983).  
 
Para calcular o índice de similaridade de “Jaccard” para presença e ausência de espécies, 
entre as áreas estudadas utilizou-se do mesmo programa. As classes utilizadas foram 
elaboradas com auxílio do programa BioEstat 5.0 (AYRES et al., 2007). Todas as análises 
foram calculadas com 95% de intervalo de confiança e nível de significância de p<0,05. 
 
Enquadramento Biogeográfico da Área de Estudo 
 
Em um contexto amplo a APA Municipal Água Parada situa-se na grande Região 
Neotropical, que é uma extensa zona biogeográfica que se estende desde o Deserto de 
Sonora, no sul dos Estados Unidos até a Terra do Fogo, na porção meridional da América 
do Sul (MÜLLER, 1973) (Figura 31 a), apresentando afinidades faunísticas com pelo menos 
dois centros de dispersão: “Campos Cerrados” e “Paraná” (MÜLLER, 1973).  
 
Regionalmente, corresponde à Província Paranaense, dentro do Domínio Amazônico de 
Cabrera; Willik (1973), que reúne as áreas florestadas da encosta atlântica, desde o 
nordeste brasileiro até o limite sul desse país. Situa-se, também, na subprovíncia Guarani, 
que é o prolongamento ocidental e planáltico da Mata Atlântica e que estende seus limites 
até a Província de Missiones, no nordeste da Argentina e ao leste do Paraguai (MELLO-
LEITÃO, 1980).  
 
Enquanto área definida por critérios fitofisionômicos enquadra-se no grande domínio da 
Floresta Atlântica (Figura 31 b), que se estende desde as florestas deciduais do nordeste 
brasileiro até o extremo norte do Rio Grande do Sul, com prolongamento a oeste, 
principalmente em território paulista e paranaense, até o nordeste da Argentina e leste do 
Paraguai inclusive sul extremo do Mato Grosso do Sul (VELOSO et al., 1991).  
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A APA Municipal Água Parada está localizada na porção planáltica do estado de São Paulo, 
mas precisamente na sua seção central, dentro da bacia hidrográfica do rio Tietê. A 
vegetação original predominante era a Floresta Estacional Semidecidual, que pertence ao 
Bioma Floresta Atlântica, com presença do Cerrado, em seus vários subtipos, compondo um 
ecótono. Estes biomas estão entre os mais destacados centros tropicais de biodiversidade 
do mundo, abrigando alto número de espécies endêmicas (CÂMARA, 1991) e também tem 
a condição de ecossistemas mais ameaçados no país, pelo grande declínio da diversidade 
biológica. Esses dois atributos colocam a Floresta Atlântica e o Cerrado entre os principais 
hotspots mundiais (Figura 31 a), ou seja, entre as regiões mais biologicamente ricas e 
altamente ameaçadas do planeta (MITTERMEIER et al., 1997, 1999). Hoje, contudo, se 
destacam na área os remanescentes alterados de vegetação ripária (justafluvial), que 
compreende a vegetação em torno dos cursos d’água (rios Batalha, Bauru, Água Parada, 
entre outros), bem como margens de lagos e lagoas. 
 

 
a - hotspots americanos com destaque a Região Neotropical (retângulo) 
 

 
b - biomas brasileiros 
Figura 31 - Biomas brasileiros e sua localização no contexto do Brasil e da região 
Neotropical 
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A Floresta Estacional Semidecidual, em seu clímax, é caracterizada por uma alta densidade 
florestal, com árvores entre 25 e 35 metros de altura, com as copas formando um dossel 
superior contínuo, com estratos de menor altura, formações herbáceas recobrindo o solo e 
uma grande variedade de epífitas, cipós, lianas e fungos, completando a paisagem (KLEIN, 
1975; OLIVEIRA-FILHO; FONTES, 2000; VELOSO et al., 1991). O Cerrado, por sua vez, é 
um tipo fisionômico representado tanto por formações abertas quanto florestais, incluindo aí 
o cerrado ou cerrado s.l. para diferentes fisionomias savânicas e cerrado s.s. para um tipo 
aberto (OLIVEIRA-FILHO; RATTER, 2002). Essa composição criava uma variedade de 
nichos (KLOPER; MACARTHUR, 1960), que é revelada pelo alto índice de espécies de 
pequenos mamíferos e pela alta proporção de táxons confinados ao dossel médio e superior 
da floresta.  
 
Os mamíferos representam grande parte da riqueza de espécies e dos endemismos 
brasileiros (FONSECA et al., 1999; VIVO, 1997) alcançando 652 espécies (REIS et al., 
2006). A diversidade de mamíferos da Floresta Atlântica corresponde a grande 
heterogeneidade ambiental deste Bioma.  
 
Segundo Miretzki (2006), já foram identificadas 285 espécies de mamíferos como ocorrentes 
na Floresta Atlântica (exceto os marinhos e aquáticos s.s.) que representam 43% da fauna 
de mamíferos brasileiros (REIS et al., 2006). Esse bioma contém a segunda fauna mais rica 
de mamíferos do Brasil, da qual Didelphimorphia (23 espécies; marsupiais) e Rodentia (98; 
roedores) representam 42,5% (121 espécies).  
 
A mastofauna do Cerrado, no entanto, apesar de altamente diversificada (195 espécies) 
apresenta baixa taxa de endemismos (n=18 ou 9,2%) (REIS et al., 2006). Cerca de 51% das 
espécies de mamíferos encontradas no Cerrado são também encontradas na Amazônia, 
38% ocorrem na Caatinga, 49% no Chaco e 58% na Floresta Atlântica (REDFORD; 
FONSECA, 1986; MARINHO-FIHO; REIS, 1989). Marinho-Filho; Guimarães (2001) 
consideram que as retrações e expansões das ‘Matas de Galeria’ ao longo do quaternário, 
favoreceram a manutenção de espécies relacionadas aos ambientes úmidos (mésicos) 
encontradas nessas matas. Esta hipótese é corroborada pela ausência de mamíferos com 
especializações para ambientes xéricos, como seria esperado para o Cerrado, haja visto 
este Bioma apresentar secas bem marcadas (SILVA et al., 2008).  
 
Os táxons de mamíferos que podem ser considerados típicos (diferente de endêmicos ou 
exclusivos) desta região ecotonal são, por exemplo, os primatas saguis do gênero Callithrix, 
marsupiais catitas do gênero Monodelphis, cuíca Micoureus, cuiquinhas Gracilinanus e 
gambá Didelphis, carnívoros como lobo-guará Chrysocyon brachyurus, cachorro-do-mato 
Cerdocyon thous, gato-mourisco Puma yaguaroundi, roedores dos gêneros Necromys, 
Calomys, Hylaeamys, Oligoryzomys ratos-do-mato, além de Xenartros tatus como Dasypus 
e Euphractus e tamanduá-bandeira Myrmecophaga tridactyla. Alguns dos quais foram 
registrados no decorrer do estudo. 
 
Mastofauna Original e Estado do Conhecimento Regional 
 
A despeito de sua relevância como centros de altíssima diversidade de mamíferos, existem 
poucos levantamentos faunísticos detalhados na Floresta Atlântica e no Cerrado brasileiro 
(FONSECA et al., 1996; MARINHO-FILHO; GUIMARÃES, 2001; MIRETZKI, 2006).  
 
Os estudos mais antigos sobre a fauna de mamíferos da Floresta Atlântica remontam ao 
século 18 e o pioneirismo de estudar uma fauna completa de mamíferos, ou seja, que 
considera todas as ordens, de uma localidade na Floresta Atlântica coube ao naturalista 
austríaco Johann Natterer (Figura 32), ocorreu somente no século XIX. A localidade 
estudada por Natterer corresponde à fazenda onde hoje se encontra a FLONA de Ipanema, 
no atual município de Iperó (VIVO, 1998), a 200 km da área de estudo. Sobre os mamíferos 
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do Cerrado, as primeiras notícias aparecem também no século XIX, através dos estudos do 
naturalista dinamarquês Peter Wilhelm Lund (Figura 32), que estudou a fauna da região de 
Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais (PAULO-COUTO, 1950). 

 

  
Johann Natterer Peter Wilhelm Lund 

Figura 32 - Ilustres naturalistas europeus que estiveram no Brasil, responsáveis pelos 
primeiros levantamentos da mastofauna da Floresta Atlântica (Johann Natterer) e do 
Cerrado brasileiro (Peter Wilhem Lund)  
 
Desde então estudos mais ou menos aprofundados foram desenvolvidos em ambos os 
biomas, mas apenas recentemente, cerca de 20/30 anos, eles tornaram-se contínuos. 
Tentativas recentes e de relevância regional foram apresentadas por: Marinho-Filho (1992) 
para a Serra do Japi (São Paulo), Barros-Battesti et al., 2000 para Itapevi, Vivo; Gregorin 
(2001) para o Parque Estadual de Intervales (São Paulo) e Kertzman (s.d.) para a FLONA 
de Ipanema, Puttker et al. (2008), Umetsu; Pardini (2007) e Pardini; Umetsu (2006) para a 
região de Morro Grande, este último artigo reúne e discute os resultados de mais de 20 
trabalhos realizados com pequenos mamíferos por toda a extensão da Floresta Atlântica.  
 
A tese de A. P. Carmignotto (2004) resume o conhecimento disponível sobre pequenos 
mamíferos no Cerrado brasileiro e a de M. Miretzki (2006) sobre os mamíferos da Floresta 
Atlântica brasileira, reunindo as informações disponíveis na coleção do Museu de Zoologia 
da USP, e de vários outros museus e coleções brasileiras. A lista de pequenos mamíferos 
citadas nestes trabalhos reúne 13 espécies, sendo cinco marsupiais: Didelphis albiventris, 
Lutreolina crassicaudata, Metachirus nudicaudatus, Monodelphis americana, Micoureus 
paraguayanus e oito roedores: Akodon cursor, Necromys lasiurus, Holochilus brasiliensis, 
Nectomys squamipes, Wilfredomys oenax, Sooretamys angouya, Euryoryzomys russatus e 
Hylaeamys megacephalus. Alguns dos indivíduos analisados por estes autores também 
fizeram parte dos clássicos estudos de Carlos O. da Cunha Vieira sobre a mastofauna do 
estado de São Paulo (VIEIRA, 1949, 1953, 1955). 
 
Este conjunto de informações revelou uma intrincada relação entre os mamíferos e os vários 
ambientes existentes ao longo da Floresta Atlântica e do Cerrado, onde se observou que a 
despeito de sua aparente homogeneidade na distribuição da sua mastofauna, ela apresenta 
particularidades regionais importantes, que só poderiam ser diagnosticadas a partir de 
estudos locais e de longa duração, com métodos variados (VOSS; EMMONS, 1996). Neste 
sentido, a fauna de mamíferos da área da APA Municipal Água Parada foi, até o momento, 
pouco estudada ou está em andamento e os resultados dos breves estudos realizados ainda 
não foram publicados.  
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3.2.3.2 Resultados e Discussões 
 
Riqueza de espécies e abundância total 
 
No total, foram capturados 114 indivíduos pertencentes a três ordens, de três famílias, 10 
gêneros e 11 espécies (41), sendo um tatu, cinco marsupiais e cinco roedores cricetídeos. 
Contudo, por este relatório envolver os “pequenos mamíferos”, cujo escopo engloba apenas 
os marsupiais e pequenos roedores (crecetídeos e equimídeos) o registro de tatu-galinha 
Dasypus novemcinctus será desconsiderado nas análises subsequentes, devendo ser 
considerado como acidental. Além disto, sua ocorrência será tratada na seção do relatório 
correspondente aos médios e grandes mamíferos. 
 
Tabela 41 - Lista de espécies de pequenos mamíferos na APA Municipal Água Parada e 
para o município de Bauru-SP 

Ordem Família Espécie Este 
inventário 

Literatura/ 
Museu 
Bauru 

Cingulata (tatus) Dasypodidae Dasypus novemcinctus x x 

     

Didelphimorphia (marsupiais) Didelphidae Caluromys lanatus  x 

  Didelphis albiventris x x 

    Gracilinanus agilis x  

    Gracilinanus microtarsus x x 

  Lutreolina crassicaudata  x 

  Micoureus paraguayanus  x x 

  Metachirus nudicaudatus  x 

    Monodelphis americana  x 

    Monodelphis kunsi x  

     

Rodentia (roedores) Cricetidae Akodon cursor   x 

  Calomys tener x  

  Delomys sublineatus  x  

  Euryoryzomys russatus   x 

  Hylaeamys megacephalus  x x 

  Holochilus brasiliensis  x 

    Nectomys squamipes  x 

    Necromys lasiurus x x 

    Oligoryzomys nigripes x  

    Sooretamys angouya  x 

  Wilfredomys oenax  x 

  Total: 11 (10*) 16 (15*) 

*: riqueza exclusiva de pequenos mamíferos (marsupiais e roedores) 

 
Comparativamente à riqueza conhecida de pequenos mamíferos para Bauru até a 
realização deste inventário foram capturadas 35,7% das espécies (Tabela 42). Entretanto, 
esse inventário apresentou cinco novos registros para o município, entre as quais três 
roedores e dois marsupiais, elevando a riqueza de pequenos mamíferos de 15 para 20 
espécies, distribuídas em nove marsupiais e 11 roedores (Tabela 41 e Figura 33).  
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Micoureus paraguayanus 

Didelphis albiventris

Gracilinanus microtarsus

Gracilinanus agilis

Monodelphis kunsi

Calurmoys lanatus

Lutreolina crassicaudata

Metachirus nudicaudatus

Monodelphis americana

Necromys lasiurus

Hylaeamys megacephalus 

Calomys expulsus

Delomys sublineatus 

Oligoryzomys nigripes

Euryoryzomys russatus 

Akodon cursor 

Holochilus brasiliensis

Nectomys squamipes

Sooretamys angouya

Wilfredomys oenax

APAAP Lit/Mus  
Figura 33 - Riqueza de espécies de pequenos mamíferos, antes e depois, dos estudos 
ambientais para compor o PM da APA Municipal Água Parada, Bauru, São Paulo 
 
Nessa nova composição o inventário da APA Municipal Água Parada amostrou 50% da 
mastofauna de pequenos mamíferos não voadores de Bauru, bem como, 14,3% do grupo 
para o estado de São Paulo (Tabela 42). Esse conjunto representa apenas 8,3% daquela da 
Floresta Atlântica e 10,4% do Cerrado (Tabela 42). As espécies registradas estão entre as 
mais comuns em inventários de pequenos mamíferos no Brasil (EISENBERG; REDFORD, 
1999), mesmo em áreas altamente degradadas como esta, com exceção, talvez, de catita 
Monodelphis kunsi.  
 
Tabela 42 - Comparativo da riqueza de espécies de pequenos mamíferos registradas na 
APA Municipal Água Parada, com os biomas presentes na área, estado de São Paulo e 
município de Bauru 

Táxon Região Riqueza total % da riqueza total 

Rodentia Floresta Atlântica 98 5.1 

Cerrado 71 7.04 

São Paulo 49 10.2 

Bauru 11 45.5 

APA Municipal Água Parada 5 --- 

    

Didelphimorphia Floresta Atlântica 23 21.7 

Cerrado 25 20 

São Paulo 21 23.8 

Bauru 9 55,6 

APA Municipal Água Parada 5 --- 

 
Entre seus componentes, encontra-se elementos exclusivos da Floresta Atlântica (Delomys 
sublineatus), espécies compartilhadas entre a Floresta Atlântica e as formações abertas 
brasileiras (Cerrado, Caatinga e Pantanal) (Micoureus paraguayanus, Necromys lasiurus, 
Gracilinanus agilis, Calomys tener, Hylaeamys megacephalus), espécies amplamente 
distribuídas no Brasil (Didelphis albiventris, Oligorzyzomys nigripes) (MIRETZKI, 2006) e 
duas de classificação incerta (Monodelphis kunsi, Gracilinanus microtarsus), fato que 
concorda com a condição ecotonal para a região.  
 
A riqueza observada, porém, é provavelmente uma sub-representação da fauna de 
pequenos mamíferos da APA Municipal Água Parada, ao considerar a ausência neste 
levantamento de roedores Echimyidae (ratos de espinho) e das espécies citadas na Tabela 
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41 (20 espécies) como já registradas para o município de Bauru e municípios circunvizinhos. 
Esta expectativa contradiz, parcialmente, os resultados do índice Jackknife 1, que estima 
apenas 12 espécies para a APA Municipal Água Parada (Figura 34), o que indica que esse 
levantamento registrou 83,3% das espécies, um resultado muito satisfatório para um estudo 
de campanha única. Ainda na Figura 34, se observa que a riqueza de espécies registradas 
(e sua linha de tendência logaritmizada) e a estimada (Jackknife 1) já se encontram 
convergentes e assintóticas, sugerindo que a acumulação de espécies pode estar próxima 
aquela a ser alcançada através das técnicas empregadas. Portanto, é factível considerar 
que ao menos as espécies comuns para a região foram amostradas neste inventário.  
 
Entre os 113 registros obtidos 73% (n=83) pertencem a duas espécies (20% da riqueza 
amostrada): rato-do-mato Oligoryzomys nigripes (n=50; 44%) e gambá-de-orelha-branca 
Didelphis albiventris (n=33; 29%), portanto, as oito demais espécies representam apenas 
27% (n=30) do inventário. D. albiventris foi a única espécie que apresentou recaptura. 
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Figura 34 - Riqueza observada e estimada (Jackknife 1) de pequenos mamíferos na APA 
Municipal Água Parada, por dia de captura. A linha de tendência (logaritmo riqueza) mostra-
se ainda ascendente 

 
Esta dominância de poucas espécies é lugar comum nas comunidades tropicais e 
subtropicais sul americanas de pequenos mamíferos não voadores (VOSS; EMMONS, 
1996; EISENBERG; REDFORD, 1999), condição que se mantém nas regiões de Floresta 
Atlântica e de Cerrado em estágio inicial e médio do estado de São Paulo. Nesses casos, 
contudo, ocorre em geral uma modificação das espécies dominantes, como resultado da 
modificação das condições ecológicas originais, que favorecem as espécies animais 
generalistas, com altas taxas reprodutivas e de grande valência ecológica, como os gambás 
Didelphis albiventris e animais com taxas reprodutivas elevadas e gestações curtas, como 
os roedores murídeos de pequeno porte do gênero Oligoryzomys e Necromys lasiurus que 
foi a terceira espécie em abundância. 



Encarte 1                                                                                                    Plano de Manejo da ÁPA Municipal Água Parada      

 

Secretaria de Meio Ambiente de Bauru ecossistema consultoria ambiental 

145/I 

 145/I 

50

33

12

5
4

3
2 2

1 1

44%

29%

11%

4%
4%

3%
2% 2%

1% 1%

 
Figura 35 - Frequência total e relativa (%) de capturas de pequenos mamíferos na APA 
Municipal Água Parada 
 
Estas modificações nas espécies dominantes também se justificam com o fato de que a 
ocorrência de pequenos mamíferos é influenciada por variáveis ambientais que definem 
microhabitats e nichos bastante específicos para cada espécie, de forma que perturbações 
antrópicas na ambiente, ao longo de processos históricos de uso e ocupação do solo, 
interferem nessas variáveis e modificam o microhabitat a ponto de torná-lo inadequado para 
as espécies com menor plasticidade ecológica. Portanto, além do favorecimento para 
algumas espécies ocorre um empobrecimento do habitat, não existindo necessariamente 
competição entre as espécies envolvidas. 
 
A análise qualitativa dos pequenos mamíferos da APA (Tabela 43) sintetizados na Figura 
36, indicam a preponderância de espécies terrestres (n=6; 60% da amostragem) de 
tamanho pequeno (entre 20 e 59 g) com dieta frugívora e granívora, com dominância de 
roedores (n=5) sobre os marsupiais (n=1). Um segundo grupo, formado por táxons 
arborícolas (n=3; 30%), de tamanho pequeno a médio (30 a 100 g) encontram-se 
unicamente marsupiais de dieta onívora e frugívora. Gambá-de-orelha-branca Didelphis 
albiventris forma um terceiro grupo, o das espécies escansoriais com hábitos também 
frugívoro e onívoro, contudo de tamanho grande (1250 g).  
 
Tabela 43 - Lista síntese das informações bionômicas dos pequenos mamíferos não 
voadores registrados na APA Municipal Água Parada 

Espécie Nome popular Massa (g) Locomoção Dieta 

Didelphis albiventris gambá 1250 SC FO 

Micoureus paraguayanus cuíca 100 AR IO 
Monodelphis kunsi catita 20 TE IO 
Gracilinanus agilis cuiquinha 30 AR FO 

Gracilinanus microtarsus cuiquinha 35 AR FO 
Oligoryzomys nigripes rato-do-mato 20 TE FG 
Calomys tener rato-do-mato 20 TE FG 

Necromys lasiurus rato-do-mato 35 TE FO 
Delomys sublineatus rato-do-mato 50 TE IO 
Hylaeamys megacephalus rato-do-mato 59 TE FG 

Legenda: Deslocamento/locomoção: AR = Arborícola, TE = Terrestre, SC = Escansorial, Dieta: FO = 
Frugívoro/onívoro, IO = Insetívoro/onívoro, FG = Frugívoro/granívoro.  
Fontes: modificado de Fonseca et al. (1996) e Eisenberg; Redford (1999). 
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Figura 36 - Composição bionômica da fauna de pequenos mamíferos não voadores 
registrados na APA Municipal Água Parada 
 
A abundância observada separou os pequenos mamíferos da APA Municipal Água Parada 
em três classes: táxons incomuns, táxons comuns e muito comuns, segundo o número de 
indivíduos. As espécies incomuns estão representadas por oito espécies (80% do 
inventário), enquanto as classes comum e muito comum por uma espécie cada (Tabela 44). 
Por sua vez, quatro espécies entre as incomuns foram registradas através de um ou dois 
indivíduos: Delomys sublineatus, Hylaeamys megacephalus, Gracilinanus agilis, Calomys 
tener. Enquanto Delomys é em geral associado com a Floresta Atlântica as demais espécies 
são com ambientes abertos, como o Cerrado e áreas ecotonais.  

 
Tabela 44 - Classes de abundância de pequenos mamíferos  

Nº. de indivíduos Classes Nº. de espécies % do total 

1 |—| 17 incomum 8 80 

18 |—| 34 comum 1 10 

35 |—| 51 muito comum 1 10 

total: --- 10 100 

 
O sucesso de captura considerando o total de capturas e armadilhas foi de 0,248 
indivíduos/armadilha/hora, sendo consideravelmente maior: 0,412 i/a/h (n=88; 77,8%) para 
os pitfalls sobre as live traps 0,1 i/a/h (n=24; 21,4%). As diferenças observadas também 
foram estatisticamente significativas (χ2 = 36,248; gl = 1; p << 0,01), indicando que as 
mesmas não ocorreram de forma aleatória. Um único indivíduo foi registrado através de 
busca ativa (n=1; 0,8%): gambá-de-orelha-branca Didelphis albiventris. 
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Pardini e Umetsu (2006) ao estudarem a comunidade de pequenos mamíferos da Reserva 
Florestal de Morro Grande (São Paulo) também encontraram diferenças significativas nesse 
aspecto e relacionam que pelo menos duas variáveis podem ser as responsáveis por estas 
diferenças: a) as armadilhas de queda são menos seletivas do que as de captura - viva, por 
interceptarem os animais enquanto se deslocam, não usando atrativos (iscas) e b) as 
armadilhas de queda podem capturar mais de um indivíduo por noite. A essas duas 
acrescentaria o fato de que as armadilhas de captura - viva especialmente as do tipo gaiola 
são, também, menos eficientes na retenção de indivíduos jovens e de espécies pequenas, 
como rato-do-mato Oligoryzomys, catita Monodelphis, entre outras. 
 
Outro aspecto relevante é o fato de que as armadilhas de queda, neste inventário, 
capturaram todas as dez espécies registradas (Figura 37), contudo, observa-se que no caso 
de gambá Didelphis albiventris a abundância foi 2,5 vezes maior com as armadilhas live 
traps (Figura 37).  
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Figura 37 - Frequência de capturas de pequenos mamíferos não voadores registrados 
nos estudos ambientais segundo o tipo de armadilha 
 
A ocorrência e a frequência das espécies de pequenos mamíferos ao longo de nove 
fragmentos, haja vista que o Fragmento 6 não obteve registro de nenhuma espécie, também 
foi diferenciado (Figuras 37 e 38).  
 
Os fragmentos 2 e 3 (f2 e f3) apresentaram a maior riqueza, com seis espécies cada (60% 
do total), sendo seguidos pelo f10 (5 espécies; 50%), f5 (4; 40%), f7 e f8 (3; 30%), f9 (2; 
20%) e f1 e f4 com uma espécie cada (10%) (Figuras 37 e 38). Observa-se que a 
abundância não foi proporcional a riqueza, assim o f10 (terceiro em riqueza) foi o fragmento 
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mais abundante com 34 indivíduos, enquanto que f3 e f2 (os mais ricos) ocuparam apenas a 
terceira e sexta posições, respectivamente.  
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Figura 38 - Abundância e riqueza de espécies totais, por fragmento amostrado, de 
pequenos mamíferos não voadores  
 
O conjunto das nove áreas amostradas apresentou um Índice de Diversidade de Shannon 
(H=1,537) e Equitabilidade (J=0,6677). Esses valores se alinhados a outros estudos 
realizados nos biomas Cerrado e Floresta Atlântica mostram uma certa dificuldade em 
comparar resultados. Por exemplo, Marinho-Filho ; Guimarães (2001), encontraram valores 
de H variando entre 1,129 até 2,647 para várias de Cerrado do Distrito Federal e Asfora; 
Pontes (2009) entre 1,5 e 2,774 para a Floresta Atlântica do nordeste do Brasil.  
 
Ou seja, através da comparação dos valores apresentados e o obtido para a APA Municipal 
Água Parada os resultados demonstram-se dentro do esperado. O fato das coletas terem 
sido realizadas em apenas uma fase de campo explica as taxas de capturas mais baixas, de 
forma que,até os resultados menos expressivos são compatíveis com os estudos descritos 
para a floresta amazônica.   
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Figura 39 - Composição, abundância e riqueza de espécies, por fragmento amostrado, de 
pequenos mamíferos não voadores  
 
Ao considerar a relação da distribuição de indivíduos entre as espécies nos fragmentos, 
obtém-se que os Fragmentos f4 e f1 apresentaram menor equitabilidade (J=0) enquanto que 
o f3 (J=0,9329) a maior (Tabela 45). No caso das espécies com menor J o número de 
espécimes foi de 12 e 5, respectivamente, com dominância completa (D=1) enquanto o f4 
apresentou praticamente a mesma abundância (n=13) de f4, mas uma riqueza de seis 
espécies e o menor índice de dominância (D=0,2071). Um das sutilezas desta informação 
encontra-se, por exemplo, na análise do f2, onde foram encontradas seis espécies em dez 
indivíduos, contudo foi o quarto em equitabilidade (J=0,8982) e o segundo em dominância 
(D=0,24) (Tabela 45).  
 
Portanto, uma comunidade com maior diversidade terá uma menor dominância e a 
equitabilidade será tanto maior quando a relação entre espécies e indivíduos variar pouco. 
De fato foi o que aconteceu, haja vista que f3 e f2 foram os de maior diversidade, como 
indica o Índice de Shannon (H), H=1,672 (f3) e H=1,609 (f2) e f4 e f1 os de menor (H=0), 
repetindo-se o mesmo no índice de Simpson (S) que em linhas gerais constitui-se no 
complemento da dominância, sendo assim alcançou para f3 o valor de 0,7929, para f2 0,76 
e para f4 e f1 zero (Tabela 45). 
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Tabela 45 - Síntese das informações sobre a riqueza de espécies, diversidade e 
abundância total dos pequenos mamíferos não voadores na APA Municipal Água Parada 

  F10 F5 F3 F8 F4 F2 F7 F1 F9 

Espécies 5 4 6 3 1 6 3 1 2 

Indivíduos 34 18 13 12 12 10 6 5 3 

Dominância (D) 0.3581 0.7037 0.2071 0.43 1 0.24 0.3889 1 0.5556 

Shannon (H) 1.207 0.6337 1.672 0.92 0 1.609 1.011 0 0.6365 

Simpson (S) 0.6419 0.2963 0.7929 0.57 0 0.76 0.6111 0 0.4444 

Equitabilidade (J) 0.7499 0.4571 0.9329 0.84 0 0.8982 0.9206 0 0.9183 

 
Ao comparar a riqueza entre pares de regiões, através do Índice de Jaccard (que usa 
presença e ausência das espécies e não abundância) foi possível distinguir que os 
pequenos mamíferos se distribuem de forma medianamente homogênea na APA Municipal 
Água Parada (67%; grupo f2-demais fragmentos) (Figura 39), com subgrupos menos 
similares (variando entre 57% e 43%). O subgrupo f4-f1 (100% similares) é formado 
exclusivamente pelo compartilhamento de uma única espécie (Oligoryzomys nigripes rato-
do-mato). A separação de f2 em um ramo exclusivo deve-se, provavelmente, à 
exclusividade da presença de ratos-do-mato Calomys tener e Hylaeamys megacephalus, 
enquanto que quatro espécies: rato-do-mato O. nigripes, rato-do-mato Necromys lasiurus, 
cuíquinha Gracilinanus microtarsus e gambá Didelphis albiventris reúnem os demais ramos.  
 
Infelizmente, devido à pequena variação de espécies (de 1 a 6) entre os fragmentos (Figura 
39), não é possível avaliar se estas diferenças tratam da capacidade de suporte do 
fragmento, de sua história ou se simplesmente são resultados de diferenças metodológicas. 
Empiricamente, no entanto, os fragmentos f2 e f3 aparentam formar juntos um grande 
complexo, onde foram registradas 90% (n=9) da fauna de pequenos mamíferos. Esses dois 
fragmentos estão entre os mais próximos, compartilham a mesma microbacia e apresentam 
semelhanças paisagísticas, com alta riqueza de cipós, árvores de médio e grande porte com 
o interior sombreado, além de estarem muito próximos a corpos d’água.  
 
O f10, que na análise de similaridade faz par com f3, está distante espacialmente desse, 
contudo guarda semelhanças na sua paisagem e na proximidade com corpos d’água como 
em f2 e f3. Assim como no f2, o f10 apresenta um sub-bosque denso e uma proximidade 
com áreas de plantio de arbóreas, no caso de eucaliptos. É prematuro afirmar de maneira 
mais contundente os motivos desta composição sem maiores coletas na região, entretanto, 
é factível admitir pelo exposto ao longo desse relatório que os fragmentos f2, f3 e f10 
estejam entre os com maior potencial conservacionista. 
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Figura 40 - Comparação da distribuição da diversidade de pequenos mamíferos não 
voadores, entre os fragmentos amostrados na APA Municipal Água Parada 
 
3.2.3.3 Conclusões e Recomendações 
 
A meta conservacionista é proteger as espécies ameaçadas de extinção, fato geralmente 
provocado pela ação humana sobre o meio. Esta ação está ligada, pelo menos, a três 
aspectos: i) destruição direta dos indivíduos para o consumo humano, ii) destruição dos 
ambientes e iii) pela introdução de espécies exóticas (EMMONS, 1990). 
 
Em geral, para avaliar o grau de perigo que incorre uma espécie deve-se considerar o seu 
tamanho, conspicuidade, densidade populacional, aspectos reprodutivos e grau de 
interferência do homem no ambiente em que a espécie habita. Assim, as espécies mais 
susceptíveis ao desaparecimento são aquelas predadoras de topo de cadeia trófica, 
geralmente os grandes carnívoros, os animais maiores, com baixa fecundidade e alta 
pressão cinegética e os pequenos mamíferos com populações pequenas e com alto grau de 
dependência da qualidade ambiental.  
 
Uma das maneiras de proteger estas espécies é a elaboração das chamadas “listas 
vermelhas”, onde são arrolados os táxons ameaçados, os motivos de sua ameaça e 
comentários gerais para sua proteção. Atualmente, existem várias listas, desde aquelas com 
caráter transnacional até as municipais. Estas listas, a princípio parecem incongruentes, 
contudo, as diferenças são oriundas de pelos menos quatro aspectos básicos: i) muitas das 
espécies envolvidas (p.ex. anta Tapirus terrestris) apresentam ampla distribuição no 
território brasileiro, o que “mascara” a real condição de suas populações em escala regional; 
ii) as listas raramente são elaboradas com os mesmos critérios para inclusão das espécies, 
apesar de seguirem a mesma categorização proposta pela IUCN (2007); iii) as listas não 
abrangem de forma homogênea todos os grupos de mamíferos, sendo as espécies 
conspícuas e de grande porte as mais facilmente reconhecíveis como ameaçadas; iv) falta 



Encarte 1  Plano de Manejo da ÁPA Municipal Água Parada      

  

Secretaria de Meio Ambiente de Bauru  ecossistema consultoria ambiental 

 

152/I 

de informações para avaliar adequadamente quais espécies tiveram redução de suas 
populações, especialmente no caso dos pequenos mamíferos (morcegos, roedores e 
marsupiais).  
 
Entre as dez espécies registradas nenhuma é considerada como ameaçada de extinção 
(Tabela 46). Por outro lado existem as espécies ditas comuns ou raras, sobre as quais 
pouco ou nada se sabe sobre sua biologia, que potencialmente podem estar ameaçadas de 
extinção. Nesse grupo foram encontradas quatro espécies, sendo três marsupiais e um 
roedor. Estas espécies devem ser destacadas e priorizadas em análises ambientais e 
conservacionistas. 
 
Tabela 46 - Relação das espécies de pequenos mamíferos não voadores com relevância 
conservacionista  

Espécies Brasil São Paulo Bauru IUCN 

Gracilinanus agilis (cuíquinha) -- -- -- -- 
Gracilinanus microtarsus (cuíquinha) -- -- qa -- 
Monodelphis kunsi (catita) -- -- qa -- 

Delomys sublineatus (rato-do-mato) -- -- -- -- 

total de espécies: 0 0 2 0 

 
Para lista federal e estadual: cr, criticamente em perigo; vu, vulnerável; pa, provavelmente ameaçada; qa, quase 
ameaçada; dd, dados deficientes; “--“, não consta 

      Fontes:  Machado et al., 2008; São Paulo (2010); SEMMA/Bauru, 2010; IUCN, 2012 

 

A área da APA Municipal Água Parada conserva ainda uma significativa fração de sua 
comunidade original de pequenos mamíferos não voadores, mesmo que inserida numa 
paisagem altamente fragmentada. É certo também que muitas destas espécies demonstram 
boa capacidade de se adequar ao ambiente antropizado, podendo ser consideradas comuns 
nos locais onde ocorrem e apresentando ampla distribuição. Isto indica que os membros da 
comunidade atual possuem uma alta plasticidade no uso dos ambientes, muito 
provavelmente de forma cumulativa (fragmentos florestais, monoculturas, pomares, 
pastagens, entre outras), na forma de metapopulações. Nesse sentido, toda e qualquer 
interferência nessas áreas pode acarretar consequências negativas para esta mastofauna, 
sendo justo, por essa razão, que uma série de cuidados sejam tomados antes, durante e 
após a implantação de qualquer atividade impactante na região da APA Municipal Água 
Parada. Além disto, deve-se ponderar que algumas das espécies registradas podem ter 
populações abaixo do nível mínimo viável, regionalmente ou localmente, e novas 
intervenções só irão acelerar o processo de extinção. 
 
A fim de favorecer a comunidade atual e eventualmente seu incremento, as recomendações 
a seguir seriam relevantes: 
 

 avaliar se o conjunto dos fragmentos f2 e f3 e a Estação Ecológica de Bauru, permite a 
existência de metapopulações de pequenos mamíferos não voadores e o que pode ser 
realizado para sua efetividade como um corredor de fauna;  

 continuar e ampliar o inventário dos pequenos mamíferos voadores, iniciados com este 
estudo; 

 mapear continuamente os registros da fauna, para compor um banco de dados municipal; 

 recuperar todas as áreas de proteção permanente, que atualmente estão muito 
degradadas; 

 remover a fauna exótica: bois, cavalos, porcos, ovelhas, cachorros, gatos domésticos, 
etc., de todas as áreas de proteção permanente e impedir seu restabelecimento; 

 coibir extensivamente a continuidade da fragmentação regional, assim como toda forma 
de caça;  

 estimular o incremento, em qualidade e área, dos fragmentos existentes. 
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3.2.4 Quiropterofauna  
 
A ordem Chiroptera é representada somente por morcegos, únicos mamíferos que possuem 
a habilidade de voar e, segundo Novak (1991) possui a maior diversidade de espécies 
depois da ordem Rodentia (comumente chamada de ordem dos roedores).  
 
Os quirópteros são divididos em duas grandes subordens, Megachiroptera e Microchiroptera 
(KOOPMAN, 1993), sendo que na região neotropical podem ser encontrados somente 
representantes de microquirópteros, distribuídos em 18 famílias (EMMONS; FEER, 1997). 
As 167 espécies que existem no Brasil estão contidas em 64 gêneros (REIS et al., 2006) e o 
gênero mais representativo para o nosso país é Phillostomydae, com 40 gêneros e 92 
espécies.  
 
Os morcegos possuem um papel fundamental na ecologia dos ecossistemas em que 
habitam, pois, apesar da maioria ser classificada como insetívoros há muitos com hábitos 
frugívoros, carnívoros, nectarívoros, onívoros ou hematófagos. Devido a essa grande 
radiação adaptativa ocupam diversos níveis tróficos (REIS et al., 2007; NOWAK, 1994) e 
possuem a importante característica de controlar populações de insetos (PINE, 1968; 
HOWEL; BURCH, 1974; KUNZ; WHITHAKER, 1974), polinizar espécies de plantas 
(CARVALHO, 1960; SAZIMA; SAZIMA, 1975; SAZIMA et al.,1982) e dispersar sementes 
vegetais (UIEDA; VASCONCELOS-NETO, 1985).  
 
O domínio morfoclimático do Cerrado abriga pelo menos 103 espécies de morcegos 
(AGUIAR; ZORTÉA, 2008; REIS et al., 2007), entretanto segundo Gonçalves e Gregorin 
(2004) os trabalhos já existentes sobre a composição das comunidades de quirópteros em 
áreas de Cerrado demonstram que ainda existem lacunas de conhecimento e, somente com 
um crescente de estudos e maior profundidade dos aspectos levantados por estes (como 
biogeografia histórica e estudos ecológicos com coletas sistematizadas), tal domínio 
florístico e sua composição de quirópteros poderá ser desvendada com clareza. Tal fato que 
é reportado por Aguiar e Zortéa (2008) como de conhecimento insuficiente, sobre as 
espécies de morcegos deste bioma. 
 
Com relação à fauna de morcegos de áreas urbanas e rurais tem-se que: 
 

Diversas espécies de morcegos são capazes de ocupar áreas urbanas ou 
rurais, utilizando remanescentes de vegetação nativa, ou mesmo ambientes 
artificiais que ofereçam abrigos e fontes de alimentos (e.g. SAZIMA et al., 
1994, BREDT; UIEDA 1996, REIS et al. 2002, PERINI et al. 2003, 
ESBÉRARD 2003, LIMA 2008, OPREA et al. 2009). Algumas espécies 
encontram variedade e abundância de recursos alimentares e abrigos nas 
cidades, o que pode favorecer a ocorrência delas em regiões urbanas 
(SAZIMA et al. 1994, BREDT; UIEDA 1996, SILVA et al. 1996, REIS et al. 
2002, LIMA 2008). (FERREIRA et al., 2010) 

 
Considerando as explanações realizadas acima, demonstra-se a extrema importância dos 
estudos como este, principalmente pela condição degradada do habitat e presença de 
características de urbanização da região.   
 
3.2.4.1 Materiais e Métodos  
 
A amostragem de quirópteros foi realizada em 10 fragmentos previamente selecionados. As 
capturas iniciaram-se cerca de meia hora antes do escurecer, que nessa época do ano 
ocorreu por volta das 19h 30 min no horário de verão, e continuaram por mais 4 horas após 
o escurecer total. Para as coletas foram utilizadas cinco redes de neblina com diferentes 
dimensões (comprimento x altura), sendo quatro de 6 x 2,5 m e uma de 12 x 2,5 m. Os 
locais selecionados para o uso das redes foram as bordas de mata, estradas e trilhas, 



Encarte 1  Plano de Manejo da ÁPA Municipal Água Parada      

  

Secretaria de Meio Ambiente de Bauru  ecossistema consultoria ambiental 

 

154/I 

potenciais corredores de vôo dos animais. Estas foram dispostas próximas ao solo ou com 
até 2 m de altura para capturar espécies que costumam forragear num estrato mais elevado. 
A amostragem, que ocorreu de 2 a 11 de novembro de 2009, foi realizada inicialmente 
durante a fase da lua cheia e terminou com alguns dias de lua minguante. 
 
Após a captura, os morcegos obtidos foram acondicionados individualmente em sacos de 
algodão e posteriormente triados. Na triagem estes foram fotografados, pesados e medidos 
com auxílio do paquímetro. Também foi feita a determinação de sexo, estádio reprodutivo e 
verificação da presença de feto ou não nas fêmeas através do método de apalpação do 
abdome, além de terem sido anotados os locais e horários de captura de cada um dos 
animais.  
 
Alguns exemplares foram coletados para servir como coleção de referência da área 
enquanto outros foram coletados devido à imprecisão da determinação da espécie em 
campo. A eutanásia foi realizada com anestésico e posteriormente os animais foram fixados 
por via úmida em formol 10% e preservados em álcool 70%. Em laboratório as espécies 
coletadas foram identificadas utilizando algumas chaves como a de Vizotto e Taddei (1973), 
Laval (1973) e Gardner (2007). Os exemplares coletados serão depositados 
preferencialmente na seção de mamíferos do Museu de Zoologia da Universidade de São 
Paulo (MZUSP). 
 
3.2.4.2 Resultados  
 
Ao longo dos 10 dias de amostragem foram capturados 60 exemplares de morcegos. No 
total foram identificadas 10 espécies pertencentes a três famílias, Molossidae, 
Vespertilionidae e Phyllostomidae. As famílias Molossidae e Vespertilionidae tiveram uma 
única espécie amostrada, respectivamente Molossops temminckii e Myotis nigricans, esta 
última a mais abundante no estudo, com 13 exemplares capturados. Já a família 
Phyllostomidae, representada por oito espécies no levantamento, teve as frugívoras Artibeus 
lituratus e Sturnira lilium como as outras duas espécies mais capturadas, cada uma com 12 
indivíduos (Tabela 47). Na Tabela 46 observa-se que essas três espécies sem dúvida são 
as mais comuns na área do levantamento, não só devido ao maior número de captura, mas 
também pelo fato de cada uma delas terem sido encontradas em metade dos locais 
amostrados (5 dos 10 pontos selecionados).  
 
Em um estudo realizado nas proximidades de Bauru, cerca de 50 km em linha reta, na 
Estação Ecológica dos Caetetus (posteriormente referida como EEC), localizada nos 
municípios de Gália e Alvilândia, foram encontradas 23 espécies de morcegos das mesmas 
três famílias em 40 noites de amostragem durante os anos de 1998 e 2001(PEDRO et al., 
2001). Nessa lista de quirópteros observa-se que A. lituratus é a espécie mais abundante do 
levantamento e que M. nigricans é mais capturada entre os vespertilionídeos. Comparando 
a lista da ECC com a do presente estudo verifica-se a existência de quatro novos registros 
para a região com as capturas de A. caudifer, A. planirostris, P. discolor e M. temminckii 
(Tabela 47).  
 
Nesses dois levantamentos realizados observa-se que a família Phyllostomidae é a melhor 
amostrada quando se compara com as demais. Isto se deve ao fato desta família ser a mais 
diversificada da região neotropical, representando no Brasil 55% das espécies no país, ou 
seja, cerca de 90 das 167 espécies (REIS et al. 2007).   
 
Outra justificativa é a seletividade do método que privilegia a captura de espécies de voo 
baixo e de menor capacidade de detecção das redes como no caso filostomídeos frugívoros 
(FAZZOLARI-CORRÊA, 1995). Dessa forma é de se esperar que poucas espécies 
insetívoras aéreas como as de vespertilionídeos sejam capturadas, pois estas forrageiam 
normalmente na copas das árvores. Entretanto M. nigricans foi a mais capturada neste 
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estudo, e isto pode ser atribuído pelo menos em parte ao sucesso de captura com uso das 
redes de neblinas colocadas a alguns metros acima do solo. 
 
Nas capturas realizadas diariamente notou-se que estas não ultrapassaram 10 exemplares, 
com exceção do ponto 03 que teve 13 indivíduos. De forma geral, o número de capturas foi 
pequeno, o mesmo acontecendo com o número de espécies. Exemplo disso é que a maior 
diversidade local observada apresentou apenas quatro espécies (fragmentos 01, 02, 03 e 
09). Os morcegos M. temminckii e Artibeus planirostris foram representados por um único 
indivíduo, sendo estes encontrados respectivamente nos fragmentos 03 e 02. Já 
Phyllostomus discolor assim com Platyrrhinus lineatus foram representados por dois 
exemplares, entretanto estes também foram encontrados em uma única localidade, 
respectivamente nos fragmentos 06 e 09 (Tabela 48 e 50). Para cada um dos fragmentos 
observou-se uma grande variação nas abundâncias relativas (AR) das espécies. Uma vez 
que se considerou alta abundância relativa aos valores superiores a 50%, somente duas 
espécies se destacaram. Primeiro M. nigricans que obteve 77% e 66% nos pontos 7 e 10 
respectivamente, e segundo A. lituratus, outra espécie comum na área, que teve 60% no 
ponto 6. 
 
A justificativa para o pequeno número de indivíduos e de espécies encontradas na área 
pode estar relacionada a diversos fatores. Dentre eles pode-se citar alguns que auxiliam nas 
interpretações dos resultados obtidos como o pequeno esforço amostral, com uma única 
campanha e o uso de apenas 5 redes, o período de amostragem em época de lua cheia ou 
mesmo a própria degradação dos ambientes selecionados. 
 
Com dez dias consecutivos de trabalho foi obtida a curva de acumulação das espécies ou 
curva do coletor. Nela observa-se que logo no primeiro dia registraram-se quatro espécies 
(Anoura caudifer, Glossophaga soricina, Platyrrhinus lineatus e Myotis nigricans). Ao longo 
do levantamento novos registros foram feitos até atingir um total de dez espécies. Como se 
observa na Figura 40 a curva é ascendente, e mais espécies existem na área. Portanto, 
somente com um maior esforço amostral poderá se chegar a uma estabilização desta curva 
e só assim poderá se conhecer melhor a fauna de quirópteros que realmente existe na 
região. 
 
Com relação aos hábitos alimentares dos morcegos capturados foram identificados quatro 
tipos: frugívoros, nectarívoros, insetívoros e onívoros. A parcela de frugívoros foi maior e 
representou 50% das espécies na área. Em seguida as guildas alimentares dos nectarívoros 
e insetívoros responderam por 20% cada. Já os onívoros tiveram apenas 10%, devido a P. 
discolor ter sido a única espécie como este tipo de hábito alimentar (Figura 42). Esses 
resultados corroboram com os trabalhos de Pedro et al., (2001) e Passos et al., (2003) na 
ECC e no Parque Estadual de Intervales onde a guilda dos frugívoros aparece sempre bem 
representada. Estes resultados se devem, como dito anteriormente, ao fato dos morcegos 
frugívoros da família Phyllostomidae ter uma menor capacidade de detecção das redes 
(FAZZOLARI-CORRÊA, 1995). 
 
Ressalta-se que no levantamento realizado nenhuma das espécies de morcegos capturados 
encontra-se na lista das espécies ameaçadas da IUCN (2009) ou do IBAMA (2003), sendo 
todas elas muito comuns em áreas alteradas e antropizadas. 
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Tabela 47 - Espécies de morcegos amostradas no presente estudo e na Estação 
Ecológica dos Caetetus (ECC) com o número de indivíduos capturados e seus hábitos 
alimentares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Famílias Espécies 
N° de ind. 
Presente 
estudo 

N° de ind. 
Estudo na 
ECC 

Hábitos 
alimentares 

Abreviaturas 

Molossidae Cynomops planirostris  1 Insetívoro  

 Molossops neglectus  2 Insetívoro  

 Molossops temminckii 1  Insetívoro Mt 

 Molossops sp.  1 Insetívoro  

 Nyctinomops 
aurispinosus 

 1 Insetívoro  

Phyllostomidae Anoura caudifer 5  Nectarívoro Ac 

Artibeus lituratus 12 159 Frugívoro Al 

Artibeus fimbriatus  12 Frugívoro  

Artibeus planirostris 1  Frugívoro Ap 

Carollia perspicillata 5 74 Frugívoro Cp 

Chiroderma doriae  8 Frugívoro  

Chiroderma sp.  5 Frugívoro  

Chrotopterus auritus  4 Carnívoro  

Desmodus rotundus  30 Hematófago  

Glossophaga soricina 7 2 Nectarívoro Gs 

Glyphonycteris 
sylvestris 

 3 Insetívoro  

Micronycteris microtis  3 Insetívoro  

Phyllostomus discolor 2  Onívoro Pd 

Platyrrhinus lineatus 2 6 Frugívoro Pl 

Platyrrhinus recifinus  16 Frugívoro  

Pygoderma bilabiatum  2 Frugívoro  

Sturnira lilium 12 60 Frugívoro Sl 

Vampyressa pusilla  16 Frugívora  

Vespertilionidae Lasiurus blossevillii  15 Insetívoro  

 Myotis nigricans 13 19 Insetívoro Mn 

 Myotis ruber  15 Insetívoro  

 Myotis sp.  18 Insetívoro  

3 Famílias 27 espécies 
 

10 espécies  
60 indivíduos 

23 espécies 
468 

indivíduos 

6 Hábitos 
alimentares 
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Tabela 48 - Abundância absoluta e abundância relativa total e para cada um dos 
fragmentos amostrados por espécie (Pontos 1, 2 e 3) 

 
Espécies 

Todos os 
feagmentos 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

N AR N AR N AR N AR 

Mollosus sp. 1 1,7     1 7,7 

Anoura caudifer 5 8,3       

Artibeus lituratus 12 20 1 11,1 1 25 5 38,4 

Artibeus planirostris 1 1,7   1 25   

Carollia perspicillata 5 8,3 3 33,3     

Glossophaga soricina 7 11,7 1 11,1   2 15,4 

Platyrrhinus lineatus 2 3,4       

Phyllostomus discolor 2 3,4       

Sturnira lilium 12 20 4 44,4 1 25 5 38,4 

Myotis nigricans 13 21,7   1 25   

Total 60 100 9 100 4 100 13 100 

   N = abundância absoluta; AR = abundância relativa 

 
Tabela 49 - Abundância absoluta e abundância relativa total e para cada um dos 
fragmentos amostrados, por espécie (Pontos 4, 5, 6 e 7) 

 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Ponto 7 

Espécies N AR N AR N AR N AR 

Anoura caudifer 1 50 1 11,1   3 50,1 

Artibeus lituratus 1 50   3 60   

Carollia perspicillata   1 11,1     

Glossophaga soricina       1 16,7 

Phyllostomus discolor     2 40   

Sturnira lilium       2 33,4 

Myotis nigricans   7 77,1     

Total 2 100 9 100 5 100 6 100 

   N = abundância absoluta; AR = abundância relativa 

 
Tabela 50 - Abundância absoluta e abundância relativa total e para cada um dos 
fragmentos amostrados, por espécie (Pontos 8, 9 e 10) 

 
Espécies 

Ponto 8 Ponto 9 Ponto 10 

N AR N AR N AR 

Anoura caudifer   1 14,3   

Carollia perspicillata     1 33,3 

Glossophaga soricina   3 42,9   

 Platyrrhinus lineatus   2 28,6   

Sturnira lilium 1 50     

Myotis nigricans 1 50 1 14,3 2 66,6 

Total 2 100 7 100 3 100 
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Figura 41 - Número acumulado de espécies obtido durante os dez dias de amostragem 
 
Cada espécie é representada pela sua abreviatura como apresentado na Tabela 46. 
 

 
Figura 42 - Gráfico representando as guildas alimentares das espécies de morcegos 
capturadas no estudo com suas respectivas porcentagens. 
 
Lista comentada das espécies capturadas no levantamento 
 
Família Molossidae  
 
Essa família possui distribuição mundial sendo representada por 10 gêneros e cerca de 80 
espécies com sete gêneros e 26 espécies reconhecidas para o Brasil (GREGORIN; 
TADDEI, 2002; REIS et al., 2007). Nesses morcegos a cauda é longa, envolvida pela 
membrana interfemural somente na sua metade basal ficando o restante livre, sendo 
chamados de “morcegos de cauda livre” (EISENBERG; REDFORD, 1999). 
 
Molossops temminckii - morcego de pequeno porte que tem sua face lisa, sem 
dobramentos cutâneos, com rinário circundado por verrugas diminutas e orelhas triangulares 
bem separadas entre si. Pesam entre 5-7 gramas e possuem antebraço em torno de 30 mm 
(27,0-33,5 mm). A dieta consiste de insetos, podendo forragear ao redor de postes de 
iluminação. As espécies desse gênero são comuns em áreas degradadas e com habitações 
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humanas, que costumam utilizar como abrigo, além de ocos de árvore, postes e mourões de 
cerca (EISENBERG; REDFORD, 1999; REIS et al., 2007). 

 
Família Vespertilionidae 
 
Essa família possui a maior diversidade e distribuição geográfica entre os quirópteros, não 
sendo encontrados apenas nas regiões Árticas, Antárticas e da Nova Zelândia. Atualmente 
contam com 48 gêneros e 407 espécies, sendo representados no Brasil por cinco gêneros e 
24 espécies. Possuem especializações para hibernar no inverno em regiões temperadas e 
costumam utilizar cavernas, ocos de árvores e outros locais como abrigo. Os morcegos 
dessa família apresentam cauda bem desenvolvida que é toda contida no uropatágio 
(EISENBERG; REDFORD, 1999, REIS et al., 2007). 

 
Myotis nigricans - morcego pequeno com envergadura aproximada de 23 cm e peso em 
torno de 4 g. São considerados como insetívoros aéreos de florestas e clareiras e é a 
espécie dentro do gênero que aparece com maior frequência em estudos de inventário, 
sendo capturada tanto em ambientes bem conservados quanto modificados.  Ocorre por 
todo o território nacional (REIS et al., 2002, REIS et al., 2007).  
 
Família Phyllostomidae 
 
Os morcegos dessa família são encontrados nas regiões tropicais e subtropicais do novo 
mundo, distribuídas em 51 gêneros e aproximadamente 140 espécies. No Brasil já foram 
registrados 40 gêneros e 90 espécies. A presença de um apêndice em forma de folha na 
extremidade superior do focinho é característica de quase todos os membros dessa família 
(EISENBERG; REDFORD 1999, REIS et al., 2007). 
 
Subfamília Carolliinae 
 
Carollia perspicillata - morcego de tamanho mediano com antebraço variando de 38 a 44 
mm, envergadura aproximada de 25 cm e massa corpórea em torno de 18,5 g. O lábio 
inferior possui um formato de “V” com uma verruga centro-marginal e várias papilas 
pequenas ao redor. São frugívoros e alimentam-se de uma enorme variedade de frutos e 
flores. Entretanto, atualmente, os trabalhos têm apresentado uma preferência por frutos de 
piperáceas, das quais é o maior dispersor (REIS et al., 2002). Encontrado por todo o Brasil, 
o gênero destes morcegos está entre os mamíferos mais frequentes da América tropical 
(REIS et al., 2007). Porém, de acordo Fabián et al., (1999) esta espécie é pouco abundante 
no Rio Grande do Sul.  
 
Subfamília Glossophaginae 
 
Anoura caudifer - morcego de tamanho relativamente pequeno com antebraço entre 34 e 
39 mm e peso entre 8 e 13 g. O uropatágio é estreito, semicircular e com cauda usualmente 
presente. Sua dieta é baseada em néctar de grande variedade de plantas, mas pode 
consumir também frutos e insetos (REIS et al., 2002, REIS et al., 2007). Espécie 
comumente reportada em inventários locais, ocorrendo em diversos habitats como florestas 
primárias, secundárias, bananais associados a florestas, pastos e áreas urbanas e rurais 
(REIS et al., 2007). Distribui-se por todo o Brasil, com exceção do Nordeste (FABIÁN et al., 
1999). 
 
Glossophaga soricina - morcego de tamanho relativamente pequeno com antebraço 
vaiando entre 31,8 a 39,8 e peso entre 7 e 17 g. Possuem dieta nectarívora, podendo 
complementar sua dieta com frutos e insetos, sendo um importante polinizador de plantas 
econômicas. Trata-se de um dos nectarívoros mais frequentemente encontrados em 
inventários locais, ocorrendo em todos os biomas brasileiros, sendo capturados nos mais 
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diversos habitats como, florestas primárias, secundárias, pomares, e pequenos fragmentos 
(REIS et al., 2007). 
 
Subfamília Sternodermatinae 
 
Artibeus lituratus - espécie bem conhecida devido a sua alta abundância, com presença 
destacada em ambientes urbanos. Tem uma dieta variada embora a frugivoria predomine 
como hábito principal, alimentando-se preferencialmente de frutos da família Cecropiacea e 
Moracea (PASSOS et al., 2003). Possui listas brancas faciais mais evidentes que nas outras 
espécies do gênero e sua envergadura pode chegar a 52 cm, pesando até 70 g (REIS et al. 
2002). Sua ocorrência é conhecida na maior parte do nosso território (TADDEI et al., 1998). 
 
Artibeus planirostris - é um Artibeus de tamanho médio com antebraço entre 62 e 73 mm 
e peso entre 40 e 69 g. Possui coloração acinzentada e listas faciais quase imperceptíveis. 
São frugívoros embora consumam menos frequentemente recursos florais (pólen/néctar) e 
insetos. Habita áreas florestadas, fragmentos de mata e ambientes xeromórficos como 
Cerrado e a Caatinga (REIS et al., 2007). 
 
Sturnira lilium - morcego de tamanho médio com antebraço em torno de 42 mm e peso de 
21 g. No lábio inferior apresentam verrugas em forma de meia lua. A membrana interfemural 
é imperceptível e não apresentam cauda. Em algumas épocas do ano os machos 
apresentam tufos de pêlos avermelhados nos ombros (REIS et al., 2002). Espécie 
relativamente abundante de dieta frugívora, esta consume preferencialmente frutos de 
solanáceas, especialmente as de pioneiras como os “jaborandis” (Piper spp.). Está adaptada 
a ambientes modificados, como campos e áreas desmatadas em estágio sucessional (REIS 
et al., 2007). 
 
Platyrrhinus lineatus - morcego de tamanho médio com antebraço entre 43 e 50 mm e 
peso entre 23 e 26 g. Apresenta quatro listas faciais brancas na cabeça e uma lista que 
corre por seu dorso. Embora a espécie seja predominantemente frugívora, esta pode 
consumir também pólen, néctar, insetos e folhas. É encontrada em todo o território nacional, 
tanto em ambientes mais úmidos como matas ripárias e Floresta Atlântica como em 
ambientes xeromórficos como a Caatinga e o Cerrado, sendo rara apenas na Amazônia 
(REIS et al., 2007). 
 
Phyllostomus discolor – morcego de tamanho médio para o gênero, com antebraço entre 
55 e 69 mm e peso entre 26 e 51 g. Apresenta um contraste de cor na pelagem entre o 
ventre e o dorso, com o primeiro mais claro. São considerados onívoros e abrigam-se em 
cavernas, ocos de árvores e construções humanas (NOGUEIRA et al.2007b). É encontrado 
em todos os biomas brasileiros seja em florestas primárias, secundárias ou mesmo em 
ambientes alterados como plantação de bananas e áreas urbanizadas (REIS et al., 2007). 
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3.2.5 Avifauna 
 
De acordo com Sick (1997) a classe aves é uma das mais diversificadas e representativas 
em número de espécies dentre os vertebrados terrestres, constituindo elos finais de cadeias 
alimentares. O fato de ocuparem ambientes variados, apresentarem hábitos característicos 
e por serem de fácil detecção, fazem das aves excelentes bioindicadoras, sendo assim, 
ferramenta útil para estudos de ecologia e avaliação ambiental (FURNESS; GREENWOOD, 
1993).  
 
Em áreas onde a perturbação antrópica é grande, a comunidade de aves pode ser bastante 
afetada, faltando-lhe muitas vezes alguns atributos essenciais à sua sobrevivência, como, 
por exemplo, fontes de alimentos e locais de reprodução (ANDRADE, 1993). Assim sendo, 
Gonzaga (1982), considera que a presença ou ausência de determinadas espécies podem 
servir de indicador do nível de conservação ou alteração ambiental de uma área estudada, o 
que faz com que estudos com a avifauna sejam de certa forma frequentes para avaliação da 
qualidade ambiental e definição de medidas de manejo em zoneamentos de unidades de 
conservação. 
 
Os objetivos do presente estudo constaram de: 
 
- realizar o diagnóstico da avifauna da área da APA Municipal Água Parada; 
- listar espécies de aves de ocorrência para a área; 
- caracterizar ambientes e a avifauna associada; 
- avaliar o estado atual de proteção ambiental da APA, com a identificação de espaços com 
maior potencial para a conservação da avifauna; 
- identificar e analisar as pressões e ameaças sobre a avifauna local; 
- subsidiar a elaboração e implantação de PM da APA. 
 
No presente documento são apresentados os resultados obtidos pelo diagnóstico da 
avifauna realizado na APA Municipal Água Parada. Esses resultados, juntamente com de 
outros componentes bióticos servirão de subsídio à elaboração do PM dessa UC, visando à 
manutenção dos recursos naturais ali encontrados. 
 
Os resultados obtidos constaram da elaboração de uma lista qualitativa das espécies de 
aves com base em dados obtidos em trabalho de campo (forma direta) e de revisão 
bibliográfica (forma indireta), de espécies de maior relevância à conservação, da 
identificação de áreas prioritárias à conservação para a avifauna e das pressões que esse 
grupo animal vem sofrendo em face às diversas ações antrópicas que ocorrem dentro e fora 
dos limites dessa UC.  
 
3.2.5.1 Materiais e Métodos 
 
A área de estudo corresponde à APA Municipal Água Parada, que abrange parte da porção 
superior da bacia hidrográfica do córrego da Água Parada, no município de Bauru, estado 
de São Paulo. 
 
As atividades iniciais dos trabalhos constaram da análise de imagens de satélite digitais da 
APA Municipal Água Parada na sede administrativa da empresa Ecossistema Consultoria 
Ambiental Ltda., o que permitiu a obtenção de dados preliminares sobre a configuração 
ambiental da APA e a definição de pontos de amostragens para o meio biótico, incluindo o 
estudo da avifauna.  
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Definição de Pontos de Amostragens 
 
Para o levantamento de dados em campo, 10 fragmentos foram definidos. Foram escolhidos 
fragmentos florestais distantes entre si e espalhados pela área, de forma que as 
amostragens ocorressem uniformemente por toda a APA. Para otimizar os estudos da 
avifauna em conformidade com as diferentes técnicas de amostragem segundo a 
metodologia aplicada, esses fragmentos foram agrupados em blocos, sendo que dois 
abrangendo três fragmentos e um contendo quatro fragmentos. 
 
Além das amostragens no interior dos fragmentos, também foram realizados registros de 
espécies no entorno dessas florestas, compreendendo ambientes abertos (campos de 
pastagens, monoculturas e laranjais) e sistemas aquáticos presentes dentro dessa APA. 
 
Levantamento de dados secundários 
 
Para o incremento de informações que serviram de base à elaboração do presente 
documento, um minucioso levantamento de informações secundárias (revisão bibliográfica) 
foi realizado. Essa ação consistiu da obtenção de dados da literatura referente a inventários 
e estudos de espécies de aves realizados na região de entorno onde se insere a APA. 
Foram assim obtidos dados provenientes de publicações zoológicas, resumos de 
congressos de zoologia e ecologia, relatórios técnicos e informações pessoais. 
 
 
Levantamento de dados primários - trabalhos de campo 
 
Para a obtenção de dados primários foi realizada campanha de campo com a duração de 10 
dias, no período de 29 de outubro a 07 de novembro de 2009. 
 
As atividades realizadas durante a campanha de campo consistiram de:  
 
a) Escolha de locais para aplicação de técnicas de registros de aves nos sítios de 
amostragens: constou da escolha de locais em cada um dos 10 sítios de amostragens 
(fragmentos florestais) nos quais foram aplicadas diferentes técnicas de levantamentos da 
avifauna, resultando no registro de espécies de forma direta. 
 
b) Registro das espécies: o registro das espécies se fez pelo emprego de técnicas 
tradicionais de levantamento da avifauna, com base em: 
 

 Observação direta: através da identificação das espécies de acordo com suas 
características morfológicas e comportamentais, utilizando-se binóculos Bushnell 7x35 como 
equipamento de auxílio na visualização. O emprego desse instrumento óptico possibilitou a 
focalização e aproximação da imagem das aves sem influenciar em seu comportamento. 
 

 Reconhecimento auditivo: com a identificação das espécies feita por meio do 
reconhecimento das manifestações sonoras produzidas pelas aves. Pelo fato da avifauna 
emitir sons (vocalização), esta técnica foi bastante útil para o registro das espécies durante 
a campanha de campo.  Várias espécies foram identificadas por meio dessa técnica, 
principalmente da Ordem Passeriformes que durante o período reprodutivo utilizam-se da 
vocalização com frequência para comunicação de defesa territorial e acasalamento.  
 
Para a aplicação de ambas as técnicas (observação direta e reconhecimento auditivo) foram 
percorridas diariamente trilhas (transectos) no interior e borda dos fragmentos florestais 
escolhidos para amostragens. Durante a caminhada, todas as aves registradas foram 
anotadas e posteriormente compiladas à lista de espécies.  
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 Capturas: a captura de aves foi com o emprego de armadilhas tipo redes-de-neblina (mist 
nets), as quais foram armadas em trilhas abertas no interior dos fragmentos. 10 redes de 
neblina com tamanhos de 3 m x 12 m e malhas de 36 mm e 71 mm foram utilizadas. Devido 
ao tempo despendido para se armar as redes, estas foram colocadas somente em três 
fragmentos (números 2, 5 e 8), cada um desses, fazendo parte de um dos blocos de 
agrupamento de fragmentos.  
 
Todas as aves capturadas foram identificadas e fotografadas com câmera fotográfica digital, 
e em seguida, soltas nos locais de captura. 
 
Para análise de estabilização da curva de amostragem de espécies, foram utilizados os 
dados diários coletados, ou seja, a quantidade de novas espécies que se registrava para a 
área.  
 
Compilação de Dados 
 
Finalizadas a revisão bibliográfica e a campanha de campo, todos os dados obtidos foram 
compilados, o que gerou uma base de dados que propiciou a elaboração do relatório ora 
apresentado. 
 
Lista de Espécies com Nomenclatura Científica e Vernácula Adotada 
 
A lista de espécies representa a compilação de observações próprias (registros de campo) e 
dados secundários (revisão bibliográfica). A identificação das aves ocorreu até o nível de 
espécie, adotando-se a nomenclatura científica e popular atualizada de acordo com a Lista 
de Aves do Brasil (7° edição) apresentada pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos 
(CBRO, 2009). 

 
3.2.5.2 Resultados e Discussões 

 
A Avifauna Regional 
 
Com relação às pesquisas desenvolvidas com a avifauna no interior da APA Municipal Água 
Parada, a única referência obtida é o trabalho realizado em fragmento florestal da Fazenda 
Rio Verde (MEDOLAGO et al., 2007; UBAID et al., 2007). Esse estudo gerou o registro de 
163 espécies distribuídas em 46 famílias, sendo a maioria considerada como de baixa 
sensitividade ambiental, devido às condições de conservação do fragmento florestal 
estudado. 
 
Regionalmente, são destacados trabalhos que servem de base para demonstrar a riqueza 
das espécies de aves na região, tais como o de Donatelli e Ferreira (2009) que constataram 
através de registros de campo e de dados secundários um número superior a 260 espécies 
de aves para a Estação Ecológica de Caetetus, município de Gália, demonstrando que, 
mesmo constituindo-se de um fragmento de floresta com pouco mais de 2.000 ha, a referida 
UC mantém uma avifauna bem expressiva. Também é destacado o trabalho de Donatelli et 
al., (2004) realizado na Fazenda Rio Claro de propriedade da empresa Duratex Florestal 
S/A, no município de Lençóis Paulista, onde os autores registraram 216 espécies. 
 
No município de Anhembi, Antunes (2005) estudando a avifauna de um fragmento florestal 
de 1.451 ha, registrou 198 espécies, sendo que nesse estudo o autor percebeu uma 
redução de espécies de aves no interior do fragmento que ocorreu durante o passar dos 
anos. Também no mesmo município, Almeida (1982) listou 97 espécies de aves em 
pequenas matas ciliares remanescentes e capoeiras.  
 
No campus da Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), Motta-Júnior e Vasconcellos 
(1996) registraram 214 espécies de aves no local, dentre elas espécies endêmicas do 
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domínio de Cerrado; Aleixo e Vielliard (1995) em estudo realizado na Mata de Santa 
Genebra na cidade de Campinas, registraram 134 espécies. Silva (2008) em estudo da 
avifauna em dois fragmentos de Cerrado na Estação Experimental de Itirapina, localizada no 
município do mesmo nome, registrou 213 espécies de 51 famílias. Na mesma unidade de 
conservação, Motta Jr. et al., (2008) registraram 231 espécies. Willis (2003) realizando 
estudos numa antiga área de plantações de eucaliptos com sub-bosque nativo no município 
de Rio Claro, registrou 255 espécies de aves.  
 
Ainda no município de Rio Claro, Willis e Oniki (2003) citados por Motta Júnior et al., (2008) 
registraram 263 espécies em fragmento de mata semidecidual, enquanto Gussoni (2007) 
pesquisando a avifauna de cinco localidades do município registrou 260 espécies para as 
referidas áreas. Compilando os trabalhos de diferentes autores, o número de espécies de 
aves presentes no município citado chega a 335 espécies, o que demonstra que mesmo a 
região dessa parte do estado de São Paulo encontrando-se muito descaracterizada 
ambientalmente da paisagem primitiva, mesmo assim, mantém um significativo número de 
espécies. 
 
Aspectos Zoogeográficos da Área de Estudo 
 
De acordo com a descrição de Sick (1997) referente aos principais habitats de aves 
encontrados no Brasil, a área da APA Municipal da Água Parada está inserida na seção 
ecológica da Floresta Atlântica e do Cerrado. Para Stotz et al., (1996) a região que abrange 
esses biomas é considerada como criticamente ameaçada devido à intensa supressão 
vegetacional ocorrida, o que gerou extinções e reduções populacionais de várias espécies 
de aves. 
 
Riqueza de Espécies 
 
Em termos de diversidade, o território brasileiro apresenta uma avifauna bastante 
expressiva, sendo encontradas no país mais da metade das espécies que ocorrem no 
continente Sul-Americano (ANDRADE, 1995). Embora muitas regiões apresentem-se 
alteradas, ainda assim, mantém uma representativa quantidade de espécies. 
 
Em relação ao estado de São Paulo, essa unidade da federação foi uma das que mais 
sofreu com o desflorestamento ocorrido durante o processo de abertura de frentes agrícolas 
no século passado, o que provocou uma série de impactos que afetaram diretamente muitas 
espécies da avifauna. Segundo Motta - Jr e Vasconcellos (1996), o território paulista 
apresenta atualmente uma das menores áreas de cobertura vegetal nativa ainda intacta, 
com a situação sendo mais crítica no interior, onde a maioria dos remanescentes não passa 
de pequenos fragmentos de floresta geralmente bastante alterados. No município de Bauru, 
e, mais especificamente na área da APA Municipal Água Parada, a situação não é diferente, 
sendo encontrados apenas fragmentos espalhados e de tamanhos reduzidos. A 
consequência dessa fragmentação foi a redução populacional ou mesmo o desaparecimento 
de espécies mais especializadas, reduzindo assim a riqueza da avifauna original.  
 
Para a área da APA foi relacionada, a princípio por meio da aplicação da metodologia 
descrita, a presença de 264 espécies de aves distribuídas em 55 famílias. As famílias mais 
representativas foram Tyrannidae (n = 36), Thraupidae (n = 16), Emberizidae (N = 14), 
Trochilidae, Thaupidae e Picidae (n = 11). A quantidade de espécies relacionadas para a 
área da APA corresponde a aproximadamente 34% da avifauna do estado de São Paulo, 
estado esse que, segundo Willis e Oniki (2003) citados por Motta-Júnior et al., (2008), 
apresenta 770 espécies. 
 
Do total de espécies, 185 tiveram registro durante os trabalhos de campo e 79 através de 
revisão bibliográfica, utilizando-se como principais referências de consultas os trabalhos de 
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Donatelli e Ferreira (2009) e Donatelli et al., (2004). As espécies listadas com base em 
citação bibliográfica embora não registradas em campo, apresentam grande probabilidade 
de ocorrência para a área devido às características ambientais da mesma. A riqueza de 
espécies se assemelha a de outras áreas da região, ambientalmente semelhantes. Salienta-
se que essa lista não deve ser considerada como conclusiva, pois outras espécies podem 
também ocorrer, sendo que para tal, a continuidade dos trabalhos é importante.  
 
Diariamente, foram sendo acrescidas novas espécies à listagem. Com a conclusão das 
atividades de campo pode-se observar que houve a tendência de estabilização de 
aparecimento de novas espécies, demonstrado pela curva de amostragem representada no 
gráfico da Figura 43.  No entanto, não se pode afirmar com certeza se realmente essa 
estabilização procede, pois, fatores como a duração da campanha de campo e as condições 
climáticas nas datas em que essa foi realizada influenciaram nos resultados. As altas 
temperaturas e a baixa umidade relativa do ar fizeram com que a atividade das aves fosse 
reduzida (principalmente das habitantes florestais), o que dificultou o registro de 
determinadas espécies que certamente ocorrem, mas que não foram registradas em campo. 
 
Cumulativamente, a quantidade de espécies registradas nos dez dias de campanha de 
campo ocorreu da seguinte forma: 1º dia (43); 2º dia (94); 3º dia (102); 4º dia (118); 5º dia 
(142); 6º dia (155); 7º dia (161); 8º dia (169); 9º dia (174) e 10º dia (185). 
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Figura 43 - Curva cumulativa diárias de registros de espécies da avifauna 
 
A atual composição da avifauna da APA está diretamente ligada à sua configuração 
ambiental. Muito embora a área (assim como toda a região de entorno) apresente-se sob 
forte intervenção antrópica, e, consequentemente, com elevado grau de alteração de sua 
configuração ambiental original, pode-se considerar a composição da avifauna da APA 
como bem diversificada, mesmo que, composta predominantemente por espécies 
adaptadas a ambientes antropizados. A grande maioria das espécies tem baixa 
sensitividade ambiental, ou seja, são independentes de florestas mais conservadas, 
adaptando-se a áreas alteradas. A paisagem atual favorece plenamente a ocupação de 
espécies generalistas e sinantrópicas muitas das quais, habitando preferencialmente 
campos abertos e bordas de florestas. Especialistas florestais são raras e restritas aos 
poucos fragmentos que restaram, muitos dos quais, bastante alterados e de tamanhos 
reduzidos para manter geneticamente viáveis populações de determinadas espécies, em 
especial, daquelas que necessitam de certas condições ambientais encontradas em 
florestas primárias, ou então, de extensas áreas florestadas para formação de território. 
Essa composição já era esperada, pois toda a área da APA sofreu intensa conversão do 
solo em pastagens e monoculturas. Com o desmatamento progressivo ocorrido, abriu-se 
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uma porta de entrada para espécies de áreas abertas de outras regiões biogeográficas 
melhores adaptadas a ambientes resultantes da ação antrópica. 
 
Registros por Técnicas de Amostragens 
 
a) Registros por observação direta: a observação direta consistiu a principal técnica de 
registro de aves para a área. Por meio dessa, foram registradas dentre outras espécies, 
carrapateiro Milvago chimachima, tucano-toco Ramphastos toco, pica-pau-do-campo 
Colaptes campestris, pica-pau-de-banda-branca Dryocopus lineatus, arapaçu-grande 
Dendrocolaptes platyrostris, soldadinho Antilophia galeata, tié-preto Tachyphonus coronatus, 
choca-bate-cabo Thamnophilus punctatus, tesourinha Tyranus savana, canário-do-mato 
Basileuterus flaveolus, sanhaço Thraupis sayaca e guaxe Cacicus haemorrhous. 
 
b) Registros auditivos: os registros por meio de vocalização também foram representativos, 
sendo que a maioria dos registros feitos por observação direta (visual) também foi por 
reconhecimento auditivo. Algumas espécies foram registradas somente pela vocalização, 
sendo exemplos: inhambu-guaçu Crypturellus obsoletus, juruva Baryphthengus ruficapillus, 
tovaca-campainha Chamaeza campanisona, tangará Chiroxiphia caudata, pichororé 
Synallaxis ruficapilla e neinei Megarhynchus pitangua. 
 
c) Registros por capturas: poucas espécies foram capturadas, embora para algumas, vários 
indivíduos. Dentre as capturadas, duas delas tiveram registro para a área de estudo por 
meio dessa técnica, sendo essas: guaracavuçu Cnemotriccus fuscatus e guaravaca-de-
orelhas Myiopagis viridicata. 
 
Caracterização Ambiental da APA e Avifauna Associada 
 
O diagnóstico realizado possibilitou a realização da caracterização e avaliação do nível de 
conservação ambiental da APA Água Parada. A área da APA sofreu uma forte pressão 
antrópica em anos passados, culminando com a conversão de florestas em áreas produtivas 
(agricultura e pastagens). De acordo com Gonzaga (1982), a ocupação ambiental pelas 
aves está relacionada à valência ecológica adquirida por cada espécie. Enquanto algumas 
apresentam ampla plasticidade em ocupação de ambientes (definidas como generalistas), 
outras são restritas a apenas um (especialistas) considerando-se aqui, principalmente 
habitantes de ambiente florestal, onde várias espécies são dependentes de florestas mais 
conservadas.  
 
A área da APA Municipal Água Parada caracteriza-se ambientalmente por uma paisagem 
contendo formações fitofisionômicas distintas, sendo a matriz representada por áreas 
abertas. Os remanescentes florestais (fragmentos) são poucos e se encontram espalhados 
por entre pastagens e plantações, apresentando na maioria das vezes, tamanhos menores 
de 100 hectares. Também são encontradas áreas úmidas (brejos e sistemas aquáticos).  A 
heterogeneidade ambiental da área propicia a manutenção de uma comunidade de aves 
contendo espécies com diferentes níveis de especificidade, segundo a capacidade 
adaptativa em relação a seu habitat.  
 
De acordo com a preferência de ocupação ambiental, foram definidos como habitats das 
espécies de aves que ocorrem na área da APA Municipal Água Parada os seguintes: 
 
a) Formações Florestais 
 
Fragmentos de florestas apresentando características ambientais mais primitivas são raras, 
sendo poucos que ainda mantém trechos de vegetação mais conservada e que possibilitam 
a manutenção de espécies mais exigentes em relação à integridade do hábitat. Pode-se 
dizer que as escassas áreas com vegetação mais avançada ainda presentes são tão 
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reduzidas, que não apresentam a mesma valência ecológica para a manutenção de um 
grande número de espécies especialistas como em tempos remotos. Tal afirmação é 
corroborada por Santos D’Angelo Neto et al., (1998) ao comentarem que a redução da 
cobertura florestal a fragmentos muito pequenos tem consequências negativas para a 
avifauna, empobrecendo-a consideravelmente. No caso ocorre uma diminuição no número 
de espécies mais especializadas, conservando na sua maioria apenas as generalistas. 
 
Na maioria das vezes, os fragmentos da área compõem-se de um mosaico de vegetação 
em diferentes estágios de sucessão (avançados, médios e iniciais), o que possibilita a 
presença de avifauna diversificada. Exemplos de espécies que habitam preferencialmente 
as áreas florestadas de estágios mais avançados encontradas na APA são: inhambu-guaçu 
Crypturellus obsoletus, inhambu-xororó Crypturellus parvirostris, inhambu-xintã Crypturellus 
tataupa, jacu-açu Penelope obscura, jacu-pemba Penelope superciliaris, gavião-pernilongo 
Geranospiza caerulescens, rabo-branco-acanelado Phaetornis pretrei, juruva Baryphthengus 
ruficapillus, pica-pau-verde-barrado Colaptes melanochlorus, pica-pau-de-cabeça-amarela 
Celeus flavescens, pica-pau-de-banda-branca Dryocopus lineatus, tocava-campainhia 
Chamaeza campanisona, choca-bate-rabo Thamnophilus punctatus, choquinha-lisa 
Dysithamnus mentalis, anambé-branco-de-rabo-preto Tityra cayana, arapaçu-grande 
Dendrocolaptes platyrostris, soldadinho Antilophia galeata e sabiá-branca Turdus 
leucomelas. 
 
Em áreas onde a vegetação florestal apresenta estágio médio ocorrem espécies de aves 
que muitas vezes tem caráter generalista, ou seja, habitantes de ambientes florestais e de 
áreas abertas. Exemplos de espécies de aves que habitam a vegetação em estágio médio 
da área da APA são: alma-de-gato Piaya cayana, curiango Nyictidromus albicollis, beija-flor-
perto Florisuga fusca, beija-flor-de-fronte-violeta Thalurania glaucopis, ariramba-de-cauda-
ruiva Gálbula ruficauda, pica-pau-carijó Veniliornis spilogaster, choca-da-mata Thamnophilus 
caerulescens, tié-perto Tachyphonus coronatus, juruviara Vireo chivi, surucuá-de-peito-
vermelho Trogon surucura, flautim Schiffornis virescens, sabiá-coleira Turdus albicollis, 
tangará-dançador Chiroxiphia caudata, enferujadinho Lathrotricus eulerii, pitiguari Cyclarhys 
gujanensis e trinca-ferro-verdadeiro Saltator similis. 
 
Em áreas de sucessões florestais de estágios iniciais foram registradas espécies que 
colonizam essa vegetação, sendo basicamente sinantrópicas e oportunistas e que ocupam 
espaços de outras espécies mais exigentes às condições ambientais originais. Alguns 
exemplos são: gavião-carijó Rupornis magnirostris, anu-perto Crotophaga ani, anu-branco 
Guira guira, juriti Leptotila verreauxi, pica-pau-anão-barrado Picumnus cirratus, mariquita 
Parula pityaiumi, sanhaçu Thraupis sayaca, pichororé Synallaxis ruficapilla, alegrinho 
Serpophaga subcristata, risadinha Camptostoma obsoletum e tico-tico Zonotrichia capensis. 
 
b) Formações Abertas 
 
As formações abertas são predominantes no interior da APA, constituídas principalmente 
por campos de pastagens. A avifauna dessas formações compõe-se basicamente de 
espécies sinantrópicas que vivem em ambientes muito alterados e de espécies típicas de 
ambientes abertos naturais ou de cerrado. A conversão de florestas em campos e a 
abundância de alimento fizeram com que determinadas espécies desse ambiente tivessem 
suas populações aumentadas, principalmente daquelas que se alimentam de grãos, caso de 
representantes das famílias Columbidae, Emberizidae e Icteriidae. 
 
Dentre outras, são exemplos e de espécies que habitam as áreas abertas da APA as 
seguintes: carcará Polyborus plancus, coruja buraqueira Athene cunicularia, curucaca 
Theristicus caudatus, quero-quero Vanellus chilensis, quiri-quiri Falco sparverius, rolinha 
paruru Columbina talpacoti, joão-de-barro Furnarius rufus, sabiá-do-campo Mimus 
saturninus, curruira Troglodytes musculus, canário-da-terra Sicalis flaveola, coleirinha 
Sporophila caerulescens, pintassilgo Carduelis magellanica e tiziu Volatinia jacarina. No 
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ecótono formado entre campo e floresta foi registrado com frequência curiango Nyctidromus 
albicollis. 
 
c) Monoculturas arbóreas/arbustivas 
 
Compreendem plantações de cítricos (laranjais) que ocupam áreas relativamente extensas 
em alguns setores da APA, principalmente na porção norte dessa unidade de conservação. 
A riqueza de aves dessas plantações é baixa quando comparada a florestas nativas. 
 
Algumas espécies que procuram áreas de campos (pastagens) durante o dia (a procura de 
alimento) podem utilizar os laranjais para pouso noturno, caso de columbídeos. Aves 
insetívoras tais como pica-paus Picidae e papa-moscas Tyrannidae, também podem utilizar 
essa vegetação como pouso. Espécies observadas nessa vegetação foram pomba-asa-
branca Patagioenas picazurro, suiriri Tyrannus melancholicus, bem-te-vi Pitangus 
sulphuratus e picapauzinho Picumnus sp.  
 
d) Sistema Aquáticos e Semiaquáticos 
 
Os sistemas aquáticos representados por lâminas de água de rios, riachos e açudes 
espalhados por toda a área da APA apresentam avifauna típica e especializada em 
permanecer boa parte do tempo em contato direto com a água. Já os sistemas semi-
aquáticos compõem-se de terrenos encharcados (banhados), presentes principalmente no 
trecho superior da bacia hidrográfica do rio Água Parada.  
 
Alguns exemplos de espécies aquáticas registrados para a área da APA Municipal Água 
Parada são: garça-branca-pequena Egretta thula, garça-branca-grande Casmerodius albus, 
jaçanã Jacana jacana, socozinho Butorides striatus, mergulhão Podilymbus podiceps, 
marreca-ananaí Amazoneta brasiliensis e pato-do-mato Cairina moschata.  
 
e) Plantios de eucaliptos 
 
Povoamentos de eucaliptus Eucaliptus sp. são encontrados apenas em pequenas manchas 
na APA, principalmente na porção superior da bacia hidrográfica do córrego Água Parada. 
Essa vegetação arbórea exótica apresenta pouquíssimas espécies de aves, em geral, com 
alto grau de sinantropia e que se utilizam das árvores para pouso, caso de gavião-carijó 
Rupornis magnirostris, carrapateiro Milvago chimachima, bem-te-vi-rajado Myiodynastes 
maculatus e suiriri Tyrannus melancholicus. 
 
Espécies Migratórias 
 
Dentre as espécies relacionadas para a APA, 14 apresentam movimentos migratórios, 
demonstrando que essa unidade de conservação tem função para a manutenção e 
reprodução de algumas, caso de Tyrannus savanna, T. melancholichus, Elaenia 
chiriquensis, Vireo olivaceus e Stelgidopteryx ruficollis. 
 
Espécies de Aves Alóctones 
 
Espécies alóctones (exóticas) de aves para a área de estudo são poucas, no entanto, 
apresentam populações relativamente grandes, em especial, em centros urbanos. As 
espécies exóticas registradas foram: pombo Columba livia e pardal Passer domesticus. 
Essas espécies devido ao tempo que se encontram introduzidas e à adaptação que tiveram, 
já fazem parte da avifauna brasileira, porém, ocupando ambientes altamente antropizados. 
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Composição de Guildas Alimentares 
 
Em relação às guildas alimentares (Tabela 51), a estrutura trófica da avifauna presente na 
APA Municipal da Água Parada demonstrou um elevado predomínio de espécies insetívoras 
(84 espécies = 32,70%). A grande variedade de ambientes da APA possivelmente explica a 
predominância da guilda insetívora, pois, segundo Sick (1997) a riqueza de habitats traz 
consigo uma variada fauna entomológica, que dão maior vantagem aos insetívoros. Outras 
guildas representativas foram Frugi-insetívoras (37 espécies = 14,40%), Frugívora (32 
espécies = 12,45%) e Onívora e Granívora (ambas com 24 espécies = 9,35 % para cada 
uma). 
 
Tabela 51 - Classificação da avifauna de acordo com as guildas alimentares 

Guildas Nº. de Espécies Percentual (%) do Total de Espécies Registradas 

Onívora 26 10,00 

Frugívora  32 12,45 

Frugi-granivora 6 2,35 

Frugi-insetívora 37 14,40 

Insetívora  84 32,70 

Néctar-insetívora  11 4,30 

Carnívora  21 8,18 

Carnívora-piscivora 08 3,12 

Carnívora-Insetívora 3 1,18 

Granívora 24 9,30 

Piscívora 4 1,35 

Necrófaga                          3 1,18 

Total 259 100 

 
Espécies de Maior Relevância à Conservação 
 
Algumas espécies merecem maior atenção quanto à conservação, devido ao status que 
apresentam quanto em relação à ameaça de extinção para o território brasileiro e para o 
estado de São Paulo. Também foram consideradas como relevantes àquelas consideradas 
como sendo endêmicas da região e do bioma Floresta Atlântica e do Cerrado e que ocorrem 
na APA. 
 
Espécies Ameaçadas 
 
Foram registradas espécies que constam na lista oficial da fauna brasileira ameaçada MMA 
(2003), na lista de espécies ameaçadas para o estado de São Paulo (FIGUEIREDO, 2008) e 
na lista oficial da fauna e flora ameaçada do município de Bauru (SEMMA, 2007). As 
espécies ameaçadas são: 
 

 Maguari Ciconia maguari: ameaçada para o estado de São Paulo (FIGUEIREDO, 2008).  
Registro de campo para a área da APA Municipal Água Parada. 
 

 Urubu-rei Sarcoramphus papa: espécie em perigo para o estado de São Paulo 
(FIGUEIREDO, 2008). Está na lista do município de Bauru (SEMMA, 2007). Registro para a 
área da APA Municipal Água Parada através de revisão bibliográfica. 
 

 Gavião-do-banhado Circus buffoni: indicada na lista de ameaçadas para São Paulo 
(FIGUEIREDO, 2008) e na lista do município de Bauru (SEMMA, 2007) como provavelmente 
ameaçada. Registro por meio de revisão bibliográfica. 
 

 Papagaio-verdadeiro Amazona aestiva: vulnerável para o estado de São Paulo 
(FIGUEIREDO, 2008). Também consta na lista de ameaçadas para o município de Bauru 
(SEMMA, 2007). Registrada durante os trabalhos de campo. 
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 Maracanã Primolius maracana: considerada ameaçada para São Paulo (FIGUEIREDO, 
2008). Registro por meio de revisão bibliográfica. 
 

 Juriti-roxa Geotrigon violacea: espécie de status vulnerável para o estado de São Paulo 
(FIGUEIREDO, 2008). Consta na lista do município de Bauru (SEMMA, 2007). Registro por 
meio de revisão bibliográfica. 
 

 Araponga Procnias nudicollis: considerada ameaçada para São Paulo (FIGUEIREDO, 
2008). Registro por meio de revisão bibliográfica. 
 

 Soldadinho Antilophia galeata: espécie em perigo no estado de São Paulo (FIGUEIREDO, 
2008; SEMMA, 2007). Registrada para os fragmentos florestais da APA durante a 
campanha de campo, com capturas frequentes. 
 

 Bico-de-pimenta Saltator atricollis: espécie vulnerável para o estado de São Paulo 
(FIGUEIREDO, 2008) e SEMMA (2007). Registrada durante estudos de campo. 
 

 Caboclinho Sporophila bouvreuil: espécie considerada criticamente em perigo para São 
Paulo (FIGUEIREDO, 2008). Registro por meio de revisão bibliográfica. 
 

 Azulão Cyanoloxia brissonii: espécie vulnerável para o estado de São Paulo 
(FIGUEIREDO, 2008) e SEMMA (2007). Registrada durante estudos de campo. 
 
Espécies Endêmicas 
 
Para a indicação de endemismos da avifauna na área da APA Municipal de Água Parada, 
empregou-se como referência da literatura o trabalho de Stotz et al., (1996) que define a 
distribuição geográfica de espécies de aves na região neotropical. Para os autores, a área 
de estudo está inserida no mega-bioma “Floresta Atlântica”, abrangendo a Floresta 
Ombrófila Densa, a Floresta Ombrófila Mista e a Floresta Estacional Semidecidual. Ocorrem 
nesse bioma 199 espécies endêmicas, sendo, no entanto, a maioria para a Floresta 
Ombrófila Densa e um número bem menor para a Floresta Ombrófila Mista e a Floresta 
Estacional Semidecidual. 
 
As espécies endêmicas do macrobioma Floresta Atlântica que foram registradas para a área 
da APA encontram-se listadas na Tabela 52. 
 
Tabela 52 - Espécies endêmicas do macro-bioma Floresta Atlântica e de ocorrência para 
a APA Municipal Água Parada 

  Táxon   Nome Popular  Forma de registro 

Odontophorus capueira  uru auditivo 

Aramides saracura  saracura-do-mato auditivo 

Florisuga fusca beija-flor-preto-de-rabo-branco visual 

Melanerpes flavifrons benedito-de-testa-amarela visual 

Veniliornis spilogaster pica-pau-carijó visual 

Campephilus robustus pica-pau-rei  visual 

Pyriglena leucoptera papa-taoca bibliográfico 

Conopophaga lineata chupa-dente auditivo 

Synallaxis ruficapilla joão-tenenem auditivo 

Automolus leucophthalmus barranqueiro-de-bico-branco visual 

Chiroxiphia caudata tangará-dançador auditivo 

Schiffornis virescens flautim Auditivo e captura 

Procnias nudicollis araponga bibliográfico 

Hylophilus poicilotis verdinho-coroado visual 

Tachyphonus coronatus tié-preto visual 
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Além dessas, ocorrem também espécies consideradas como endêmicas do bioma Cerrado 
segundo Silva (1997) citado por Silva (2008), caso de bico-de-pimenta Saltator atricollis, e 
de soldadinho Antilophia galleata e gralha-do-cerrado Cyanocorax cristatellus. 
 
Habitats Relevantes à Conservação da Avifauna da APA 
 
As florestas que na área da APA são encontradas na forma de fragmentos espalhados, são 
sem dúvida o principal ambiente a ser conservado, levando-se em consideração que 
apresenta maior número de espécies em relação aos demais ambientes. Outro fator 
importante para a conservação dos remanescentes florestais é que nesses ocorrem a 
maioria das espécies definidas como ameaçadas para o estado de São Paulo, e dos 
endemismos registrados. 
 
Além da manutenção dos fragmentos no atual estágio de conservação que se encontram, 
também será importante a formação de corredores biológicos de ligação entre os 
fragmentos, possibilitando o deslocamento da avifauna. A recuperação das APPs poderá ser 
uma das formas de ligação, contribuindo assim tanto para a manutenção da avifauna 
(variabilidade genética) como também, para a conservação dos recursos hídricos da região. 

 
3.2.5.3 Conclusões e Recomendações  
 
Pressões e ameaças sobre a Avifauna 
 
O diagnóstico realizado permitiu a detecção de diferentes tipos de pressões sobre a 
avifauna, as quais de forma direta ou indireta geram impactos sobre as aves podendo 
comprometer a manutenção da diversidade avifaunística local. Essas pressões identificadas 
foram: 
 
- Alterações de habitats de interesse: refere-se neste caso à conversão de áreas florestadas 
em pastagens, como o ocorrido há poucos anos atrás em um dos fragmentos de floresta 
existentes na Fazenda Mondelli. A conversão de florestas em pastagens é altamente 
impactante para muitas espécies da avifauna, especialmente em relação àquelas mais 
dependentes do ambiente florestal. 
 
- Plantios de vegetação exótica: na área já existem fazendas convertidas em plantios de 
eucaliptos para indústrias que tem na madeira sua matéria prima para produção. A 
expansão dessa monocultura florestal poderá representar impactos diretos à avifauna, 
levando-se em conta que essa espécie vegetal não apresenta os mesmos atrativos para as 
aves quando comparada à vegetação florestal nativa, ou mesmo, a vegetação gramínea de 
áreas abertas.  
 
- Contaminação e poluição da água: a contaminação e poluição de cursos de água que 
cortam a APA vêm ocorrendo principalmente pela expansão urbana, especialmente, na 
porção sul da UC. Também o uso de produtos químicos para combate de pragas de 
laranjais certamente vem contribuindo para com a poluição dos recursos hídricos locais. 
Esta ação poderá interferir na cadeia alimentar de algumas espécies de hábitos aquáticos e 
semi-aquáticos, provocando reduções populacionais ou desaparecimentos. 
 
- Pressão cinegética: não se detectou, pelo menos até onde foi possível de se averiguar, 
que esta prática ocorre dentro dos limites da APA, porém, a probabilidade é grande, 
especialmente nos fragmentos florestais presentes. Entre as aves consideradas como de 
maior potencial cinegético, encontram-se nhambus Crypturellus sp., jacus Penelope sp. e 
uru Odontophorus capueira. 
 
- Atropelamento de aves: a presença de rodovias pavimentadas e com grande fluxo de 
veículos que margeiam ou passam no interior da área da APA representa grande risco de 
atropelamentos de aves. Em estradas secundárias este impacto também é passível de 
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ocorrer, no entanto com menor intensidade. Aves de vôos mais lentos como acontece com 
anu-branco Guira guira e anu-preto Crotophaga ani, são alguns exemplos de espécies 
potenciais de atropelamento.  
 
Recomendações para o Manejo  
 
Desenvolvimento de Pesquisas 
 
As pesquisas serão importantes para se aprofundar os conhecimentos sobre a fauna da 
APA Municipal Água Parada. Desta forma, devem ser incentivadas propostas de estudos, 
tendo como prioritárias as seguintes: 
 
I - Levantamento da Avifauna da APA Municipal Água Parada e de seu entorno 
 
Objetivo: desenvolver pesquisas ornitológicas que propiciem o conhecimento mais 
aprofundado da avifauna local e suas relações com os diferentes ambientes, permitindo 
elaborar e implantar medidas de manejo específicas para este grupo animal. 
 
Justificativa: estudos da avifauna permitirão a ampliação dos conhecimentos sobre a 
biologia das espécies, tais como hábitos alimentares, reprodução, dispersão de sementes e 
interação com outras espécies, dentre entre outros, sendo esses conhecimentos 
importantes para medidas de conservação das aves. Para a área da APA, foram escassas 
as informações secundárias sobre a avifauna local, o que de certa forma dificultou a 
definição de ações que visem uma proteção mais efetiva da mesma. 
 
Local: APA da Água Parada e seu entorno. 
 
Período: no mínimo de três anos, com fases de campo bimestrais abrangendo o ciclo 
sazonal completo por três vezes. 
 
Executores: instituições de pesquisa com corpo técnico capacitado. 
 
Ações e estudos necessários:  
 
- Levantamento completo da avifauna terrestre e aquática, determinando a ocorrência de 
espécies ameaçadas, endêmicas, migratórias e bioindicadoras. 
- Definição e análise de cadeias tróficas. 
- Avaliação de tamanho de populações de espécies de interesse, mapeamento de áreas de 
maior concentração. 
 -Levantamento quantitativo da avifauna nos diferentes ambientes existentes.  
 
II - Estudos que conduzam ao manejo específico para populações de espécies ameaçadas  
 
Objetivos: realizar levantamento e mapeamento das áreas de ocorrência, com ênfase em 
sítios de dormitório e reprodução das espécies para a área de estudo, além de aspectos de 
ecologia das mesmas. 
 
Justificativa: A conservação de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção é uma das 
principais metas de planos de manejo, além desses elementos da fauna servirem como 
indicadores para a seleção de áreas prioritárias para conservação. Pelo status que 
apresentam as espécies em situação mais crítica merece maior esforço para a conservação, 
sendo assim importantes estudos com essas espécies. 
 
Local: APA Municipal Água Parada e seu entorno. 
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Período: no mínimo de dois anos, com fases de campo mensais.  
 
Executores: instituições de pesquisa com corpo técnico capacitado. 
 
Ações e estudos necessários:  
 
-Identificação, descrição e mapeamento de todas as áreas de ocorrência de espécies 
ameaçadas na área da APA e seu entorno. 
- Estimativas por meio de censos e outras técnicas do tamanho das populações de espécies 
ameaçadas. 
- Obtenção de dados da biologia das espécies, considerando alimentação, reprodução, 
forrageamento e ambiente preferencial. 
 
Melhorias Ambientais 
 
Visando a melhoria da qualidade ambiental no interior da APA são propostas as seguintes 
ações: 
 
I - Recuperação de APP 
 
Empregando-se técnicas de replantio de espécies nativas em áreas de APPs que se 
encontram sem cobertura vegetal, ou de adensamento de locais com vegetação rala. 
Deverá haver o incentivo aos proprietários de áreas do interior da APA para a recuperação 
de APPs. Essa ação deverá propiciar a formação de corredores biológicos aumentando a 
possibilidade de deslocamento da fauna florestal para outras áreas, tendo a avifauna como 
grupo potencial para tal. 
 
II - Manutenção de fragmentos florestais 
 
Os resultados obtidos indicaram o importante papel dos fragmentos florestais da APA como 
refúgios para várias espécies da avifauna, em uma área dominada por pastagens e 
monoculturas. Apesar de pouco significativos, os fragmentos servem de habitat para muitas 
espécies, incluindo indicadoras da qualidade ambiental, endêmicas e ameaçadas de 
extinção. Além dos aspectos ecológicos, a preservação desses fragmentos é de grande 
importância para a realização de estudos relacionados à preservação de espécies chaves 
em médio e longo prazos. 
 
III - Medidas de proteção a espécies ameaçadas 
 
Com referência à proteção de espécies consideradas ameaçadas, podem ser aplicadas 
determinadas medidas que possibilitem a manutenção das populações atualmente 
presentes, bem como, aumentar ao longo do tempo o número de indivíduos, garantindo 
populações geneticamente viáveis.  
 
Algumas das ações pertinentes a serem realizadas seriam: 
 
- Monitoramento e combate ao desmatamento, de maneira a se manter a maior quantidade 
possível de áreas florestadas, habitat preferencial da maioria das espécies listadas. 
 
- Manutenção de áreas mais íntegras quanto à primitividade ambiental ou de sucessão em 
estágios mais avançados, visando à manutenção de espécies com maior dependência de 
tais condições ambientais. 
 
- Recuperação e restauração de áreas degradadas no interior e entorno da APA, procurando 
estender as áreas com florestas, o que permitiria a expansão de determinadas populações. 
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- Implantação de atividades de educação ambiental que visem à conscientização das 
pessoas que vivem na APA em relação à conservação das espécies. 
 
3.2.6 Répteis 
 
Em termos de conhecimento da biodiversidade, o Brasil encontra-se na fase exploratória e 
nenhum grupo deve ser considerado como tendo pouca importância biológica sem 
exaustivos inventários e pesquisas de campo (RODRIGUES, 2005). Pouco se sabe sobre os 
efeitos que a perda e fragmentação de habitat exercem sobre a herpetofauna. Devido à 
baixa mobilidade, requerimentos fisiológicos e especificidade de habitat, os répteis podem 
ser considerados modelos ideais para estudos sobre os efeitos da fragmentação (FRANÇA; 
ARAÚJO, 2006). A fragmentação da paisagem tem sido um dos aspectos mais marcantes 
da alteração ambiental causada pelo homem (DEAN, 1996). A modificação dos habitats 
tornou-se uma das principais causas da extinção de espécies e consequente perda de 
biodiversidade (GILPIN; SOULÉ, 1986).  
 
Estudos pontuais, que visem conhecer a composição e distribuição da fauna local, 
considerando variáveis ambientais e os efeitos decorrentes da fragmentação de habitat são 
extremamente importantes. Sabe-se que a fragmentação pode, em longo prazo, provocar 
declínios populacionais e/ou extinções locais. Além disso, o desmatamento abre espaço 
para espécies invasoras e/ou oportunistas, que em diferentes graus podem competir com as 
espécies nativas (DIXO; VERDADE, 2006). Portanto, a herpetofauna que habita esses 
fragmentos, ainda que em áreas protegidas, encontra-se provavelmente ameaçada (IUCN et 
al., 2004). O grau de isolamento e o tamanho dos fragmentos podem interferir na 
composição das comunidades levando à extinção de espécies de baixas densidades e 
espécies do topo da cadeia trófica. Deste modo, os estudos de viabilidade de populações e 
monitoramento de reservas devem ser feitos em espécies chaves com base em estudos de 
autoecologia e dinâmica entre fragmentos (GILBERT, 1980; SOULÉ, 1987).  
 
A análise das comunidades de répteis representa um passo indispensável na elaboração de 
um diagnóstico ambiental, já que este grupo representa uma porção significativa da riqueza 
local de fauna em qualquer localidade. Além disso, a forte associação de determinadas 
espécies com a estrutura do habitat os tornam bons indicadores do status de conservação 
do ambiente (ZUG et al., 2001). 
 
Considerando-se que répteis são bons indicadores do estado de conservação em que um 
sistema biológico se encontra, a presença de espécies estenóicas, endêmicas, florestais ou 
campícolas, denotam grande preocupação conservacionista, pois são fundamentais para a 
detecção do grau de primitividade do ambiente. Ao passo que espécies eurióicas, 
sinantrópicas e oportunistas informam sobre os níveis de alteração ambiental, servindo 
como indicadoras de graves distúrbios ambientais (MOURA-LEITE et al., 1993).  
 
Histórico do Conhecimento 
 
Devido ao fato da maioria da cobertura florestal do interior do estado do São Paulo 
encontrar-se atualmente reduzida a fragmentos florestais residuais, os inventários 
herpetofaunísticos tornam-se imprescindíveis (ZILLER, 1996). Enquanto 80% dos trabalhos 
de inventários no Brasil tratam de aves e mamíferos, a herpetofauna, juntamente com a 
ictiofauna dividem os 20% restantes (LEWINSOHN; PRADO, 2002).  
 
A herpetofauna do interior paulista encontra-se em situação alarmante, visto que esses 
remanescentes estão cada vez mais raros (D. N. PEREIRA, com. pess). Apesar de se 
encontrar severamente devastada, com a fauna reduzida e ou restrita a alguns poucos 
fragmentos florestais (VALLADARES-PADUA; FARIA, 2003) ou em áreas protegidas no 
estado, a Floresta Estacional Semidecidual do interior paulista surpreendentemente ainda é 
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muito rica em espécies de répteis, principalmente, lagartos e serpentes, que representam 
especificamente cerca de 10% e 26%, do total de espécies desse grupo registradas no país 
(HADDAD, 1998, MARQUES et al., 1998).  
 
Atualmente são conhecidas cerca de 200 espécies para o estado de São Paulo: sendo 11 
anfisbenas, 46 lagartos, 141 serpentes, sete quelônios e dois jacarés (ROSSA-FERES et al., 
2008). Isto representa cerca de 30% da riqueza de espécies do país e um incremento de 
11% em relação à biodiversidade de répteis estimada para o estado em 1998 (186 espécies; 
MARQUES et al., 1998). Apesar da elevada riqueza em número de espécies, o 
conhecimento sobre a fauna de répteis em florestas estacionais semideciduais ainda é 
precário, sendo escassos os trabalhos realizados em áreas que possuam exclusivamente 
esta fitofisionomia.  
 
Descrição da Área de estudo 
 
Os fragmentos remanescentes no município de Bauru, São Paulo indicam os seguintes tipos 
de vegetação nativa: Floresta Estacional Semidecidual, Mata de Galeria e Cerrado 
(CAVASSAN et al., 2006). Estes diversos tipos vegetacionais se organizam em escalas 
variadas, havendo predominância no município, em termos espaciais, do bioma Cerrado. Já 
a área de estudo, por se tratar de uma área de transição entre o Cerrado (cerradão) e as 
Florestas Estacionais Semidecíduas do interior paulista, é capaz de abrigar grande 
diversidade de espécies representantes dessas duas fitofisionomias (Figura 44). 
 
Contudo, no local de estudo a vegetação original foi substituída por pastagens, cana de 
açúcar, eucalipto e outras áreas descaracterizadas e com alto grau de perturbação 
antrópica. A drástica mudança na paisagem natural do interior paulista, ocasionada 
principalmente pela destruição da vegetação original para implantação de monoculturas 
(RATTER et al., 1997) e pastoreio, somada ao pouco conhecimento sobre os répteis dessa 
região, estão afetando negativamente a fauna regional como um todo. A sazonalidade 
climática na região de estudo é definida por duas estações: seca, de abril a agosto e 
chuvosa, de setembro a março. 
 
O presente estudo foi desenvolvido em dez fragmentos (Tabela 53) no município de Bauru, 
São Paulo. Em comum, os fragmentos resguardam a presença de gado (bovino, porcino, 
equino, ovino), tendo sido usados (ou ainda em uso) na forma de faxinais, presença de 
cipós e lianas, muitos com espinhos, serapilheira densa, pouca ou nenhuma conectividade 
entre si, solo altamente compactado, em geral circundados por pastagens e corpos d’água 
assoreados e contaminados indicativos de uma região altamente antropizada.  
 
O presente diagnóstico vem contribuir para o estudo da biodiversidade do estado de São 
Paulo, com o levantamento dos répteis intensamente afetados por atividades humanas, 
determinando, além da composição, o uso de habitat das espécies. Essas informações 
constituem uma base de conhecimentos necessária e imprescindível para futuros estudos 
em ecologia de populações e de comunidades e para estudos de conservação e manejo. 
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Figura 44 - Localização da área de estudo APA Municipal Água Parada, Bauru-SP, 
transição entre FES e Cerrado 
 
Tabela 53 - Localização dos pontos amostrados para a fauna de répteis e breve descrição 
do ambiente na APA Municipal Água Parada 

f* Ponto Coordenadas 
(UTM; 22 K) 

Altitude 
(GPS) 

Descrição 

1 Instituto Penal Agrícola de Bauru 692750 7535250 518 taboal, gado bovino e 
ovino, cipós, barranco, 
mata alterada/cerradão 

2 Fazenda Nossa Senhora Aparecida 
(Duratex) 

693850 7539850 510 margem rio, mata ciliar 
alterada, cipós, gado 

bovino, eucaliptal 

3 Fazenda Santa Brasília 696850 7543900 506 mata alterada/cerradão, 
cipós 

4 Estância Santa Cecília 693700 7550450 541 menor fragmento, mata 
alterada/cerradão, cipós 

5 Fazenda São Francisco do Rio Verde 695000 7552100 536 mata alterada/cerradão, 
cipós 

6 Fazenda São Francisco 696750 7552850 549 lagoa, capoeira em 
regeneração, cipós, 

erosão 

7 Sítio Santo Antônio da Água Parada 691350 7549450 437 lago, vale do rio, mata 
ciliar alterada 

8 Fazenda Mondelli 688300 7552450 455 cerrado alterado (trilha 
armadilhas), mata ciliar do 

Água Parada 

9 Fazenda Mondelli 689600 7555500 459 cerrado alterado (trilha 
armadilhas), mata ciliar do 

Água Parada 

10 Fazenda Santa Terezinha 691400 7557400 536 mata alterada bem 
densa/cerradão, cipós 

f*: fragmento 
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3.2.6.1 Materiais e Métodos 
 
O diagnóstico atinente à composição da fauna de répteis na APA Municipal Água Parada, 
Bauru, São Paulo, foi obtido a partir de consultas a coleções científicas e levantamentos 
bibliográficos (dados secundários) e atividades preliminares e prescritivas de 
reconhecimento dos vários ambientes existentes na região do empreendimento (dados 
primários). 
 
Dados primários 
 
Como parte do diagnóstico da herpetofauna, que visa conhecer melhor a diversidade local 
de répteis, foi realizado no período de 31 de outubro a 12 de novembro de 2009 um 
levantamento herpetológico (fase de campo) na APA Municipal Água Parada, Bauru-SP. 
 
Os trabalhos de campo para a caracterização da fauna de répteis foram realizados com 
esforço amostral de um pesquisador. Este estudo compreendeu doze dias e dez noites de 
trabalho em campo e teve como principal finalidade o reconhecimento da área, o inventário 
das espécies e a complementação das informações obtidas na literatura. 
 
Foram utilizados oito métodos distintos para a obtenção de informações acerca da 
herpetofauna local. 
 
Procura Não Sistematizada ou Procura Ativa (PA): a procura visual pode ser considerada 
como um dos métodos mais empregados em estudos herpetofaunísticos. Esse método 
consistiu de caminhadas ao longo dos dez fragmentos, durante as quais os ambientes foram 
explorados visualmente, havendo inspeção de tocas, formigueiros, cupinzeiros, serapilheira, 
locais abrigados sob pedras, troncos caídos e nos mais variados ambientes, como 
banhados, brejos, pastagens recentes e antigas, margens de matas, rios, interior de plantas 
epífitas, e assim por diante, conforme recomendado por Vanzolini et al., (1980).  
 
A procura ativa com coleta manual é um método bastante versátil e generalista de detecção 
e coleta de vertebrados em campo (HEYER et al., 1994). Os espécimes foram coletados por 
contenção manual ou por ajuda de ganchos ofiorraptores, identificados e imediatamente 
liberados no local de captura.  
 
Esse método tem como objetivo ampliar o inventário das espécies, assim como obter 
informações sobre riqueza, distribuição no ambiente e padrões de atividade. O esforço 
amostral foi medido em horas/pesquisador em campo. 
 
Procura Limitada por Tempo (PLT): são deslocamentos a pé realizados muito lentamente 
em diversos microambientes visualmente acessíveis à procura de répteis em atividade ou 
em abrigos (MARTINS; OLIVEIRA, 1998). O esforço amostral foi medido em 
horas/pesquisador de procura visual (MARTINS; OLIVEIRA, 1998).  
 
Armadilhas de interceptação e queda com barreiras de derivação (pitfalls traps with 
drift fences; AIQ): As armadilhas de interceptação e queda consistiram de baldes plásticos 
de 60 litros enterrados e com a abertura ao nível do solo, interligados por cercas guia ou 
barreiras de derivação (CORN, 1994; CECHIN; MARTINS, 2000). As cercas guia foram 
montadas com lonas plásticas de 100 m de comprimento, por 50 cm de altura. Cada linha 
continha dez baldes distribuídos equidistantemente (NOGUEIRA et al., 2003). Ao todo foram 
instalados 100 baldes, dez em cada um dos fragmentos estudados. Dentro de cada balde foi 
colocada uma placa de isopor a fim de evitar que os animais se afogassem ou para fornecer 
abrigo durante a noite. O número e a disposição das armadilhas foram padronizados para as 
dez áreas amostradas, de forma a permitir comparações (MAGURRAN, 1988). De acordo 
com Franco e Salomão (2002), quanto mais armadilhas forem instaladas na região, 
melhores serão os resultados do diagnóstico. No terceiro dia o procedimento amostral 
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sofreu uma pequena alteração em virtude do roubo de 10 baldes no fragmento 6. Este 
fragmento foi então desconsiderado pelo método AIQ. 
 
As armadilhas de interceptação e queda podem ser utilizadas em levantamentos de riqueza, 
comparações de abundância relativa, estudos que envolvam marcação e recaptura e 
estudos sobre atividade sazonal, além de auxiliarem na padronização das atividades 
(CECHIN; MARTINS, 2000; FRANCO; SALOMÃO, 2002). 
 
Procura com Carro (PC): a procura com carro corresponde ao encontro de répteis 
avistados em estradas da região (FRANCO; SALOMÃO, 2002; SAWAYA, 2004). 
 
Evidências Indiretas (EI): são os registros indiretos ou vestígios como mudas de pele, 
rastros, tocas, cascas de ovos, carcaças em decomposição, etc. 
 
Encontros Ocasionais (EO): o método de encontros ocasionais corresponde ao encontro 
de répteis vivos ou mortos durante outras atividades que não a amostragem dos demais 
métodos (SAWAYA, 2004).  
 
Registros Visuais (RV): avistamento de répteis não coletados, como por exemplo: 
serpentes arborícolas nas copas das árvores, lagartos atravessando estradas, etc. Em 
algumas ocasiões os registros visuais são suficientes para inventários herpetofaunísticos, 
quando se abordam exemplares de grande porte, espécies em época reprodutiva e 
ameaçadas de extinção. Registros feitos através de observações são aceitos somente se 
tratar de espécies de caracterização e identificação indiscutíveis.  
 
Colaboração de Terceiros (CT): colaboração das demais equipes de pesquisadores na 
obtenção de exemplares durante a fase de campo. Como a observação de répteis é de 
caráter fortuito e demanda muito tempo em campo, necessita-se tanto da interação com as 
demais equipes na obtenção ocasional de répteis, quanto do auxílio de moradores na 
obtenção de exemplares. Outro recurso utilizado foi entrevistar os moradores locais, 
procurando fazer com que estes se manifestassem livremente sobre os répteis que 
costumam ver e suas características diagnósticas. Essas entrevistas com a comunidade e 
com pessoas conhecedoras da região fornecem informações valiosas sobre as áreas de 
maior concentração de animais ou da existência de espécies não obtidas pelos demais 
métodos aqui expostos – em especial de répteis de difícil constatação. 
 
Esses métodos têm como objetivo ampliar o inventário das espécies, assim como obter 
informações sobre riqueza, abundância relativa, densidade e distribuição das espécies de 
répteis nas diferentes unidades da paisagem, bem como seus padrões de atividade, uso do 
ambiente, sazonalidade e outros aspectos da ecologia da herpetofauna da região. 
 
Especial atenção foi dada às áreas de maior revestimento florestal, que poderiam realmente 
fornecer informações e fortuitas observações dos animais em questão. Áreas mais 
preservadas apresentam uma maior riqueza de espécies e uma maior diversidade de 
microhabitats que podem ser utilizados pelos répteis tanto para refúgio como para 
reprodução. Nas matas, a complexidade da cobertura vegetal permite a estratificação da 
ocupação dos nichos para termorregulação ou apreensão do alimento (ARAÚJO, 1994). 
 
A busca por répteis foi realizada nas horas mais quentes do dia (10:00 – 16:00h) e durante o 
período noturno.  
 
Os dados de campo foram devidamente anotados: data, localidade exata (coordenada 
geográfica), horário solar, ambiente (interior de floresta, pasto, capoeira, mata ciliar, margem 
de rio, etc.), comportamento do animal no ato de captura, substrato utilizado pelo animal e 
registro de atividade (ou inatividade).  
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A nomenclatura científica utilizada neste relatório segue aquela proposta pela SBH – 
Sociedade Brasileira de Herpetologia em Bérnils (2009). 
 
Captura e Preparação dos espécimes 
 
Durante o trabalho de reconhecimento da área nenhum espécime foi coletado. Alguns 
espécimes foram identificados apenas visualmente, e outros foram capturados, fotografados 
e posteriormente soltos no mesmo local da captura. 
 
Dados Secundários 
 
Para a complementação da lista de espécies verificadas nos dez fragmentos da APA 
Municipal Água Parada, foram realizadas consultas às principais Coleções Científicas da 
Região Sudeste e trabalhos científicos.  
 
Dentre os levantamentos da fauna de répteis em regiões que apresentam fitofisionomias e 
aspectos corológicos semelhantes à região de estudo, destacam-se os seguintes: Inventário 
de curto prazo para subsidiar o PM do Parque Estadual do Morro do Diabo (DIXO et al., 
2006); Monitoramento dos répteis da UHE Ourinhos, SP (STENDER-OLIVEIRA, 2007, 
relatório interno); Inventário dos répteis da Estação Ecológica de Bauru (ARAUJO, 2008, 
com. pess. dados não publicados; ARAÚJO; SAWAYA, 2009); Estudo sobre o Impacto da 
Substituição de Áreas de Pastagem por Plantio de Eucalipto na Herpetofauna em Angatuba, 
SP (VERDADE et al., 2009, dados não publicados); Composição e Diversidade dos Répteis 
Squamata em Fragmentos Florestais do noroeste do estado de São Paulo (PEREIRA, 2009) 
e Inventário de répteis na região de Bauru (distrito de Tibiriçá, Estação Ecológica de Bauru e 
Arealva) e Marília, SP (BRASSALOTI, 2010, com. pess. dados não publicados). 
 
Adicionalmente aos dados coligidos durante as atividades de campo, a lista das espécies 
com potencial ocorrência foi complementada com espécimes depositados em museus. Os 
dados secundários foram levantados a partir dos exemplares de répteis verificados na área 
de interesse depositados nas coleções do Instituto Butantan, São Paulo (IBSP) e da UNESP 
de São José do Rio Preto, São Paulo (DZSJRP). O exame desse acervo, somado aos 
dados obtidos em campo, permitem a formação de um quadro concreto da composição 
faunística dos répteis da região, condição para a determinação das relações e do status da 
comunidade herpetofaunística local. 
 
Análise dos Dados 
 
Curva do Coletor e Estimativa de Riqueza 
 
A curva de acumulação de espécies ou curva do coletor é um excelente procedimento para 
avaliar o quanto um inventário se aproxima de capturar todas as espécies da área de 
estudo. A curva formada exibe o seguinte padrão: uma curva inicial ascendente de 
crescimento acelerado, que prossegue cada vez mais devagar de acordo com o aumento do 
esforço amostral até formar um platô ou assíntota (MARTINS; SANTOS, 1999). Quando a 
curva se estabiliza (ponto assintótico), aproximadamente a riqueza total da área foi 
amostrada (SANTOS, 2004).  
 
A outra curva é a de estimativa da riqueza, que será calculada a partir do número de 
espécies coletadas em função dos dias de coleta. O Índice de Estimativa da Riqueza das 
Espécies será calculado pelo Índice de Jacknife1, descrito em Krebs (1989), pela seguinte 
fórmula: S = s + [(n – 1) / n]k. Onde S é a estimativa Jacknife da riqueza das espécies; s 
corresponde ao número total de espécies encontradas em n dias; n, portanto é o número de 
dias amostrados e k é o número total de espécies únicas (ocorrem em somente um dia). 
Para a análise dos dados será utilizado o programa EstimatesS 8.0 (COLWELL, 1997, 
2005).  
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Análise de Similaridade 
 
Será realizada uma análise sobre a similaridade da composição faunística entre os diversos 
fragmentos estabelecidos para a área de estudo. Para tanto, será calculada para a 
herpetofauna da área de estudo, a similaridade das fitofisionomias amostradas pela 
composição de espécies, utilizando a presença e a ausência de cada uma. A fim de avaliar 
essa semelhança faunística entre as regiões amostradas, será utilizado o índice de 
similaridade de Jaccard (MAGURRAN, 1988), o qual varia de 0 (sem similaridade) a 1 
(similaridade total ou 100%), e é dado pela fórmula: {IS= 2C/(N1 + N2)}, onde C é o número 
de espécies comuns nas duas áreas comparadas, N1, o número de espécies em uma 
primeira área e N2, o número de espécies em uma segunda área (s. DUELLMAN, 1990).  

 
3.2.6.2 Resultados 
 
Riqueza e diversidade de espécies na APA Municipal Água Parada 
 
O trabalho em campo foi realizado em dez fragmentos de FES alterada. Considerando-se 
todo o período de amostragem e todos os métodos utilizados o total de esforço amostral foi 
de aproximadamente 110 horas/pesquisador. Verificou-se um total de 20 espécies de répteis 
durante a fase de campo (Tabela 54). 
 
A PA acumulou um total de 60 horas/pesquisador; dois exemplares foram obtidos através 
desse método: a cascavel Caudisona durissa e o papa-vento Anolis nitens. 
 
A PLT foi responsável pela identificação de um exemplar: a cobra-fura-terra Amphisbaena 
roberti e somou 20 horas/pesquisador em campo. 
 
Foram verificados dez exemplares pelo método AIQ, são eles: Amphisbaena alba, A. 
mertensi, A. roberti, Apostolepis dimidiata, Taeniophallus occipitalis), Anolis nitens (n=2), 
Colobosaura modesta, Tupinambis merianae e Mabuya frenata. Esse método somou 21.600 
horas/balde60litros. 
 
O esforço amostral da procura com carro foi quantificado em quilômetros rodados e totalizou 
aproximadamente 2.400 km e entre os fragmentos, normalmente a velocidade do carro foi 
de 20 - 40 km/h; três exemplares foram obtidos através desse método: o bicho-preguiça 
Polychrus acutirostris, o calango-verde Ameiva ameiva e o teiú Tupinambis merianae. 
 
Uma evidência indireta foi verificada durante a fase de campo: o rastro do jacaré-de-papo-
amarelo Caiman latirostris. Tmbém, houve o encontro ocasional de um réptil durante a fase 
de campo, a cascavel Caudisona durissa. 
 
Dez exemplares de quatro espécies (Hemidactylus mabouia (n=3), Tropidurus itambere 
(n=5), Ameiva ameiva e Tupinambis merianae) foram registrados visualmente durante a fase 
de campo. 
 
Alguns moradores foram entrevistados e uma serpente, a jibóia Boa constrictor e um jabuti 
Chelonoidis carbonaria, ambos de identificação indiscutível, foram mencionados pelo 
método de Colaboração de Terceiros. As demais equipes do diagnóstico foram 
responsáveis pela verificação de três serpentes (Helicops modestus, Oxyrhopus guibei e 
Xenodon merremii) e dois lagartos (Anolis nitens e Ameiva ameiva). 
 
Portanto, foram verificados durante a fase de campo 35 exemplares. Os métodos de 
amostragem que identificaram o maior número de indivíduos foram: registros visuais (RV) 
com 10 exemplares, armadilhas de interceptação e queda (AIQ, 10 indivíduos), colaboração 
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de terceiros (CT, 7), procura com carro (PC, 3), procura ativa (PA, 2), evidências indiretas 
(EI, 1), encontros ocasionais (EO, 1) e procura limitada por tempo (PLT, 1). A Figura 45 
mostra o número de exemplares obtidos pelos diferentes métodos durante a fase de campo 
realizada na APA Municipal Água Parada, Bauru, São Paulo. 
 
Tabela 54 - Lista das espécies de répteis registradas  

Espécies Nome popular N Local Método 

Alligatoridae     

Caiman latirostris Jacaré-do-papo-amarelo 1 F2 EI 

Testudinidae     

Chelonoidis carbonaria jabuti --- --- CT 

Amphisbaenidae     

Amphisbaena alba Cobra-de-duas-cabeças 1 F10 AIQ 

Amphisbaena mertensi Cobra-de-duas-cabeças 1 F5 AIQ 

Amphisbaena roberti Cobra-fura-terra 2 F8 e F4 PLT/AIQ 

Boidae     

Boa constrictor Jiboia --- --- CT 

Dipsadidae     

Apostolepis dimidiata Cabeça-preta 1 F10 AIQ 

Helicops modestus Cobra-d’-água 1 F9 CT 

Oxyrhopus guibei Cobra-coral 1 F6 CT 

Taeniophallus occipitalis Cobra-capim 1 F10 AIQ 

Xenodon merremii Boipeva 1 F1 CT 

Viperidae     

Caudisona durissa Cascavel 3 F5, F10 EO, PA 

Gekkonidae     

Hemidactylus mabouia Lagartixa-de-parede 3 AU RV 

Gymnophthalmidae     

Colobosaura modesta Lagartinho 1 F2 AIQ 

Polychrotidae     

Anolis nitens Papa-vento 4 F1, F5, F8 CT, AIQ, PA 

Polychrus acutirostris Bicho-preguiça 1 ES PC 

Tropiduridae     

Tropidurus itambere Calango-preto 6 F3, AU RV 

Teiidae     

Ameiva ameiva Calango-verde 2 F1, ES CT, PC 

Tupinambis merianae Teiú 4 F9, F2, F8, ES AIQ, RV, PC 

Scincidae     

Mabuya frenata Lagartixa-dourada 1 F3 AIQ 

N: número de indivíduos verificados; Local: F = refere-se aos fragmentos amostrados dentro da APA Municipal 
Água Parada, Bauru, São Paulo, ES = estradas entre os fragmentos da APA Municipal Água Parada, Bauru, São 
Paulo e AU = área urbana de Bauru; Método: RV = registro Visual, PC = procura com carro, EI = evidências 
indiretas, PA = procura ativa, PLT = procura limitada por tempo, CT = colaboração de terceiros e AIQ = armadilha 
de interceptação e queda 
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métodos utilizados na fase de campo  
Figura 45 - Resultados obtidos através dos diferentes métodos de amostragem, 
evidenciando o número de indivíduos verificados em cada método, durante a fase de campo 
realizada na APA Municipal Água Parada 
 
Nesta fase foram registradas: uma espécie de crocodiliano, uma espécie de jabuti, três 
espécies de anfisbenídeos, sete espécies de serpentes e oito espécies de lagartos (55). As 
serpentes Dipsadidae somaram 25% da riqueza registrada. Os representantes da família 
Amphisbaenidae (15%) e os lagartos das famílias Teiidae e Polichrotidae (ambos com 10%) 
foram também os mais diversos (Figura 46). Com relação à abundância, tem-se as famílias 
Tropiduridae e Teiidae como as mais abundantes e as famílias Alligatoridae, 
Gymnophthalmidae e Scincidae como as menos (Tabela 55 e Figura 46). 

  

Figura 46 - Contribuição relativa das famílias na composição da fauna de répteis com 
ocorrência confirmada para a APA Municipal Água Parada, Bauru, São Paulo 
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Tabela 55 - Riqueza e Abundância de espécies verificadas, por família, na campanha de 
campo  

Família Riqueza % Abundância % 

Alligatoridae 1 5,5 1 2,85 

Amphisbaenidae 3 16,6 4 11,42 

Disadidae 5 27,7 5 14,28 

Viperidae 1 5,5 3 8,57 

Gekkonidae 1 5,5 3 8,57 

Gymnophthalmidae 1 5,5 1 2,85 

Polichrotidae 2 11,1 5 14,28 

Scincidae 1 5,5 1 2,85 

Teiidae 2 11,1 6 17,14 

Tropiduridae 1 5,5 6 17,14 

Total 18 100 35 100 

 
A abundância das espécies de serpentes, lagartos, anfisbenídeos e crocodilianos em 
número total de indivíduos encontrados durante a fase de campo, levando-se em conta 
todas as metodologias utilizadas foram seis registros para T. itambere, quatro para T. 
merianae e para A. nitens, três para C. durissa e para H. mabouia, dois para A. ameiva e 
para A. roberti, um para M. frenata, um para P. acutirostris, um para C. modesta, um para 
O. guibei, um para H. modestus, um para X. merremii, um para T. occipitalis, um para A. 
dimidiata, um para C. latirostris, um para A. mertensi e um para A. alba (Figura 47) 
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Figura 47 - Abundância de espécies de répteis em número total de indivíduos verificados 
da APA Municipal Água Parada, Bauru, São Paulo durante a fase de campo, levando-se em 
conta todas as metodologias utilizadas 

 
Apesar da curva de rarefação ou curva de acumulação de espécies ou do coletor mostrar 
certa inclinação à estabilidade, vê-se pela linha de tendência das espécies que esta ainda 
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não se estabilizou (Figura 48). As curvas de acumulação de espécies são um excelente 
procedimento para avaliar o quanto um inventário se aproxima de capturar todas as 
espécies da área de estudo. Quando a curva se estabiliza (ponto assintótico), 
aproximadamente a riqueza total da área pode ser considerada amostrada (SANTOS, 
2004). 
 
O número de espécies observado até o momento não corresponde ao total esperado na 
região. Este fato é esperado, visto que o encontro com estes animais é fortuito e esporádico, 
e demanda muito tempo em campo por parte dos pesquisadores a fim de se poder atingir 
um conhecimento pleno, ou ao menos razoável, sobre a riqueza de espécies de uma 
determinada região (e.g., MARTINS; OLIVEIRA, 1998; SAWAYA et al., 2008). Pode-se dizer 
então que a região de estudo encontra-se em fase intermediária de seu inventário e que o 
número de espécies certamente irá aumentar com o incremento de novas pesquisas. 
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Figura 48 - Total acumulativo de espécies obtidas (curva do coletor) por todos os 
métodos somados, durante a fase de campo na APA Municipal Água Parada, Bauru, São 
Paulo 

 
A partir dos dados acima tabulados (ver curva do coletor), a estimativa de riqueza de 
espécies para a APA Municipal Água Parada, Bauru, São Paulo, pelo índice de Jack-knife 1 
foi de 33,6 espécies (Figura 49). Ao longo de apenas uma campanha, a partir dos métodos 
efetivos de coleta em campo, a fauna total de répteis verificada apresentou uma diferença 
de 13 espécies entre a estimativa de riqueza e as espécies de fato amostradas (N=20).  
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Figura 49 - Quantidade máxima de espécies esperadas (33,6 espécies; Jack- Knife 1) 
para a APA Municipal Água Parada, Bauru, São Paulo 
 
No que tange a diversidade encontrada nos diferentes fragmentos amostrados, o F10 
apresentou a maior diversidade em relação aos outros locais, seguidos pela riqueza do F5, 
F8 e F2. Os fragmentos F4 e F6 foram os que tiveram a menor diversidade registrada. O 
fragmento F7 não registrou nenhum réptil. 
 
Comparando-se as áreas amostradas da APA Municipal Água Parada, Bauru, São Paulo, 
pelos métodos já descritos, em relação ao índice de Similaridade de Jaccard, os fragmentos 
F8 e F4 foram os que apresentaram os maiores índices, com 33,33% de similaridade, 
seguidos pelos F9 e F2 e F9 e F8, com 25% de similaridade cada (Tabela 56 e Figura 50). 
 
Tabela 56 - Matriz de similaridade, calculada com base na riqueza das espécies da APA 
Municipal Água Parada, Bauru, São Paulo 

PONTOS F1 F2 F3 F4 F5 F6 F8 F9 F10 

F1 * 0 0 0 20 0 20 0 0 

F2 * * 0 0 0 0 20 25 0 

F3 * * * 0 0 0 0 0 0 

F4 * * * * 0 0 33,3333 0 0 

F5 * * * * * 0 20 0 16,6667 

F6 * * * * * * 0 0 0 

F8 * * * * * * * 25 0 

F9 * * * * * * * * 0 

F10 * * * * * * * * * 

 



Encarte 1  Plano de Manejo da ÁPA Municipal Água Parada      

  

Secretaria de Meio Ambiente de Bauru  ecossistema consultoria ambiental 

 

186/I 

 

 
 
Figura 50 - Dendrograma construído utilizando dados quantitativos da fauna de répteis da 
APA Municipal Água Parada, Bauru, São Paulo 
 
História natural das espécies de répteis da APA Municipal Água Parada 
 
Com relação ao ambiente preferencial das espécies de répteis da APA Municipal Água 
Parada, Bauru, São Paulo, tem-se a seguinte configuração: áreas abertas (30%, 6 
espécies), áreas abertas com algum grau de vegetação arbórea (30%, 6 espécies), répteis 
que ocupam indistintamente todos os ambientes disponíveis (20%, 4 espécies), áreas 
ripárias (10%, 2), áreas florestadas (5%, 1) e ambientes preferencialmente urbanos (5%, 1; 
Figura 51). 
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Figura 51 - Ambiente preferencial dos répteis verificados na APA Municipal Água Parada, 
Bauru, São Paulo 
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Portanto, a maioria dos répteis registrados vive em áreas abertas, porém, mesmo as 
espécies mais típicas de Cerrado, vivem associadas às áreas florestadas, conforme a Figura 
52 (cf. SAWAYA et al., 2008). 
 

 
 

Figura 52 - Real utilização do ambiente por parte dos répteis verificados na APA 
Municipal Água Parada, Bauru, São Paulo 
 
Dentre as 20 espécies registradas na APA Municipal Água Parada, apenas três são típicas 
da Mata Atlântica de interior, a Floresta Estacional Semidecidual (Caiman latirostris, 
Amphisbaena roberti e Tupinambis merianae), 16 ocorrem em formações de Cerrado e uma 
(Hemidactylus mabouia) pode ser encontrada nos dois Biomas (Figura 53). 

 
 

Figura 53 - Distribuição dos répteis verificados na APA Municipal Água Parada, Bauru, 
São Paulo, de acordo com as fitofisionomias presentes  
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Com relação ao habitat preferencial das espécies de répteis verificadas na APA Municipal 
Água Parada é a seguinte: terrestres (40%, 8 espécies), semi-arborícolas/arborícolas (20%, 
4), fossoriais (20%, 4), aquáticos (10%, 2) e criptozóicos (10%, 2), conforme ilustrado na 
Figura 54. 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

terrestre semi-arborícola fossorial aquático criptozóico

p
o

rc
e
n
ta

g
e
m

 d
o

 n
ú
m

e
ro

 d
e
 e

s
p

é
c
ie

s

habitat preferencial

Preto: porcentagem de espécies
Cinza: número de espécies

 
 
Figura 54 - Habitat preferencial dos répteis verificados na APA Municipal Água Parada, 
Bauru, São Paulo 
 
A seguir, são tecidos alguns comentários sobre período de atividade, habitat, alimentação, 
reprodução e generalidades da maioria dos répteis constatados na APA Municipal Água 
Parada durante a fase de campo. Todas as observações biológicas são baseadas na 
literatura. 
 
Amphisbaena mertensii: espécie ápoda e, portanto, confundida com as serpentes pela 
população em toda a sua área de ocorrência. Não procedem, de forma alguma, as 
acusações regionais de que se trata de um animal venenoso. É, antes, um réptil 
absolutamente pacato e inofensivo. Apresenta hábito fossorial e, portanto, de difícil 
investigação e bionomia praticamente desconhecida. Alimenta-se de insetos 
(predominantemente cupins), aranhas e minhocas. Esta espécies possui hábito  ovíparo 
(CRUZ-NETO; ABE, 1993; GANS, 1967). 
 
Boa constrictor: espécie de grande porte, de atividade diuturna, é predominantemente 
terrestre, mas pode ser encontrada sobre a vegetação. Alimenta-se principalmente de aves, 
mas também pode predar mamíferos. É vivípara, com média de 15 indivíduos por ninhada. 
(MARQUES et al., 2001; VANZOLINI et al., 1980). 
 
Ameiva ameiva: é um lagarto de médio porte, tanto de formações naturais abertas e de 
ecótones, como de zonas alteradas. Coloniza mais rapidamente áreas desmatadas; 
frequentemente se insinua na floresta, seguindo caminhos que lhe forneçam insolação 
direta. São heliófilos, ativos em altas temperaturas, terrícolas, mas se abrigam em cavidades 
construídas por eles próprios. São diurnos, com picos de atividades nas horas mais quentes 
do dia (entre as 10 e as 14 horas). Alimentam-se de insetos (inclusive ovos e formas 
larvais), crustáceos terrestres, aracnídeos, outros lagartos, anuros, pequenos mamíferos e 
aves. Também há registros de herbivoria e de ataques a carniças. São ovíparos, 
depositando de um a 11 ovos por ninhada (média de 5 a 7 ovos), podendo produzir várias 
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ninhadas por ano. Apresentam estação reprodutiva longa e atinge maturidade sexual com 
01 ano de idade (COLLI, 1991; FRANCO et al., 1998, ROCHA; VRCIBRADIC, 1998; 
VANZOLINI et al., 1980; VITT; COLLI 1994). 
 
Colobosaura modesta: lagarto de pequeno porte, com membros curtos e cauda longa, é 
típico de áreas de mata e cerrado denso, muito associado à presença de serapilheira sobre 
o solo.  
 
Hemidactylus mabouia: espécie de pequeno porte, cosmopolita, mas exótica ao continente 
americano, tendo sido introduzida presumivelmente através de navios procedentes da África 
desde os tempos do Brasil colonial. Atualmente se encontra amplamente distribuída, sendo 
mais encontradiça em zonas urbanas, dado seu caráter sinantrópico. Seu período de 
atividade é crepuscular e noturno. Por se tratar de espécie alóctone para o Brasil, sua 
ocupação de habitats pode divergir sensivelmente daquela apresentada em seu continente 
de origem. Além de muito comum em ambientes urbanizados, onde ocupa as frestas de 
construções de madeira, tijolos, cimento, pedras e outras que tais, tem sido registrada em 
ambientes de pastagem, em bromeliáceas de restinga e em diversas outras situações 
periantrópicas. É uma espécie territorialista que forrageia pela estratégia de senta-e-espera. 
É um comedor generalista de artrópodes, notadamente insetos (cigarrinhas, cupins e 
mariposas, principalmente), bem como aranhas e crustáceos terrestres. É ovípara (sempre 
dois ovos por postura), podendo produzir mais de uma ninhada por ano (VANZOLINI, 1968; 
1978; ZAMPROGNO; TEIXEIRA, 1998). 
 
Mabuya frenata: espécie de pequeno porte, ligeira e de escamas muito lisas, que refletem 
a luz. Com período de atividade diurno, provavelmente em sistema bimodal. 
Predominantemente terrestre, mas ocupa também o estrato arbóreo, tendo sido 
encontrada até em árvores com altura de 40 metros. Comumente encontrada em 
ambientes florestais, abertos ou de borda de mata, suportando bem diversas alterações 
ambientais, podendo aparecer nas habitações humanas próximas a áreas florestadas ou 
em pomares e outras monoculturas arbóreas. Alimenta-se de aracnídeos e insetos 
(principalmente cupins e ortópteros), apresentando tanto estratégias ativas de 
forrageamento como passivas, de senta-e-espera. É vivípara, com ciclo reprodutivo 
dependente da sazonalidade local, apresenta maturidade tardia (na estação seguinte à do 
nascimento), gestação longa e tamanho da ninhada em dependência do tamanho da 
fêmea (SAZIMA; HADDAD, 1992; VRCIBRADIC; ROCHA 1998). 
 
Tropidurus itambere: espécie diurna e heliófila, ativa nas horas mais quentes do dia (10:00 
às 14:00). É uma espécie territorial, que passa a maior parte do tempo parada em um ponto 
elevado de seu território de onde localiza presas, se deslocando rapidamente para capturá-
las. Quando notado, fica imóvel tentando se confundir com o ambiente ou corre rapidamente 
para buracos ou fendas de rocha. Sua dieta consiste basicamente de partes vegetais e 
artrópodes, dentre os quais se destacam formigas, besouros, grilos e gafanhotos, larvas de 
insetos, cupins e percevejos. A reprodução é cíclica, ocorrendo quase que inteiramente 
durante a estação chuvosa. Cada fêmea pode depositar mais de uma ninhada durante o 
ano. As ninhadas variam de 1 a 8 ovos (RODRIGUES; 1987, VAN SLUYS, 1992, 1993a, 
1993b). 
 
Tupinambis merianae: é um dos maiores lagartos do Novo Mundo, atingindo cerca de 60 
cm do focinho à cloaca. Vive no chão em clareiras e borda de mata, muitas vezes 
aproximando-se de ambientes antropizados. A dieta é bastante variada e inclui matéria 
vegetal, moluscos, formigas, aranhas, insetos, lacraias, pequenos vertebrados e carniça. O 
lagarto Tupinambis merianae apresenta período de atividade diurno, é terrestre, com 
alimentação: onívora generalista, para a qual já foram constatadas predações sobre 
artrópodes diversos (em predominância sobre outros itens), pequenos mamíferos, répteis, 
aves, ovos de aves, peixes, carniça, fezes de mamíferos, sementes e pequenos frutos 
caídos. Essa espécie é ovípara, com reprodução no final da estação seca e ninhadas 
variando entre 13 e 29 ovos (SAZIMA; HADDAD 1992; COLLI et al., 1998). 
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Apostolepis dimidiata: pequena serpente de corpo vermelho e cabeça negra, 
indevidamente tida como venenosa pelas pessoas da região. De hábito predominantemente 
fossório própria de áreas de Cerrado do Brasil-Central. Seu período de atividade é 
desconhecido, contudo parece ser ativa de dia e a noite. A espécie é ovípara, sem mais 
informações. Sua dieta é provavelmente baseada em vertebrados alongados e fossórios 
(LEMA, 1985, 1993; SAWAYA, 2004). 
 
Oxyrhopus guibei: espécie mansa e de médio a grande porte, comumente confundida com 
as espécies peçonhentas de cobras corais (Micrurus spp.) e, por isso, temida pelas 
pessoas. Nem por isso, porém, parece ter sua população reduzida no interior do Brasil, haja 
vista que é quase sempre uma das espécies mais comuns em ambientes desmatados e 
alterados do estado de São Paulo. Seu período de atividade é crepuscular e noturno, 
podendo também estar ativa durante o dia. É estritamente terrestre de áreas abertas. 
Alimenta-se de roedores (maior parte), pequenas aves e lagartos. É ovípara (9 a 12 ovos) 
(PONTES; DI-BERNARDO, 1988; SAZIMA; HADDAD, 1992; SAZIMA; MARTINS, 1990; 
ZAHER; CARAMASCHI, 1992). 
 
Taeniophallus occipitalis: aparentemente esta espécie não ocorre em áreas muito 
alteradas, necessitando de ambientes florestados e com serapilheira para sobreviver. 
Apresenta hábito criptozóico (vive sob o folhiço) e provavelmente é diurna. É mais ativa 
durante a estação chuvosa. Pouco se sabe sobre a reprodução e alimentação dessa 
espécie, contudo sabe-se que é ovípara e se alimenta provavelmente de lagartos (CECHIN, 
1999; SAWAYA, 2004). 
 
Xenodon merremii: espécie agressiva e de médio a grande porte, confundível com 
espécies peçonhentas do gênero Bothrops. É diurna, crepuscular e mesmo noturna e 
terrestre ocupando uma grande variedade de ambientes, mas predominantemente 
frequentando áreas inundáveis (várzeas) de campos e de matas menos densas. Alimenta-se 
de anfíbios anuros, marcadamente bufonídeos. É ovípara (6 a 35 ovos) (PONTES; DI-
BERNARDO, 1988; VANZOLINI et al., 1980). 
 
Caudisona durissa: espécie peçonhenta e agressiva que atinge grande porte. É 
responsável por cerca de 10% dos acidentes ofídicos no sul e sudeste do Brasil. 
Considerada como espécie superandarilha, ou seja, que ocupa com extrema rapidez as 
áreas desmatadas antropicamente alteradas, ampliando sua distribuição geográfica. É 
predominantemente noturna, mas pode ser encontrada durante o dia assoalhando sobre 
rochas ou sobre o solo exposto. Esta espécie é exclusivamente terrestre e própria de 
ambientes abertos e mais áridos, ocupando fácil e rapidamente áreas desmatadas e 
agropastoris. Alimenta-se de roedores e, eventualmente, aves. É vivípara (18 a 30 filhotes) 
(CAMPBELL; LAMAR, 1989; SAZIMA; HADDAD, 1992). 
 
Caracterização regional da herpetofauna  
 
A partir do conhecimento prévio das espécies de répteis que participam da formação 
vegetacional da região de estudo e do conhecimento da corologia (distribuição) de algumas 
espécies verificadas através dos dados secundários é estimada a ocorrência de 54 
espécies, que se encontram distribuídas em 17 famílias e 41 gêneros (Tabela 57).  
 
Com relação à herpetofauna regional, nota-se a predominância de formas estritas a áreas 
abertas (n=21, 38,8% dos répteis), formas que utilizam áreas abertas e em algum grau o 
estrato arbóreo (n=8, 14,8%) e eurióicas ou ubíquitas (n=13, 24%), sobre as exclusivamente 
florestais (n=7, 12,9%), e as de ambiente ripário (n=5, 9,2%, ver Tabela 57). Essa relação é 
bastante similar à encontrada em outras áreas do estado de São Paulo em que ocorrem 
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ambientes campestres (áreas abertas), com predomínio de áreas agrícolas com 
monoculturas não arbóreas.  
 
Tabela 57 - Lista taxonômica das espécies de répteis com ocorrência confirmada e com 
potencial ocorrência para a região da APA Municipal Água Parada, Bauru 

Lista taxonômica - das 
espécies de répteis da APA  

Nome comum 
Forma de 
registro 

Ambiente de 
ocorrência 

Status 
regional 

Hydromedusa tectifera cágado-pescoçudo literatura ripário incomum 
Phrynops geoffroanus cágado-de-barbelas entrevista ripário comum 
Chelonoidis carbonaria jabuti literatura, 

entrevista 
aberto raro 

Caiman latirostris jacaré-do-papo-amarelo local ripário incomum 
Mabuya dorsivittata lagartixa-dourada literatura aberto comum 
Mabuya frenata lagartixa-dourada literatura, local aberto e 

florestado 
comum 

Anolis nitens papa-vento local aberto e 
florestado 

comum 

Polychrus acutirostris bicho-preguiça local aberto e 
florestado 

comum 

Colobosaura modesta lagartinho local, literatura florestado comum 

Cercossaura ocellata lagartinho literatura aberto e 
florestado 

comum 

Ophiodes fragilis cobra-de-vidro literatura florestado incomum 
Ophiodes striatus cobra-de-vidro coleção aberto incomum 

Ameiva ameiva lagarto-verde local aberto muito comum 
Tupinambis merianae lagarto-teiu local todos muito comum 
Tropidurus itambere calango-preto literatura, local aberto muito comum 

Hemidactylus mabouia lagartixa-das-casas local urbano comum 
Amphisbaena alba cobra-de-duas-cabeças coleção, local todos comum 
Amphisbaena mertensi cobra-de-duas-cabeças local todos muito comum 

Amphisbaena microcephala cobra-de-duas-cabeças literatura florestado comum 
Amphisbaena roberti cobra-fura-terra literatura, local todos comum 
Liotyphlops beui cobra-cega literatura todos incomum 

Boa constrictor jibóia Coleção, 
entrevista 

aberto incomum 

Epicrates crassus salamanta literatura aberto incomum 

Eunectes murinus sucuri literatura ripário incomum 
Apostolepis assimilis cabeça-preta coleção, 

literatura 
aberto comum 

Apostolepis dimidiata cabeça-preta coleção, local aberto incomum 

Chironius bicarinatus cobra-cipó literatura florestado incomum 
Chironius exoletus cobra-cipó literatura florestado incomum 
Chironius flavolineatus cobra-cipó coleção aberto e 

florestado 
incomum 

Chironius quadricarinatus cobra-cipó coleção aberto e 
florestado 

comum 

Dipsas indica dormideira literatura florestado incomum 
Erythrolamprus aesculapi falsa-coral coleção, 

literatura 
todos incomum 

Helicops modestus cobra-d'água local ripário comum 

Leptophis ahaetulla cobra-cipó coleção florestado raro 
Liophis miliaris cobra-d'água coleção todos comum 
Liophis poecilogyrus cobra-de-capim coleção aberto comum 

Liophis reginae cobra-de-capim coleção aberto comum 
Mastigodryas bifossatus jaracuçu-do-brejo coleção aberto comum 
Oxyrhopus guibei falsa-coral local, literatura aberto muito comum 

Phalotris mertensi falsa-coral coleção aberto raro 
Philodryas olfersii cobra-verde coleção todos comum 
Philodryas patagoniensis papa-pinto literatura aberto incomum 

Sibynomorphus mikani dormideira literatura, 
coleção 

todos muito comum 

Simophis rhinostoma falsa-coral coleção aberto comum 

Taeniophallus occipitalis cobra-capim local aberto e 
florestado 

comum 

Thamnodynastes sp. cobra-espada coleção todos comum 

Tomodon dorsatus cobra-espada literatura todos incomum 
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Lista taxonômica - das 
espécies de répteis da APA  

Nome comum 
Forma de 
registro 

Ambiente de 
ocorrência 

Status 
regional 

Xenodon merremii boipeva local aberto muito comum 
Micrurus frontalis coral-verdadeira literatura aberto e 

florestado 
Incomum 

 

Micrurus lemniscatus coral-verdadeira coleção aberto comum 
Bothropoides jararaca jararaca coleção, 

literatura 
todos incomum 

Bothrops moojeni jararacão coleção aberto incomum 

Rhinocerophis alternatus urutu literatura aberto comum 
Caudisona durissa cascavel local, literatura aberto muito comum 

 
Espécies ameaçadas de extinção 
 
De acordo com as listagens oficiais de animais ameaçados ou em perigo de extinção do 
IBAMA - Lista da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (BIODIVERSITAS, 2005), da 
CITES - Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas da Fauna e 
Flora Silvestres (CITES, 2008), da IUCN - A União de Conservação Mundial mantém uma 
Lista Vermelha dos Animais Ameaçados (IUCN, 2007), do estado de São Paulo – Lista de 
Espécies da Flora e Fauna Ameaçadas no estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2008) e do 
município de Bauru – Lista Oficial da Fauna Bauruense ameaçada de extinção, nove 
espécies são consideradas ameaçadas na APA Municipal Água Parada (Tabela 58). 
 
Os répteis que ocorrem no estado de São Paulo podem ser divididos em dois grandes 
grupos: espécies que ocorrem nas fitofisionomias de Floresta Ombrófila presentes no litoral 
e áreas adjacentes como a Serra do Mar, Serra da Mantiqueira e Serra da Bocaina, e as 
espécies encontradas em áreas com formação vegetal aberta (fitofisionomias de Cerrado) e 
Floresta Estacional que ocorrem no Planalto Ocidental do interior do estado (ROSSA-
FERES et al., 2008).  
 
A Floresta Estacional parece apresentar fauna de répteis similar àquela encontrada no 
Cerrado (ROSSA-FERES et al., 2008). Com o presente trabalho foi possível corroborar esta 
tendência. Verificou-se um forte contraste entre a abundância relativa e a frequência de 
formas silvícolas (florestais) com campícolas, típico de ambientes em que ocorreu a 
chamada “inversão de fauna”, ou seja, a substituição de uma fauna outrora florestal e 
ombrófila por uma fauna mista ou predominantemente campestre e heliófila (MOURA-LEITE 
et al., 1993). Os dados levantados para a região da APA constatam um predomínio de 
formas campestres, creditado a uma invasão de formas campícolas oportunistas em áreas 
antropizadas (C. durissa) e também de formas típicas de fitofisionomias do Cerrado (e.g. T. 
occipitalis). 
 
É patente a ocupação de ambientes outrora florestados (FES) por formas invasoras 
recentes, oriundas das formações abertas (Cerrado ou áreas antropizadas). Nas manchas 
naturais de Cerrado da região ocorrem, lado a lado, essas formas que invadem as zonas 
desmatadas vizinhas e as formas campícolas estritas, estenóicas. Por sua vez, as espécies 
silvícolas que ainda podem ser registradas na região não são mais do que ecos de uma 
comunidade essencialmente florestal no passado.  
 
O volume de espécies eurióicas, isto é, que ocupam indistintamente os ambientes 
preservados e alterados, tanto florestais quanto campestres é elevado, ao todo são 13 
espécies (24%). Esses répteis generalistas pesam na balança a favor de uma 
caracterização da área de estudo como alterada, uma vez que geralmente também 
aparecem classificados entre as espécies “muito comuns”. São serpentes e lagartos 
realmente muito comuns em quase todos os biomas ocorrentes no estado de São Paulo.  
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Tabela 58 - Lista de répteis em categoria de ameaça na APA Municipal Água Parada 

Lista taxionômica das 
espécies de répteis da região 
da APA Municipal de Bauru 

Nome comum I II III IV V 

Hydromedusa tectifera  cágado-pescoçudo NA NA NA NA PA 

Phrynops geoffroanus  cágado-de-barbelas NA NA NA NA NA 
Chelonoidis carbonaria jabuti NA NA NA NA NA 
Caiman latirostris  jacaré-do-papo-amarelo NA NA NA NA VU 

Mabuya dorsivittata  lagartixa-dourada NA NA NA NA NA 
Mabuya frenata  lagartixa-dourada NA NA NA NA NA 
Anolis nitens  papa-vento NA NA NA DD NA 

Polychrus acutirostris  bicho-preguiça NA NA NA NA NA 
Colobosaura modesta  lagartinho NA NA NA NA PA 
Cercossaura ocellata  lagartinho NA NA NA NA NA 
Ophiodes fragilis  cobra-de-vidro NA NA NA NA NA 

Ophiodes striatus  cobra-de-vidro NA NA NA NA NA 
Ameiva ameiva  lagarto-verde NA NA NA NA NA 
Tupinambis merianae  lagarto-teiu NA NA NA NA VU 

Tropidurus itambere  calango-preto NA NA NA NA NA 
Hemidactylus mabouia  lagartixa-das-casas NA NA NA NA NA 
Amphisbaena alba  cobra-de-duas-cabeças NA NA NA NA NA 

Amphisbaena mertensi  cobra-de-duas-cabeças NA NA NA NA NA 
Amphisbaena microcephala  cobra-de-duas- cabeças NA NA NA NA NA 
Amphisbaena roberti  cobra-fura-terra NA NA NA NA NA 

Liotyphlops beui  cobra-cega NA NA NA NA NA 
Boa constrictor  jibóia NA NA NA NA NA 
Epicrates crassus  salamandra NA VU NA NA VU 

Eunectes murinus  sucuri NA PA NA NA PA 
Apostolepis assimilis  cabeça-preta NA NA NA NA NA 
Apostolepis dimidiata  cabeça-preta NA NA NA NA NA 

Chironius bicarinatus  cobra-cipó NA NA NA NA NA 
Chironius exoletus  cobra-cipó NA NA NA NA NA 
Chironius flavolineatus  cobra-cipó NA NA NA NA NA 

Chironius quadricarinatus  cobra-cipó NA NA NA NA NA 
Dipsas indica  dormideira NA NA NA NA NA 
Erythrolamprus aesculapi  falsa-coral NA NA NA NA NA 

Helicops modestus  cobra-d'água NA NA NA NA NA 
Leptophis ahaetulla  cobra-cipó NA NA NA NA NA 
Liophis miliaris  cobra-d'água NA NA NA NA NA 

Liophis poecilogyrus  cobra-de-capim NA NA NA NA NA 
Liophis reginae  cobra-de-capim NA NA NA NA NA 
Mastigodryas bifossatus  jararacuçu-do-brejo NA NA NA NA NA 

Oxyrhopus guibei  falsa-coral NA NA NA NA NA 
Phalotris mertensi  falsa-coral NA NA NA NA NA 
Philodryas olfersii  cobra-verde NA NA NA NA NA 

Philodryas patagoniensis  papa-pinto NA NA NA NA NA 
Sibynomorphus mikani  dormideira NA NA NA NA NA 
Simophis rhinostoma  falsa-coral NA NA NA NA NA 

Taeniophallus occipitalis  cobra-capim NA NA NA NA NA 
Thamnodynastes sp.  cobra-espada NA NA NA NA NA 
Tomodon dorsatus  cobra-espada NA NA NA NA NA 

Xenodon merremii  boipeva NA NA NA NA NA 
Micrurus frontalis  coral-verdadeira NA NA NA NA PA 
Micrurus lemniscatus  coral-verdadeira NA NA NA NA NA 

Bothropoides jararaca  jararaca NA NA NA NA NA 
Bothrops moojeni  jararacão NA NA NA NA NA 
Rhinocerophis alternatus  urutu NA NA NA NA VU 
Caudisona durissa  cascavel NA NA NA NA NA 
     Status: NA – Não Ameaçado; VU – Vulnerável; PA – possivelmente ameaçado; DD – dados deficientes 

 
Portanto, a fauna de répteis na região de estudo pode ser categorizada em quatro grandes 
divisões. No primeiro grupo estão todos os répteis que, originalmente, ocupavam as 
formações de Floresta Estacional Semidecidual, como por exemplo: o lagarto Mabuya 
frenata e a serpente Micrurus frontalis. Provavelmente, muitas espécies florestais estritas 
não suportaram o ritmo de desmatamento a que a região como um todo foi submetida na 
segunda metade do século XX e foram extintas. As espécies sobreviventes encontram-se 
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ainda sob ameaça de extinção regional, haja vista a carência de grandes contingentes 
florestais que as sustentem no interior paulista. As espécies aquáticas ou próprias de 
várzeas formam o segundo grupo. São répteis que ocupam preferencialmente as margens 
alagadiças dos rios e de seus tributários. São, por exemplo, as serpentes Helicops spp., 
Eunectes murinus e Liophis miliaris, os cágados Phrynops geoffroanus e Hydromedusa 
tectifera e o jacaré-do-papo-amarelo Caiman latirostris. No extremo oposto encontram-se os 
répteis de ambientes abertos. Nesse terceiro grupo estão animais característicos do Brasil - 
Central, como as serpentes Oxyrhopus guibei e Sibynomorphus mikanii. E formas próprias 
de diversos ambientes abertos, originalmente não florestados ou desmatados por ação 
humana, formam o quarto grupo, que devem predominar na área de estudo, por exemplo, os 
lagartos Ameiva ameiva e Tropidurus itambere e a serpente Caudisona durissa. 
 
Apenas uma serpente rara, própria de ambientes florestados, foi constatada para a região 
de estudo (Leptophis ahaetulla), ao lado de outras frequentes e características de formações 
campestres no sudeste do Brasil (e.g. Apostolepis assimilis, Liophis reginae, Chironius 
quadricarinatus, Chironius flavolineatus, Oxyrhopus guibei, Mastigodryas bifossatus, 
Simophis rhinostoma, Taeniophallus occipitalis, Bothrops moojeni e Caudisona durissa), o 
que atesta a necessidade da preservação dos diversos ambientes que constituem a região. 
A espécie de serpente L. ahaetulla possivelmente já não ocorre mais na região de estudo, 
em virtude de suas características, ombrófilas e sinantrópicas.  
 
Quase todos os lagartos constatados são típicos de ambientes abertos, como Ameiva 
ameiva, Mabuya frenata e Tropidurus itambere. Há que se destacar o lagartinho 
Colobosaura modesta, que aparentemente ainda é bastante comum na região de estudo (R. 
BRASSALOTI com. Pess.). Essa espécie necessita de ambientes ombrófilos com muita 
serapilheira sob a qual fica repousando e também aonde consegue seu alimento. Esta 
espécie está incluída na lista de animais ameaçados do município de Bauru. 
 
As formas aquáticas são poucas e não possuem populações numerosas estabelecidas na 
região de estudo; provavelmente se encontram em franco declínio. Todas as APPs em todos 
os fragmentos que apresentavam corpos d’água estavam comprometidas pela presença de 
gado. Recomenda-se veementemente que haja sua retirada e revegetação ciliar, para que 
as espécies aquáticas possam sobreviver. As demais formas aquáticas encontradas não 
demandam grande atenção sob a ótica conservacionista, porque duas estão ligadas a 
pequenos corpos d’água (H. modestus e L. miliaris), a terceira e a quarta (P. geoffroanus e 
H. tectifera) já foram encontradas em rios que captam os esgotos da área urbana, 
aparentando grande plasticidade comportamental e resistência a diferentes condições 
ambientais. Especial atenção deve ser dada ao jacaré-do-papo-amarelo Caiman latirostris 
verificado no Fragmento 2 e para a sucuri Eunectes murinus ambas ameaçados de extinção 
no município de Bauru (Tabela 57). 
 
E, como era de se esperar em uma área com predomínio de atividades agrícolas sobre um 
solo que no passado sustentou grandes áreas de Cerrado e Floresta Estacional, puderam 
ser registrados diversos répteis (27,7%) de hábitos fossoriais ou semi-fossoriais e 
criptozóicos (Amphisbaena alba, Amphisbaena mertensi, Amphisbaena microcephala, 
Amphisbaena roberti, Cercosaura ocellata, Colobosaura modesta, Ophiodes fragilis, 
Ophiodes striatus, Liotyphlops beui, Apostolepis assimilis, Apostolepis dimidiata, Phalotris 
tricolor, Taeniophallus occipitalis, Micrurus lemniscatus e Micrurus frontalis).  
 
De acordo com o uso do ambiente, praticamente todas as espécies registradas em campo 
(75%) foram encontradas no interior dos fragmentos, inclusive a cascavel C. durissa, típica 
de ambientes abertos, somente foi verificada em áreas florestadas. O que torna 
imprescindível a manutenção dos mesmos na área de estudo. 
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Recomenda-se que os fragmentos F10, F5, F2, F3, F 8 e F9 sejam preservados e que 
recebam o manejo adequado. O F10 foi o mais diverso e o F5 o mais abundante. 
Fragmentos maiores comportam uma fauna mais diversa. O F2 e F3 são contíguos e 
relativamente próximos à EE de Bauru, sugere-se a criação de corredores de vegetação até 
a Estação Ecológica de Bauru. E o F8 e F9 apresentam corpos d’água que seriam 
importantes para a manutenção de diversas espécies verificadas na área de estudo. 
 
Todos os répteis mais abundantes, com exceção de Anolis nitens, apresentam alta 
plasticidade ambiental e mantiveram suas populações estáveis ou mesmo ampliadas com 
as alterações antrópicas sofridas na região de estudo (e.g. Tropidurus itambere, Tupinambis 
merianae, Caudisona durissa e Hemidactylus mabouia).  
 
De acordo com o Índice de Similaridade de Jaccard entre os fragmentos, a similaridade 
entre eles foi muito fraca (a maior similaridade foi de 33,33%), este resultado pode ser 
creditado ao fato de ter havido apenas uma fase de campo e ao n (número de indivíduos 
verificados) ser baixo. Outra possível explicação seria que as diferenças encontradas na 
composição das espécies nos diversos fragmentos devem-se, principalmente, às 
características relacionadas à estrutura da vegetação, disponibilidade de microhabitats e à 
diversidade de ambientes encontrados em cada fragmento. A heterogeneidade do ambiente 
é um fator importante na determinação do número de espécies que podem explorar uma 
área. 
 
Verificou-se uma distribuição não homogênea ao longo de gradientes fisionômicos, estando 
os répteis da APA fortemente associados ao tipo de solo e à disponibilidade de 
microhabitats, tais como cavidades no solo, serapilheira, troncos caídos, cupinzeiros, 
estratos da vegetação, etc. Por exemplo, Colobosaura modesta foi capturado em uma área 
de FES (Fragmento 2) em relativo bom estado e extensão, com serapilheira abundante; 
Taeniophallus occipitalis foi capturado no fragmento 10, que também oferece suporte às 
suas características especialistas; por outro lado a serpente Oxyrhopus guibei foi 
encontrada no Fragmento 6 onde há áreas abertas e extremamente alteradas, condizente 
com seus requerimentos ecológicos.  
 
Com relação às espécies que poderiam servir como bioindicadoras da qualidade ambiental, 
as fossoriais e criptozóicas podem ser consideradas más indicadoras por serem de difícil 
constatação e consequentemente pouco estudadas com relação a sua biologia. De acordo 
com Rodrigues (2005), pouco se sabe sobre os impactos da degradação ou perda de habitat 
de superfície sobre os anfisbenídeos, por serem subterrâneos e precariamente conhecidos. 
 
As espécies consideradas raras e pouco frequentes (“incomuns”) são inviáveis para um 
acompanhamento efetivo, haja vista a dificuldade inerente às amostragens de répteis em 
campo. Contudo, são elementos importantes para a avaliação da qualidade e do grau de 
conservação dos ambientes averiguados, posto que geralmente são os répteis de baixa 
frequencia os mais sensíveis às alterações ambientais antrópicas, podendo ser 
categorizados como estenóicos. Também são parâmetros insuficientes para avaliar a 
gravidade dos impactos ambientais sofridos na região de estudo as espécies eurióicas 
(“muito comuns”), posto que estas costumam aparecer em elevada representação tanto em 
ambientes relativamente bem conservados quanto naqueles alterados. Apenas os 
ambientes que guardam grande primitividade ou os que, na outra extremidade, se 
encontram profundamente modificados, estão livres de grandes populações de répteis 
eurióicos.  
 
Espécies-alvo de conservação são espécies particularmente sensíveis às alterações de seu 
habitat e que requerem esforços maiores para sua efetiva conservação, especialmente em 
ambientes alterados pelo homem. Podem ser espécies ameaçadas de extinção ou espécies 
que, devido às suas maiores necessidades ecológicas, podem ser consideradas espécies 
guarda-chuva. A presença ou riqueza destas espécies em um determinado local pode 
auxiliar na identificação de áreas particularmente relevantes para conservação ou na 
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escolha de estratégias mais adequadas para conservação e restauração da biodiversidade. 
Recomenda-se que sejam escolhidas espécies capazes de fornecer dados populacionais 
suficientemente informativos para subsidiar uma apreciação adequada do seu status e que 
sejam vivíparas, estenóicas, aloantrópicas, k-estrategistas, diurnas ou com amplo espectro 
de atividade, florestal, terrestre ou semi-arborícola. Duas possíveis espécies-alvo seriam: o 
jacaré-do-papo-amarelo Caiman latirostris e o lagartinho Colobosaura modesta, ambos 
encontrados no F2. 
 
De modo geral pode-se afirmar que predominam répteis ubíquitas ou eurióicos, 
batracófagos ou rodentívoros, de ambientes abertos, inundáveis ou não (notoriamente os 
oriundos do Cerrado), com hábitos terrestres ou fossoriais e atividade diurna. Uma fauna 
típica de ambientes já grandemente impactados do interior paulista. 
 
As plantações de eucaliptos constituem abrigo frágil, pobre e insuficiente para a manutenção 
das espécies florestais antes características da região. Assim sendo, os poucos ambientes 
da região que oferecem alguma proteção, bem como sítios de nidificação e de forrageio, 
para os répteis não campícolas, são os corpos d’água, as matas de galeria, além das quase 
insignificantes manchas de Floresta Estacional Semidecidual verificadas na maioria dos 
fragmentos. Qualquer nova alteração ambiental tende a comprometer ainda mais a já 
enfraquecida comunidade herpetofaunística local. 
 
O conhecimento atual sobre a biologia, distribuição, composição e conservação das 
espécies de répteis no estado de São Paulo ainda é muito escasso. Existem vazios 
amostrais, inclusive dentro de biomas considerados como prioritários em decorrência do 
elevado grau de pressão antrópica a que estão expostos, como é o caso da APA. Esforços 
imediatos voltados à preservação das poucas áreas de Floresta Estacional e manchas de 
Cerrado restantes são fundamentais, dada a velocidade de degradação dos remanescentes 
florestais da região de estudo.  
 
Como as causas do desaparecimento em tempos recentes de espécies de répteis em várias 
regiões do planeta não são bem esclarecidas, não se pode assegurar que métodos de 
proteção poderão garantir a continuidade de sua existência na APA. Contudo, parece óbvio 
que a preservação de seus ambientes seja de significativa importância para tal objetivo. 
Devido a este fato, é importante a realização de medidas que minimizem e/ou atenuem os 
impactos sobre a fauna de répteis residente, principalmente daquelas espécies mais 
sensíveis.  
 
3.2.6.3 Conclusões e Recomendações 
 
A modificação de habitats é causa bem documentada no declínio de populações de répteis 
(ALFORD; RICHARDS, 1999). O impacto de maior magnitude sobre a herpetofauna é a 
supressão da cobertura vegetal. As consequências imediatas da retirada da vegetação são 
o decréscimo da riqueza específica e a extinção local de populações de anfíbios e répteis. A 
perda de habitat certamente altera a abundância e a diversidade em áreas diretamente 
afetadas, sendo considerada de grande e rápido impacto, a remoção ou modificação da 
vegetação, pois os répteis podem perder os seus sítios reprodutivos e/ou locais de abrigo e 
alimentação. No Brasil, apesar de existir pouca documentação de declínios de espécies 
relacionadas à destruição ou perda de habitat, o impacto negativo da atividade humana é 
significativa (ETEROVICK et al., 2005). 
 
Nos sistemas naturais afetados pela ação humana, a interferência gera impactos cuja 
intensidade é diretamente proporcional ao grau de diversidade do ambiente, às suas 
características de primitividade e à vulnerabilidade das espécies envolvidas. Os processos 
de ocupação de ambientes pelas espécies e as interações interespecíficas são por vezes 
bruscamente interrompidos ou modificados, tendo como resultados a extinção localizada de 
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determinadas espécies e o aumento populacional de outras oportunistas, afetando os 
ecossistemas e gerando efeitos de perturbação no ambiente. 
 
Devido a esses fatos, é importante a realização de medidas que minimizem e/ou atenuem 
os impactos sobre a fauna ainda residente na área de estudo, principalmente daquelas 
espécies mais sensíveis, as quais geralmente estão associadas a ambientes florestais e de 
medidas de controle e manejo ambiental amplas, com abrangência suficiente para 
contemplar os fatos regionais vigentes, sendo os resultados aferidos através de um amplo 
levantamento dos componentes faunísticos e um rigoroso programa de monitoramento. 
Recomenda-se para tanto a retirada de todo o gado das APPs dentro da APA. A constante 
atividade de animais como vacas, cavalos e porcos transformam os fragmentos em faxinais, 
compactam o solo (impacto negativo sobre as espécies fossoriais) e mantém a vegetação 
baixa.  
 
Apesar da maioria das espécies encontradas na área de estudo estarem associadas a áreas 
abertas, verificou-se que muitas delas são dependentes da estrutura e microclima das 
florestas para reprodução, alimentação e refúgio, devido às exigências requeridas por seus 
modos reprodutivos e/ou alimentares especializados. Deste modo, o efeito da fragmentação 
florestal altera estas características e segrega recursos chave e a remoção dos fragmentos 
florestais remanescentes na região pode provocar declínio populacional dessas espécies. 
 
3.2.7 Anurofauna 
 
Atualmente o Brasil é o país com maior diversidade de anfíbios do mundo com 849 
espécies, das quais 821 espécies são da ordem Anura (SBH, 2009). Entretanto, o 
conhecimento sobre a biologia e ecologia da maioria das espécies é escasso, 
principalmente nas regiões interioranas, pois, historicamente, os estudos têm se 
desenvolvido principalmente na zona litorânea e ao longo dos grandes rios (HADDAD, 
1998). Para o município de Bauru, foi desenvolvido um estudo por Bastazini et al. (2003), no 
qual foram registradas 16 espécies de anuros, típicas do bioma Cerrado ou com ampla 
distribuição geográfica.  
 
Devido ao potencial dos anuros como indicadores de qualidade ambiental, o presente 
estudo teve como objetivo avaliar a composição das comunidades e caracterizar as 
populações de anuros presentes na APA Municipal Água Parada, no município de Bauru, 
SP. 
 
3.2.7.1 Materiais e Métodos 
 
Amostragem  
 
Os trabalhos de campo para o inventário da fauna de anuros foram realizados no período de 
01 a 10 de novembro de 2009 em 10 pontos de amostragem que compreendem fragmentos 
de Floresta Estacional Semidecidual e corpos d’água dos arredores, utilizando dois métodos 
complementares para a obtenção de informações acerca da anurofauna local. 
 
Amostragem em sítio de reprodução (SCOTT JR.; WOODWARD, 1994). Em cada um dos 
10 pontos de amostragem foram selecionados entre um e três corpos d’água, totalizando 16 
corpos d’água amostrados na área de estudo (Tabela 59 e Figuras 54 e 55). A amostragem 
dos anuros foi realizada durante o turno de vocalização das espécies, entre 18 h e no 
máximo, 0 h. A procura dos espécimes foi efetuada por uma combinação de busca visual e 
auditiva: o perímetro de cada corpo d’água foi percorrido lentamente, a fim de registrar todas 
as espécies encontradas em atividade de vocalização e/ou forrageio. 
 
Armadilhas de interceptação e queda (CECHIM; MARTINS, 2000). Para a instalação das 
armadilhas de interceptação e queda (pitfall traps with drift fence), foram selecionados 10 
fragmentos florestais (Figuras 55 e 56). Em cada fragmento, foi instalado um conjunto de 
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armadilhas (Tabela 60). Cada conjunto de armadilhas foi constituído por 10 baldes plásticos 
de 60 l enterrados ao nível do solo, dispostos em linha reta, com distância mínima de 10 m 
entre um balde e outro e interligados por bandas de lona plástica com 1 m de altura. No 
entanto, por motivo de furto dos baldes do Fragmento 6, as armadilhas foram utilizadas em 
nove fragmentos florestais. As armadilhas permaneceram abertas por 10 dias e foram 
vistoriadas diariamente, totalizando um esforço de 240 horas/baldes em cada fragmento. Os 
animais capturados foram identificados, fotografados e liberados. 
 
Tabela 59 - Lista dos corpos d’água amostrados na APA Municipal Água Parada em 
novembro de 2009 

Código do corpo 
d’água 

Características 
 

Latitude 
 

Longitude 
 

Sit 01 Poça em borda de mata 22.273° S 49.1232° W 

Sit 02(1) Poça em borda de mata 22.231° S 49.1248° W 

Sit 02(2) Córrego de rio 22.2309° S 49.1223° W 

Sit 02(3) Represa em área aberta 22.231° S 49.1254° W 

Sit 03(1) Córrego e área alagada em borda de mata 22.1978° S 49.0939° W 

Sit 03(2) Brejo em borda de mata 22.1978° S 49.0988° W 

Sit 04 Poça em área aberta 22.1454° S 49.1246° W 

Sit 05 Poça dentro da mata  22.1325° S 49.1127° W 

Sit 06(1) Represa em borda de mata 22.12° S 49.0928° W 

Sit 06(2) Poça em área aberta 22.1178° S 49.1141° W 

Sit 07 Riacho no interior e represa em borda de mata 22.1367° S 49.1407° W 

Sit 08 Poça em borda de mata 22.1246° S 49.173° W 

Sit 09 Alagado em área aberta 22.0961° S 49.1721° W 

Sit 10(1) Poça em borda de mata 22.0905° S 49.1492° W 

Sit 10(2) Poça em borda de mata 22.0902° S 49.1494° W 

Sit 10(3) Poça em borda de mata 22.0914° S 49.1463° W 

 
 

Tabela 60 - Lista dos fragmentos florestais amostrados na APA Municipal Água Parada 
em novembro de 2009 

Código do fragmento Latitude Longitude 

Fragmento 1 22.2751° S 49.1285° W  

Fragmento 2 22.2357° S 49.1213° W 

Fragmento 3  22.1976° S 49.0939° W 

Fragmento 4  22.1407° S 49.1221° W 

Fragmento 5  22.1322° S 49.111° W 

Fragmento 7  22.1441° S 49.1475° W 

Fragmento 8  22.1293° S 49.174° W 

Fragmento 9  22.0955° S 49.1718° W 

Fragmento 10  22.0807° S 49.1406° W 
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Figura 55 - Fotografia aérea evidenciando os 10 fragmentos da anurofauna na APA 
Municipal Água Parada.  
Fonte: Google Earth 
Frag (marcadores amarelos)= Fragmento florestal amostrado; Sit (marcadores azuis)= Corpo d’água amostrado. 
Escala = 10 km 

 

Dados secundários 
 
A riqueza de espécies de anuros foi complementada através de consultas à literatura sobre 
trabalhos realizados na região (BASTAZINI et al., 2003). Além dos dados da literatura, foi 
utilizada informação disponível no SpeciesLink “Sistema de Informação Distribuído para 
Coleções Biológicas: a Integração do Species Analyst e do SinBiota, que disponibiliza dados 
de coleções científicas do Brasil. Além do município de Bauru, foram consultados registros 
para os municípios de Agudos, Arealva, Avaí, Duartina, Iacanga, Pederneiras, Piratininga e 
Reginópolis, que são limítrofes ao município de Bauru. 
 
Análise dos dados 
 
Para avaliar a eficiência da metodologia de amostragem, as curvas de acumulação de 
espécies foram calculadas com base na riqueza observada (Sobs Mao Tau) (COLWELL, 
2004). Este procedimento foi realizado aplicando-se a opção de 500 aleatorizações geradas 
com base na matriz de dados de ocorrência das espécies em cada um dos 10 pontos de 
amostragem (considerando os dois métodos de amostragem em conjunto). As curvas de 
acumulação foram calculadas no programa computacional “EstimateS 7.0” (COLWELL, 
2004). 
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Figura 56 - Fotografia aérea detalhando cada um dos 10 fragmentos da anurofauna na 
APA Municipal Água Parada 
Fonte: Google Earth 
P 01, (B) P 02, (C) P 03, (D) P 04, (E) P 05, (F) P 06, (G) P 07, (H) P 08, (I) P 09, (J) P 10. Frag (marcadores amarelos) = 
Fragmento florestal amostrado; Sit (marcadores azuis) = Corpo d’água amostrado. Escala = 1 km  

 
3.2.7.2 Resultados e Discussão 
 
Hábitos alimentares  
 
Na fase adulta a maioria das espécies de anuros se alimenta de artrópodes enquanto que 
na fase larvária a maioria é herbívora (DUELLMAN; TRUEB 1986). Os anfíbios são 
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predados por diversos grupos de animais, como peixes, aranhas, larvas de odonata, baratas 
d’água belostomatídeos, serpentes, jacarés, pássaros e mamíferos. Ocorrendo inclusive 
espécies de anfíbios que se alimentam de outros anfíbios (Hypsiboas faber, Leptodactylus 
labyrinthicus e L. ocellatus) (DUELLMAN; TRUEB 1986; BERNARDE; MACHADO, 2001; 
HADDAD; SAZIMA 1992 HADDAD; BASTOS 1997). 
 
Reprodução e interações inter e intra específicas 
 
Uma estratégia reprodutiva pode ser vista como uma combinação de atributos fisiológicos, 
morfológicos e comportamentais que agem em conjunto para produzir um número ótimo de 
descendentes sobre certas condições ambientais (DUELLMAN; TRUEB, 1986). Os anuros 
são animais relativamente conspícuos na natureza durante a noite devido ao uso da 
vocalização pelos machos para atração das fêmeas e também por formarem agregados de 
populações de diversas espécies durante o período reprodutivo (CARDOSO 1981, 1986; 
ANDRADE, 1987). Neste período existe um grande potencial para interações 
interespecíficas. Vários estudos com comunidades demonstraram que a coexistência de 
diferentes populações de espécies nas agregações reprodutivas é comumente explicada por 
divergências ecológicas principalmente por partilha espacial, temporal e acústica 
(CARDOSO et al.1989, ETEROVICK; SAZIMA, 2000; SILVA; ROSSA-FERES, 2008; 
BERNARDE; ANJOS, 1999).  
 
Tabela 61 - Modos reprodutivos das espécies de anuros registradas na região de estudo 
e sua relação de dependência do ambiente florestal 

Família Espécie Modo reprodutivo 
Dependência do ambiente 

florestal 

Bufonidae 
Rhinella ornata modo 1 Alta 

Rhinella schneideri modo 1 Baixa 

Hylidae 

Dendropsophus elianeae modo 1 Baixa 

Dendropsophus minutus modo 1 Baixa 

Dendropsophus nanus modo 1 Baixa 

Hypsiboas albopunctatus modo 1 Baixa 

Hypsiboas caingua modo 1 Alta 

Hypsiboas faber modo 4 Alta 

Hypsiboas lundii modo 4 Alta 

Phyllomedusa tetraploidea modo 24 Intermediária 

Pseudis platensis modo 1 Baixa 

Scinax fuscomarginatus modo 1 Baixa 

Scinax fuscovarius modo 1 Baixa 

Scinax similis modo 1 Baixa 

Leiuperidae 

Eupemphix nattereri modo 11 Baixa 

Physalaemus centralis modo 11 Baixa 

Physalaemus cuvieri modo 11 Baixa 

Physalaemus marmoratus modo 11 Baixa 

Leptodactylidae 

Leptodactylus furnarius modo 30 Baixa 

Leptodactylus fuscus modo 30 Baixa 

Leptodactylus labyrinthicus modo 13 Intermediária 

Leptodactylus mystaceus modo 30 Alta 

Leptodactylus mystacinus modo 30 Intermediária 

Leptodactylus podicipinus modo 13 Baixa 

Microhylidae 
Chiasmocleis albopunctata modo 1 Alta 

Elachistocleis sp. modo 1 Baixa 

Modo 1 = Ovos e girinos exotróficos em corpos d’água lênticos; Modo 4 = Ovos e primeiros estágios larvais bacias naturais ou 
construídas; após a inundação, girinos exotróficos em corpos d’água lênticos ou lóticos; Modo 11 = Ovos em ninho de espuma 
flutuando na água e girinos exotróficos em corpos d’água lênticos; Modo 13 = Ovos em ninho de espuma localizado na água 
acumulada de bacias construídas e girinos exotróficos em corpos d’água lênticos; Modo 24 = Ovos depositados em folhas que 
eclodem em girinos exotróficos que caem em corpos d’água lênticos; Modo 30 = Ovos e primeiros estágios larvais em ninhos 
de espuma terrestres, localizados em câmaras subterrâneas; após a inundação, girinos exotróficos em corpos d’água lênticos 
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Diferentes sítios de vocalização utilizados pelas espécies assim como diferenças nos cantos 
de anúncio são também tidos como mecanismo de isolamento reprodutivo. Entretanto em 
alguns casos particulares entre espécies muito próximas filogeneticamente estes 
mecanismos podem falhar e ocorrer hibridização (HADDAD, 1990, 1991). O perfil 
reprodutivo encontrado na bacia APA Municipal Água Parada corresponde principalmente 
por espécies de áreas abertas. São observados seis modos reprodutivos para as espécies 
registradas na APA Municipal Água Parada (61). 
 
Distribuição das espécies  
 
Por se tratar de um estudo de curto prazo, os resultados obtidos foram qualitativos 
representando parte das espécies que vivem nestes ambientes (estudos em longo prazo 
poderiam levar a um incremento significativo no conhecimento da composição e estrutura da 
fauna local).  
 
No período de atividades de campo foram registradas 22 espécies de anuros (Tabela 62). 
As curvas do coletor (Figura 57), não tende a uma assíntota, sugerindo que a área estudada 
possui um grande potencial para novos registros de espécies, já que o limite máximo 
estimado foi de 25 espécies, três a mais do que o observado. O exame de material adicional 
(literatura e coleções científicas) permitiu elevar para 26 o total de espécies de anuros 
registradas (Tabela 62). 
 
Tabela 62 - Espécies de anuros registradas na região de estudo 

Família Espécie ASR AIQ DS Sensibilidade 

Bufonidae Rhinella ornata  X  Intermediária 

 Rhinella schneideri X X X Baixa 

Hylidae Dendropsophus elianeae   X Baixa 

 Dendropsophus minutus X  X Baixa 

 Dendropsophus nanus X   Baixa 

 Hypsiboas albopunctatus X  X Baixa 

 Hypsiboas caingua X   Intermediária 

 Hypsiboas faber X  X Intermediária 

 Hypsiboas lundii X   Intermediária 

 Phyllomedusa tetraploidea X   Baixa 

 Pseudis platensis X   Baixa 

 Scinax fuscomarginatus X   Baixa 

 Scinax fuscovarius X  X Baixa 

 Scinax similis   X Baixa 

Leiuperidae Eupemphix nattereri X X X Baixa 

 Physalaemus centralis  X X Baixa 

 Physalaemus cuvieri X X X Baixa 

 Physalaemus marmoratus   X Baixa 

Leptodactylidae Leptodactylus furnarius X   Baixa 

 Leptodactylus fuscus X X X Baixa 

 Leptodactylus labyrinthicus X   Baixa 

 Leptodactylus mystaceus X X  Intermediária 

 Leptodactylus mystacinus   X Baixa 

 Leptodactylus podicipinus X X X Baixa 

Microhylidae Chiasmocleis albopunctata  X  Intermediária 

 Elachistocleis sp. X X X Baixa 

Métodos de registro, ASR = amostragem em sítio de reprodução, AIQ = armadilha de interceptação e   queda, DS = 
dados secundários 
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Em relação à presença de espécies encontradas nos diferentes ambientes amostrados na 
APA tem–se que: 
 
No ambiente de rios e córregos ocorreram as seguintes espécies L. podicipinus, L. 
mystaceus, L. ocellatus, L. labyrinthicus, P. cuvieri, H. lundii, D. nanus, D. minutus, L. fuscus, 
S. fuscovarius, R. ornata. 
 
No ambiente de represas e poças em borda de mata P. tetraploidea, D. nanus, P. cuvieri, L. 
labyrinthicus, D. minutus, L. mystaceus, L. podicipinus, L. fuscus, S. fuscovarius, E. nattereri, 
H. albopunctata, E. cf.ovalis, P. platensis, S. fuscomarginatus, C. albopunctata, H. caingua, 
H. lundii, H.faber, R. ornata, L. furnarius, P.centralis, L. ocellatus. 
  
Em  poça e represa em área aberta  P. cuvieri, L. Labyrinthicus, L. Podicipinus , L. Fuscus, 
S. Fuscovarius, E. Nattereri , H. Albopunctata, R. Schneideri, S. Fuscomarginatus, D. 
Minutus. 
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Figura 57 - Curva de rarefação de espécies para (A) 10 pontos de amostragem na APA 
Municipal Água Parada, município de Bauru, SP, em novembro de 2009.  
A linha preta corresponde à riqueza média acumulada dos pontos de amostragens, aleatorizado 500 vezes e as 
linhas cinza, acima e abaixo, correspondem ao desvio-padrão associado 

 
A grande maioria das espécies da anurofauna local é associada a áreas abertas e possuem 
áreas de distribuição amplas, contribuindo para que nenhuma das espécies registradas 
esteja incluída na “Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção – 
(IBAMA, 2003)” ou Decreto Estadual nº. 42.838, de 4 de fevereiro de 1998. 
 
No entanto, apesar das espécies registradas não constarem em listas oficiais de espécies 
ameaçadas, algumas merecem atenção, já que utilizam o ambiente florestal, seja para 
reprodução ou para forrageio. Dentre estas espécies destacam-se Hypsiboas caingua, 
Hypsiboas faber, Hypsiboas lundii, Leptodactylus mystaceus e Chiasmocleis albopunctata 
(Tabela 62). 
 
Silva e Rossa-Feres (2007) destacam a importância dos fragmentos florestais como áreas 
de refúgio durante o período de seca, como abrigos diurnos durante o dia, ao longo da 
estação chuvosa e/ou como área de forrageio. A perda e a fragmentação de habitat estão 
entre as maiores ameaças para as populações de anfíbios (CUSHMAN, 2006) uma vez que 
áreas agrícolas e urbanas, provavelmente constituem barreiras para o deslocamento da 
maioria das espécies (GIBBS, 1998; KNUTSON et al., 1999). 
 
Além da ameaça pela destruição florestal, as populações de Hypsiboas caingua, na região 
de estudo, são consideradas isoladas (CONDEZ; SAWAYA; DIXXO, 2009). Deste modo os 
efeitos da destruição florestal podem ser potencializados para estas populações. 
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As maiores riquezas de anuros foram registradas nos pontos de amostragem P05, P07 e 
P09 (Tabela 62). Dos pontos com maior riqueza, destacam-se os pontos P05 e P07 pela 
presença de um maior número de espécies mais sensíveis às alterações ambientais (62). 
 
Além da conservação dos fragmentos florestais, é recomendável que seja mantida a 
conexão entre esses ambientes e os corpos d’água que os anuros utilizam para reprodução. 
Este procedimento impede o processo de desconexão de habitat (habitat split sensu 
BECKER et al., 2007), reconhecido como um dos principais processos que afetam 
populações de anuros com larva aquática (BECKER et al., no prelo), como é o caso das 
espécies da região estudada. 
 
Apesar do curto período de amostragem, a APA Municipal Água Parada apresentou uma 
riqueza relativamente alta (22 espécies). Este número de espécies é comparável ao das 
comunidades de anuros de áreas de Cerrado (28 espécies, BRASILEIRO et al., 2005) e 
Floresta Estacional Semidecidual (27 espécies, VASCONCELOS; ROSSA-FERES, 2005) do 
interior do estado de São Paulo que foram amostradas por um período mais longo (36 e 15 
campanhas mensais de amostragem, respectivamente).  
 
Assim, a APA Municipal Água Parada, além de apresentar uma elevada riqueza, apresenta 
potencial para o registro de mais espécies. Se forem considerados os dados de literatura e 
coleções científicas para a região, a lista aumenta para 26 espécies. 
 
Ameaças à fauna  
 
O declínio das populações de anfíbios anuros tem sido documentado em diversas regiões 
do mundo, sendo considerada algumas de suas causas a destruição dos habitats de 
reprodução, a poluição das águas, a diminuição da camada de ozônio, a chuva ácida e a 
introdução de espécies exóticas (BLAUSTEIN, 1994; BLAUSTEIN; WAKE, 1995; ALFORD; 
RICHARDS, 1999; DUELLMAN; TRUEB, 1986). 
 
Os anfíbios anuros compartilham várias características ecológicas fisiológicas e 
comportamentais que os tornam mais vulneráveis que outros vertebrados a alterações no 
meio em que vivem. São sensíveis a alterações dos parâmetros físicos e químicos da água 
e principalmente aquelas mudanças que resultam da alteração da cobertura vegetal original 
e que é geralmente acompanhada por uma alteração microclimática (como o nível de 
umidade e temperatura) e de relevo. 
 
As atividades antropogênicas como agricultura, silvicultura, pecuária e o desenvolvimento 
urbano são predominantes na região da APA Municipal Água Parada, sendo estas as 
grandes responsáveis pela fragmentação florestal, e consequentemente a destruição dos 
habitats de reprodução sendo estas as maiores ameaças à diversidade biológica da região 
da APA. 
 
A presença e ação do gado que está presente em todos os sítios observados, o qual 
ingressa irregularmente, sobretudo nas margens dos rios e córregos contribui para o 
assoreamento nestes ambientes, compromete o solo e contamina a água podendo 
comprometer o desenvolvimento de girinos é a maior ameaça para as espécies da APA. 
 
Os agrotóxicos organoclorados são de grande utilização em todo o estado e de uma forma 
geral podem contaminar os corpos d’água permanentes e temporários. Um organofosfato 
(Glyphosato) usado geralmente para matar ervas daninhas em plantações é um dos 
principais agentes que podem afetar diretamente os anfíbios, peixes e outros invertebrados 
que dependem da água durante seus ciclos vitais. Os organoclorados presentes em 
herbicidas, fertilizantes e outros agrotóxicos têm causado comprovada diminuição das 
populações de espécies de anfíbios da América do Norte (RUSSEL, et al., 1995). 



Encarte 1                                                                                                 Plano de Manejo da ÁPA Municipal Água Parada 

Secretaria de Meio Ambiente de Bauru                                                                                               ecossistema consultoria ambiental 

205/I 

 

A presença de estradas que cortam a APA principalmente aquelas que atravessam ou estão 
paralelas aos rios e córregos nas regiões de várzeas podem impactar as populações de 
anfíbios principalmente durante o período reprodutivo.  
 
Outra possível ameaça são as queimadas que eventualmente podem ocorrer tanto na área 
da APA quanto no entorno. As características como pele úmida e permeável além da baixa 
mobilidade e o uso de locais como troncos secos e cascas de árvores utilizadas como 
abrigo tornam as queimadas também uma potencial ameaça para as espécies de anfíbios 
da APA.   
 
3.2.7.3 Conclusões e Recomendações 
 
Considerando a importância da APA Municipal Água Parada para a manutenção de 
populações que são isoladas ou sensíveis à perda florestal, associada ao potencial de 
ocorrência de mais espécies para a região, é recomendado que seja realizado um programa 
de monitoramento da fauna de anuros. 
 
O monitoramento por meio de campanhas trimestrais, preferencialmente nas áreas de 
ocorrência das espécies mais sensíveis à perda florestal, como Hypsiboas caingua, 
Hypsiboas faber, Hypsiboas lundii, Leptodactylus mystaceus e Chiasmocleis albopunctata, 
permitirá avaliar a estabilidade populacional destas espécies. 
 
Dentro da perspectiva de conservação das espécies mais sensíveis às alterações 
antrópicas, destaca-se os pontos amostrais P-05 e P-07, como prioritários, uma vez que 
comportam um elevado número de espécies, das quais muitas sensíveis às alterações 
antrópicas.  
 
3.2.8 Ictiofauna 
 
Com uma área aproximada de 2.800.000 km², o rio Paraná é a segunda maior bacia de 
drenagem da América do Sul. De sua nascente, na confluência dos rios Grande e Paranaíba 
(latitude 20ºS), até a sua foz, no estuário da bacia do Prata (latitude 34ºS), esta bacia 
hidrográfica percorre cerca de quatro mil quilômetros (STEVAUX et al., 1997). Como 
consequência desta ampla área de drenagem e grande heterogeneidade ambiental, esta 
ecorregião aquática possui comunidades de peixes com muitas espécies e com inter-
relações complexas entre seus membros (LOWE-MCCONNELL, 1987). 
 
A ictiofauna desta bacia hidrográfica é composta por pelo menos 600 espécies de pequeno 
(<20 cm), médio (entre 20 e 40 cm) e grande porte (>40 cm) (BONETTO, 1986), entretanto, 
este número deve ser considerado subestimado, em função do número insuficiente de 
levantamentos e da falta de conhecimento da composição taxonômica de alguns grupos 
representados. A participação das diferentes ordens reflete a situação descrita para os rios 
neotropicais, sendo que mais de 90% dos peixes pertencem as ordens Characiformes e 
Siluriformes (AGOSTINHO et al., 1997). 
 
A drenagem da área de estudo no estado de São Paulo pertence ao chamado sistema Alto 
rio Paraná (AGOSTINHO; JÚLIO JR, 1999), que inclui os rios da bacia do Paraná acima de 
Sete Quedas (atualmente inundada pelo Reservatório de Itaipu), abrangendo grandes 
tributários como os rios: Grande, Paranaíba, Tietê, Paranapanema, Ivaí, Piquiri e Ivinhema. 
Este sistema abrange uma área de aproximadamente 900.000 km², incluindo o norte do 
estado do Paraná, o sul de Mato Grosso do Sul, o estado de São Paulo, o sul de Minas 
Gerais, o sul de Goiás e uma área do Paraguai (CASTRO et al., 2003). 
 

A ictiofauna do alto rio Paraná é representada por 310 espécies de peixes de 38 famílias 
(LANGEANI et al., 2007). A drenagem desta ecorregião aquática no estado de São Paulo, 
que abriga grandes tributários como o Rio Grande, Paranaíba, Tietê e Paranapanema, 
contém 22 famílias e aproximadamente 170 espécies de peixes (CASTRO; MENEZES, 
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1998). A comunidade de peixes pode ser dividida basicamente em formas residentes, que 
desenvolvem todo o ciclo de vida na área, e migradoras, que utilizam a calha do rio para 
realizar migrações reprodutivas e a planície de inundação para a reprodução e/ou 
desenvolvimento inicial (AGOSTINHO; ZALEWSKI, 1996). 
 
A APA Municipal Água Parada, localizada no estado de São Paulo, está inserida na bacia do 
rio Batalha, um tributário do (médio) rio Tietê. O rio Tietê nasce no município de Salesópolis, 
na Serra do Mar, e percorre 1.100 km até sua foz, no município de Itapura, na divisa com o 
Mato Grosso do Sul. Possui diversos tributários de grande porte como os rios Sorocaba, 
Piracicaba, Pinheiros, do Peixe, Jacaré-Pepira, Dourado e Ribeirão Lajeado. O rio Batalha 
nasce na serra da Jacutinga (município de Agudos, SP) e abrange, total ou parcialmente, os 
municípios de Agudos, Bauru, Piratininga, Avaí, Duartina, Gália, Presidente Alves, 
Reginópolis e Uru, fazendo um percurso de 167 km de extensão até sua foz no rio Tietê. 
 
3.2.8.1 Materiais e Métodos  
 
Como as informações disponíveis sobre a ictiofauna da área de estudo apresentam 
abrangência espacial e temporal satisfatórias para caracterização dos grupos, as 
amostragens realizadas para a elaboração do diagnóstico da APA foram realizadas de 
forma completar e integrar ao levantamento de dados de outras equipes, de acordo com o 
previsto. Igualmente, o presente inventário não teve a pretensão de discutir de forma 
definitiva a dinâmica da ictiofauna da UC, mas sim embasar o diagnóstico e fomentar os 
estudos futuros dessa área. 
 
Tendo isso como base, a localização das áreas de amostragem e o método de 
levantamento dos dados para esta UC foram determinados de forma que um plano factível e 
integrado de amostragem pudesse ser realizado, com os objetivos de caracterizar a 
ictiofauna e fornecer subsídios para o zoneamento e manejo da Unidade. 
 
A caracterização da ictiofauna foi desenvolvida utilizando-se técnicas convencionais, onde 
além dos estudos realizados in loco entre os dias 15 e 19 de fevereiro de 2009, foram 
levantadas informações secundárias disponíveis em bancos de dados, bibliografias, 
entidades ambientais públicas e privadas. 
 
Para o estudo dos peixes, com o objetivo de registrar o maior número de espécies possível 
e compreender o funcionamento do sistema biológico de água doce da região, assim como 
avaliar as pressões que os ecossistemas poderão estar sofrendo, foram amostrados 
diversos ambientes através dos seguintes métodos tradicionais de coleta: 
 

 Tarrafas – foram realizados diversos arremessos com tarrafas de dois tamanhos (0,5 cm 
e 1,5 cm), de 10 e 20 m de circunferência. 

 Arrasto – método utilizado para captura de peixes de pequeno e médio porte através de 
uma rede de 10 m de comprimento com malha de 0,5 cm. Foi muito útil na captura de 
espécies criptobióticas. 

 Puçás – método eficiente para animais pelágicos, principalmente de pequeno porte. 
Também eficiente em áreas de vegetação alagada e pequenos corpos d’água. 
 
As seguintes bases de dados foram utilizadas para o levantamento e a sistematização dos 
dados secundários da ictiofauna da região: 
 

 Banco de dados do Instituto Florestal. 

 Base de dados do Sistema Integrado de Bibliotecas da USP. 

 Base de dados do Portal de Serviços e Conteúdo Digital da CRUESP-Unibibliweb – USP, 
UNESP e UNICAMP. 

 Portal da informação – UFSCar.  
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 Base de Dados Scielo. 

 Sistema de Informação do Programa Biota. 

 Sistema de Informação do Projeto Taxonline. 

 Fishbase. 

 Neodat . 
 
A nomenclatura científica utilizada segue os catálogos e referências tradicionais dos grupos 
aquáticos (BUCKUP et al., 2007; LANGEANI et al., 2007). 
 
3.2.8.2 Resultados e Discussões 

 
Caracterização da ictiofauna regional 
 
De acordo com diversos inventários realizados em ambientes de riachos (UIEDA, 1984; 
UIEDA; BARRETO, 1999), rios (AGOSTINHO; JÚLIO JR, 1999; SMITH, 2003) e 
reservatórios de UHEs (CESP, 1998; BARRELLA; PETRERE, 2003), da bacia do rio Tietê 
(UHE Barra Bonita, UHE Álvaro de Souza Lima, UHE Ibitinga, UHE Mário Lopes Leão, UHE 
Nova Avanhandava e UHE Três Irmãos, além dos estudos realizados nos riachos das 
bacias contíguas dos rios Paranapanema (CASTRO et al., 2003; CASTRO et al., 2005) e 
Grande (CASTRO et al., 2004), a ictiofauna da bacia do rio Tietê no seu trecho médio é 
composta por pelo menos 117 espécies, e essa diversidade é decorrente provavelmente da 
existência de distintos ambientes na bacia, o que propicia a manutenção de um considerável 
número de espécies. 
 
A distribuição longitudinal da ictiofauna ao longo do curso do rio Tietê provavelmente não é 
uniforme, sendo que algumas espécies são encontradas apenas em regiões de maior 
altitude, próximas à cabeceira, enquanto outras são exclusivas das regiões do curso médio 
e baixo. A substituição de espécies e a variação no grau de dominância entre elas podem 
ser notadas ao longo da bacia, sendo os trechos inferiores provavelmente influenciados pela 
bacia do rio Paraná, especialmente nos períodos de águas altas. 
 
De acordo com o levantamento de dados realizado, as 117 espécies registradas para a 
bacia estão distribuídas em sete ordens e 27 famílias, sendo Characidae (28 espécies), 
Anostomidae (10 espécies), Loricariidae (dez espécies) e Pimelodidae (oito espécies) as 
mais representativas (Tabela 63). 
 
A ictiofauna registrada é composta por espécies de pequeno (< 20 cm), médio (entre 20 e 40 
cm) e grande porte (>40 cm), e a participação das diferentes ordens refletem a situação 
descrita para os rios neotropicais por Lowe-Mcconnell (1987), sendo que cerca de 90% dos 
peixes pertencem às ordens Characiformes e Siluriformes. O total de táxons registrados 
representa 19,5% da ictiofauna do rio Paraná (cerca de 600 espécies, segundo Bonetto, 
1986). Ao se considerar somente a ictiofauna do alto rio Paraná, que é representada por 310 
espécies (LANGEANI et al., 2007), este valor passa para cerca de 40%. 
 
Tabela 63 - Ordens, famílias e respectivo número de espécies de peixes registrados para 
o rio Tietê (trecho médio), organizadas de acordo com suas respectivas taxas 

Ordens Famílias (número de espécies registradas) 

Characiformes (52) Acestrorhynchidae (1), Characidae (28), Anostomidae (10), Erythrinidae (1), 
Curimatidae (3), Cynodontidae (1), Crenuchidae (3), Lebiasinidae (1), 
Prochilodontidae (1), Parodontidae (3) 

Siluriformes (48) Doradidae (2), Auchenipteridae (3), Heptapteridae (7), Pimelodidae (8), 
Loricariidae (10), Callichthyidae (3), Pseudopimelodidae (1), Trichomycteridae (1) 

Gymnotiformes (5) Apteronotidae (1), Sternopygidae (2), Gymnotidae (1), Rhamphichthyidae (1) 

Cyprinodontiformes (2) Poeciliidae (2) 

Cypriniformes (1) Cyprinidae (1) 

Perciformes (8) Sciaenidae (1), Cichlidae (7) 

Synbranchiformes (1) Synbranchidae (1) 
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Lista das espécies de peixes ocorrentes no médio rio Tietê  
 
(Dados obtidos de Uieda, 1984; Uieda; Barreto, 1999; Agostinho; Júlio Jr, 1999; Smith, 
2003; CESP, 1998 e Barrella; Petrere, 2003). 
  
Quadro 8- Lista de espécies de peixes ocorrentes no médio rio Tietê 

ORDEM CHARACIFORMES ORDEM SILURIFORMES 

  CHARACIDAE    CALLICHTHYIDAE 

    Astyanax altiparanae **- tambiú     Hoplosternum littorale – tamboatá 

    Astyanax aff. fasciatus – lambari-do-rabo-vermelho     Corydoras aeneus – cascudinho 

    Astyanax aff. eigenmanniorum – lambari     Hoplosternum littorale – tamboatá 

    Astyanax aff. scabripinnis – lambari     Callichthys callichthys – tamboatá 

    Astyanax bockmanni **- lambari   PSEUDOPIMELODIDAE 

    Astyanax schubarti **- lambari     Pseudopimelodus mangurus ** – bagre 

    Astyanax sp. ** - lambari   PIMELODIDAE 

    Aphyocharax dentatus ** - pequira      Hemisorubim platyrhynchus – surubim 

    Brycon orbignyanus ** - piracanjuba     Pinirampus pirinampu – barbado 

    Hemigrammus marginatus - pequira      Pimelodus maculatus – mandi 

    Hyphessobrycon eques - mato-grosso     Iheringichthys labrosus ** - bagre, mandi 

    Hyphessobrycon sp. **- pequira     Callichthys callichthys – tamboatá 

    Bryconamericus stramineus – pequira   PSEUDOPIMELODIDAE 

    Piabina argentea – piaba     Pseudoplatystoma corruscans – pintado 

    Serrapinnus notomelas **– pequira      Pseudoplatystoma fasciatum – cachara 

    Serrapinus sp. **– pequira     Sorubim lima – surubim 

    Moenkhausia aff. intermedia – lambari     Zungaro zungaro – jaú 

    Moenkhausia aff. sanctaefilomenae – lambari   DORADIDAE 

    Myloplus tiete ** - pacu-peva     Pterodoras granulosus – armau 

    Oligosarcus paranensis ** - peixe-cachorro, saicanga     Rhinodoras dorbignyi ** - armado 

    Oligosarcus pintoi ** - peixe-cachorro, saicanga   AUCHENIPTERIDAE 

    Galeocharax knerii ** - peixe-cadela     Ageneiosus militaris – manduvê 

    Piaractus mesopotamicus ** - pacu     Trachelyopterus sp. ** - cangati 

    Roeboides paranensis ** - dentudo     Tatia neivai ** - cangati 

    Salminus brasiliensis – dourado   HEPTAPTERIDAE 

    Salminus hilarii – tabarana     Cetopsorhamdia iheringi – bagre 

    Serrasalmus maculatus – pirambeba     Imparfinis mirini ** - mandi 

    Triportheus nematurus – sardinha     Imparfinis schubarti – mandi 

  ACESTRORHYNCHIDAE     Pimelodella sp. ** – mandi 

    Acestrorhynchus lacustris - peixe-cachorro, bicuda     Pimelodella gracilis – mandi 

  CYNODONTIDAE     Phenacorhamdia tenebrosa – mandi 

    Rhaphiodon vulpinus – dourado-facão     Rhamdia quelen – bagre 

  CRENUCHIDAE   TRICHOMYCTERIDAE 

    Characidium gomesi – canivete     Trichomycterus sp. ** – candiru 

    Characidium cf. zebra – canivete   LORICARIIDAE 

    Characidium cf. zebra – canivete     Hisonotus depressicauda ** - cascudinho 

  ERYTHRINIDAE     Hypostomus sp.** - cascudo 

    Hoplias malabaricus  – traíra, lobó     Hypostomus margaritifer ** - cascudo 

  LEBIASINIDAE     Hypostomus ancistroides – cascudo 

    Pyrrhulina australis  – piquita     Hypostomus regani ** - cascudo 

  PROCHILODONTIDAE     Rineloricaria latirostris ** - cascudo-chinelo 

    Prochilodus lineatus - curimba, curimbatá     Rineloricaria sp.** - cascudo-chinelo 

  CURIMATIDAE     Megalancistrus parananus ** - cascudo-abacaxi 

    Cyphocharax nagelli ** - saguiru     Loricaria prolixa ** - cascudo-chinelo 

    Cyphocharax modestus – saguiru     Hypostomus regani ** - cascudo 

    Steindachnerina insculpta  **- saguiru Rhinelepis aspera - cascudo-preto 

  ANOSTOMIDAE ORDEM GYMNOTIFORMES 

    Leporellus vittatus – solteira   APTERONOTIDAE 

    Leporinus elongatus – piapara     Apteronotus aff. albifrons – ituí-cavalo 

    Leporinus cf. friderici – Piau   GYMNOTIDAE 

    Leporinus lacustris  ** - piau de lagoa, corró     Gymnotus carapo - morenita, tuvira, sarapó 

    Leporinus obtusidens - piau, piavuçu   STERNOPYGIDAE 

    Leporinus octofasciatus – ferreirinha     Sternopygus macrurus - tuvira  
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    Leporinus striatus ** - canivete     Eigenmannia virescens – tuvira 

    Leporinus macrocephalus – piava   RHAMPHICHTHYIDAE 

    Schizodon nasutus - ximborê, campineiro     Rhamphichthys hahni ** – espada 

    Schizodon borellii ** - piau ORDEM PERCIFORMES 

  PARODONTIDAE   CICHLIDAE 

    Apareiodon cf. affinis ** - canivete     Astronotus crassipinnis * - Oscar 

    Apareiodon piracicabae – canivete     Geophagus brasiliensis – acará 

    Parodon nasus ** - canivete     Crenicichla britskii ** – joaninha 

ORDEM CYPRINIFORMES     Cichlassoma paranaense ** – acará-vovó 

  CYPRINIDAE     Cichla kelberi * – tucunaré 

    Cyprinus carpio * - carpa     Tilapia rendalli * - tilápia 

ORDEM CYPRINODONTIFORMES     Oreochromis niloticus * - tilápia 

  POECILIIDAE   SCIAENIDAE 

    Phalloceros sp. – barrigudinho Plagioscion squamosissimus * - curvina 

    Poecilia reticulata * - barrigudinho ORDEM SYNBRANCHIFORMES 

       SYNBRANCHIDAE 

     Synbranchus marmoratus – muçum 
* espécies exóticas / ** espécies autóctones do sistema alto rio Paraná 

 
A ictiofauna que ocorre ao longo do curso principal do rio Tietê pode ser dividida 
basicamente em três categorias de espécies: as migradoras, que usam a calha de um rio 
para deslocamentos reprodutivos, alimentares e/ou de crescimento; as de ocorrência 
generalizada na bacia, normalmente de médio (entre 20 e 40 cm) e grande (>40 cm) porte e 
as introduzidas, que ocorrem na área de estudo em função da introdução intencional 
(“peixamento”). 
 
A categoria composta pelas espécies que realizam migração é caracterizada principalmente 
por peixes de grande porte como os Characiformes: curimba Prochilodus lineatus, dourado 
Salminus brasiliensis, piapara Leporinus elongatus, ferreirinha Leporinus octofasciatus, pacu 
Piaractus mesopotamicus e os Siluriformes: barbado Pinirampus pirinampu, mandi 
Pimelodus maculatus, surubim Hemisorubim platyrhynchu, pintado Pseudoplatystoma 
corruscans, cachara Pseudoplatystoma fasciatum, surubim Sorubim lima, jaú Zungaro 
zungaro, bagre Pseudopimelodus mangurus e cascudo-preto Rhinelepis aspera. 
 
A segunda categoria é representada por espécies que apresentam uma distribuição ampla 
na bacia, frequentando ambientes lóticos e lênticos. Na bacia do rio Tietê, os peixes 
característicos são lambaris Astyanax spp., bicuda Acestrorhynchus lacustris, piranhas 
Serrasalmus sp., pacu Myloplus sp., traíra Hoplias aff. malabaricus, piaus Leporinus spp., 
piavas Schizodon sp., dourado-cachorro Rhaphiodon vulpinus, sardela Hypophthalmus 
edentatus, cangati Trachelyopterus galeatus, cascudo Hypostomus sp., cascudo-chinelo 
Loricaria sp. e cascudo-chinelo Loricariichthys platymetopon.  
 
Entre as espécies registradas, sete são consideradas introduzidas: a corvina Plagioscion 
squamosissimus, o oscar Astronotus crassipinnis, o tucunaré Cichla kelberi, as tilápias 
Tilapia rendalli e Oreochromis niloticus, o barrigudinho Poecilia reticulata e a carpa Cyprinus 
carpio. As raias de água doce Potamotrygon falkneri e Potamotrygon motoro também foram 
registradas recentemente na região (NETO et al., 2007). 
 
A ictiofauna dos reservatórios apresenta o padrão generalizado da ictiofauna registrada em 
diversos reservatórios da bacia do alto rio Paraná, com uma baixa riqueza e grande 
representatividade de espécies que apresentam ampla distribuição na bacia (CESP, 1998; 
BARRELLA; PETRERE, 2003). 
 
Caracterização e distribuição da ictiofauna da APA Municipal Água Parada 
 
A ictiofauna da APA Municipal Água Parada, ou seja, aquela registrada em rios, riachos e 
banhados ao longo da área de estudo, é representada por cerca de 50 espécies (Quadro 9). 
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Quadro 9- Lista das espécies de peixes coletadas  
 

TAXA NOME COMUM 

ORDEM CHARACIFORMES  

  CHARACIDAE  

    Astyanax altiparanae **- tambiu 

Astyanax aff. fasciatus -     lambari-do-rabo-vermelho 

    Astyanax aff. scabripinnis  - lambari 

Astyanax sp. **  - lambari 

    Hyphessobrycon sp. ** - pequira 

Bryconamericus stramineus  – pequira 

    Piabina argentea  – piaba 

    Serrapinnus notomelas **  – pequira 

    Moenkhausia aff. intermedia  - lambari 

Oligosarcus paranensis **  - peixe-cachorro, saicanga 

    Galeocharax knerii **  - peixe-cadela 

    Roeboides paranensis **  - dentudo 

ACESTRORHYNCHIDAE  

Acestrorhynchus lacustris  - peixe-cachorro, bicuda 

  CRENUCHIDAE  

Characidium gomesi  - canivete 

Characidium cf. zebra  - canivete 

  ERYTHRINIDAE  

Hoplias malabaricus   – traíra, lobó 

  LEBIASINIDAE  

    Pyrrhulina australis   – piquira 

  PROCHILODONTIDAE  

Prochilodus lineatus  - curimba, curimbatá 

  CURIMATIDAE  

    Cyphocharax modestus  - sagüiru 

  ANOSTOMIDAE  

Leporinus octofasciatus  - ferreirinha 

    Leporinus striatus **  - canivete 

    Schizodon nasutus  - ximborê, campineiro 

  PARODONTIDAE  

    Apareiodon cf. affinis **  - canivete 

ORDEM SILURIFORMES  

  CALLICHTHYIDAE  

    Corydoras aeneus  - cascudinho 

    Callichthys callichthys  - tamboatá 

  PIMELODIDAE  

    Pimelodus maculatus  - mandi 

    Iheringichthys labrosus ** - bagre, mandi 

  HEPTAPTERIDAE  

    Imparfinis mirini **  - mandi 

    Imparfinis schubarti  - mandi 

Pimelodella gracilis  - mandi 

    Rhamdia quelen  - bagre 

  TRICHOMYCTERIDAE  

    Trichomycterus sp. **  – candiru 

  LORICARIIDAE  

   Hisonotus depressicauda **  - cascudinho 

    Hypostomus sp.** - cascudo 

    Hypostomus ancistroides  - cascudo 

    Hypostomus regani **  - cascudo 

Rineloricaria latirostris **  - cascudo-chinelo 

ORDEM GYMNOTIFORMES  

  GYMNOTIDAE  

    Gymnotus carapo  - morenita, tuvira, sarapó 

  STERNOPYGIDAE  

    Sternopygus macrurus  - tuvira 

    Eigenmannia virescens  – tuvira 

ORDEM PERCIFORMES  

  CICHLIDAE  
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TAXA NOME COMUM 

Geophagus brasiliensis  - acará 

    Crenicichla britskii **  – joaninha 

Cichlassoma paranaense **  – acará-vovó 

    Tilapia rendalli *  - tilápia 

ORDEM CYPRINODONTIFORMES  

  POECILIIDAE  

    Phalloceros sp.  - barrigudinho 

  * espécies exóticas / ** espécies autóctones do sistema Alto Rio Paraná 
  

O grande número de espécies observado e a predominância daquelas que apresentam uma 
ampla distribuição na área de estudo pode indicar que não existem preferências por um ou 
outro ambiente. Entretanto, a grande variação fisiográfica que a drenagem apresenta na 
área de estudo (rios de pequeno e médio porte, áreas periodicamente alagáveis, lagoas 
naturais, remansos, poças profundas, ambientes lóticos) sugere diferentes ictiocenoses. 
Estas diferenças podem ser devido aos distintos ambientes formados, os quais estão 
fortemente associados às condições climáticas. 
 
Três grupos distintos foram reconhecidos, os quais são controlados por fatores abióticos, 
naturais, antropogênicos e/ou relativos a interações entre espécies, que interferem 
diretamente sobre seus domínios: (i) rio Batalha e afluentes de maior porte, (ii) lagoas e 
áreas alagáveis e (iii) riachos. 
 
Rio Batalha e afluentes 
 
O rio Batalha nasce na serra da Jacutinga (município de Agudos, SP) e abrange, total ou 
parcialmente, os municípios de Agudos, Bauru, Piratininga, Avaí, Duartina, Gália, Presidente 
Alves, Reginópolis e Uru. Possui cerca de 170 km de extensão, e seu trecho inferior é 
provavelmente influenciado pelo rio Tietê, especialmente nos períodos de águas altas. 
 
Muito embora seja difícil caracterizar uma ictiofauna típica ou exclusiva para a bacia do rio 
Batalha, o conhecimento gerado pelos estudos realizados até agora na bacia do rio Tietê, 
incluindo aqui os levantamentos realizados no contexto deste estudo, permite listar 50 
espécies de peixes. Este valor representa 16% da ictiofauna da bacia do Alto Paraná, e 
cerca de 40% da ictiofauna do trecho médio da bacia do rio Tietê. 
 
A distribuição longitudinal desta ictiofauna ao longo do curso do rio provavelmente não é 
uniforme, sendo que algumas espécies são encontradas apenas em regiões de maior 
altitude, próximas às cabeceiras, enquanto outras são exclusivas das regiões do curso 
médio e baixo. A substituição de espécies e a variação no grau de dominância entre elas 
podem ser notadas ao longo da bacia, sendo os trechos inferiores influenciados pelo rio 
Tietê. 
 
A fauna deste ambiente é representada por espécies de Characiformes (anostomídeos e 
curimatídeos) e Siluriformes (pimelodídeos) de médio e grande porte, além dos pequenos 
caracídeos das espécies Astyanax altiparanae, Piabina argentea, Moenkhausia intermedia e 
Serrapinus notomelas, dos cascudos do gênero Hypostomus sp., dos canivetes dos gêneros 
Apareiodon sp. e Characidium sp., da copeina Pyrrhulina australis, da tuvira Gymnotus sp. e 
dos ciclídeos Cichlasoma paranaense e Crenicichla britskii. 
 
Lagoas e áreas alagáveis 
 
As lagoas da área de estudo são formadas durante o período de cheias, quando o rio invade 
suas áreas marginais. Ao contrário de lagos clássicos, lagoas de planícies de inundação são 
submetidas a grandes oscilações de profundidade e de área durante o ano, e apresentam 
diferentes níveis de comunicação com a drenagem local (AGOSTINHO; JÚLIO JR, 1999). 
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As lagoas e diversas áreas da planície aluvial, em conjunto com o leito meandrante dos rios, 
formam um sistema de canais anastomosados que confere um aspecto peculiar à região. 
Esse complexo de unidades naturais e artificiais forma uma paisagem com as 
características e o padrão fisionômico de uma planície de inundação, cuja estrutura pode ser 
definida pela grande variedade de formas das lagoas, dinâmica hidrológica, graus de 
perturbação e modificações na diversidade espacial e temporal das comunidades 
(CARVALHO, 1983; JUNK et al., 1989; ESTEVES, 1998), constituindo ambientes com 
notáveis flutuações cíclicas nas características limnológicas, que impõe respostas 
adaptativas aos seus componentes biológicos de maneira a lhes permitir uma sobrevivência 
em condições estressantes (AGOSTINHO et al., 1995). 
 
Estes ambientes apresentam dinâmica temporal influenciada pelos níveis pluviométricos, 
com provável alteração acentuada no gradiente térmico durante os períodos do dia 
(insolação) e da noite (baixa temperatura).  
 
Essa paisagem apresenta uma elevada flutuação dos fatores hidrológicos e limnológicos 
que exercem grande influência sobre a disponibilidade de alimento e abrigo, sendo que a 
grande diversidade de condições de habitats nesse tipo de ecossistema é favorável à 
propagação de inúmeras espécies que dependem das flutuações naturais do nível 
fluviométrico (WINEMILLER, 1990; KATTELMANN; EMBURY, 1996; HARPER et al., 1997). 
O regime hídrico desse ambiente, por exemplo, pode ter papel fundamental na desova e 
desenvolvimento inicial de algumas espécies de peixes, como relatado por Vazzoler et al. 
(1997) para a planície de inundação do rio Paraná e por Junk (1989) para as áreas 
inundáveis da região amazônica. 
 
A fauna deste ambiente é representada por espécies de pequeno porte e jovens de grande 
porte que utilizam estes ambientes para o desenvolvimento inicial. Os pequenos caracídeos 
dos gêneros Astyanax, Bryconamericus, Moenkhausia e Hyphessobrycon, o cascudo-
chinelo Loricariichthys platymetopon, a traíra Hoplias malabaricus, as tuviras Gymnotus e 
Eigenmannia sp, os cascudinhos do gênero Corydoras são comuns nestes ambientes. 
Também são abundantes exemplares jovens de corimbatá Prochilodus lineatus e acará-
vovó Cichlasoma paranaense.  
 
Riachos 
 
Embora o termo “ictiofauna de riachos” não possa definir uma unidade natural, a 
predominância de alguns padrões, como o pequeno porte de seus componentes e as 
adaptações às mudanças estacionais, permite a caracterização desse ecossistema 
particular, o qual apresenta uma série de características hidrológicas que influenciam 
diretamente os ciclos de vida das espécies que aí vivem. 
 
As espécies registradas nestes ambientes são os lambaris Astyanax altiparanae, Astyanax 
scabripinnis, Piabina argentea e Moenkhausia sanctaefilomenae, a saicanga Oligosarcus 
pintoi, a traíra Hoplias malabaricus, o canivete Characidium sp., os cascudos Corydoras 
aeneus e Hisonotus sp., o cará-vovó Cichlasoma paranaense, o cará Geophagus 
brasiliensis, o barrigudinho Phalloceros sp., a tuvira Gymnotus carapo e inúmeros bagres 
heptapterídios. Outro fato importante de ser destacado é que a distribuição da ictiofauna dos 
riachos ao longo da bacia hidrográfica do rio Tietê provavelmente não é uniforme, sendo que 
algumas espécies são encontradas próximas às cabeceiras, enquanto outras parecem ser 
exclusivas das regiões próximas aos riachos e rios de maior porte. 
 
Os riachos e pequenas lagoas da área estudada apresentam uma grande variabilidade 
fisiográfica, o que afeta diretamente a riqueza e diversidade da ictiofauna em cada sistema 
considerado. Em alguns pontos vistoriados, a bacia hidrográfica analisada apresenta uma 
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área de drenagem urbana bastante significativa, cujo grau de impactação deve ser 
considerado importante. 
 
Aspecto também relevante é a alteração da vegetação ripária e ribeirinha, o que também 
determina um grande prejuízo aos ambientes aquáticos. Apesar dessas constatações, estes 
riachos avaliados apresentam uma fauna de peixes bastante peculiar e semelhante, o que 
permite o seu agrupamento em uma única categoria. As espécies registradas com maior 
abundância nestes corpos d’água são provavelmente aquelas que apresentam alguma 
tolerância às variações ambientais, como alguns lambaris do gênero Astyanax, o 
barrigudinho Phalloceros sp. e o acará Geophagus brasiliensis. 
 
Características ecológicas dos grupos representados 
 
Com relação aos aspectos biológicos e ecológicos da ictiofauna, a área de estudo apresenta 
as seguintes categorias de espécies: 
 

 Migradoras: elenco de espécies que usam a calha do rio e de tributários para 
deslocamentos reprodutivos, alimentares e/ou de crescimento. Espécies migradoras são 
aquelas que realizam deslocamento pelo rio principal, e normalmente apresentam desova 
total, migrando sazonalmente em cardumes à montante durante o período de 
primavera/verão. 

 De ocorrência generalizada: espécies de médio (entre 20 e 40 cm) e grande (>40 cm) 
porte, que se deslocam dentro de tributários e estão distribuídas ao longo do rio Batalha e 
de seus afluentes, incluindo os tributários de pequeno e médio porte. 

 Introduzidas: espécies que ocorrem nos rios por causa da introdução acidental 
(aquicultura) ou intencional (“peixamento” de represas). 

 Ictiocenoses de sistemas fluviais pequenos: comunidades normalmente formadas por 
espécies de pequeno porte. Embora o termo “ictiofauna de riachos” não possa definir essa 
unidade como natural, a predominância de alguns padrões, como o pequeno porte de seus 
componentes e as adaptações às mudanças estacionais, permite a caracterização desse 
ecossistema particular, o qual apresenta uma série de características fisiográficas e 
hidrológicas que influenciam diretamente os ciclos de vida das espécies que aí vivem. 
 
As comunidades de pequenos cursos d’água são afetadas de modo marcante por mudanças 
decorrentes do regime hidrológico, sendo que a expansão e contração desse ambiente 
aquático durante as variações climáticas podem refletir em mudanças na composição, 
alimentação e reprodução das populações de peixes. Além de apresentar uma comunidade 
peculiar, este tipo de ambiente aquático abriga normalmente espécies de pequeno porte, 
com limitado potencial de dispersão, que apresentam interações ecológicas complexas, 
sendo o endemismo uma característica importante. 
 
Nos riachos, a ocorrência de distintos ambientes propicia a manutenção de um considerável 
número de espécies, representada por espécies reofílicas (torrentícolas, como lambaris), 
bentônicas (como o cascudos e candirus) e de ambientes lênticos (como ciclídeos). Além 
disso, a mata ciliar é responsável também pelo fornecimento de uma variedade de alimentos 
de origem vegetal e de animais terrestres que caem na água. O espectro alimentar 
apresentado pelas espécies citadas mostra uma dependência direta ou indireta da matéria 
orgânica importada da vegetação ciliar na alimentação, e isto pode ser claramente 
detectado na bibliografia, em função do registro de itens alimentares autóctones (larvas de 
insetos, microcrustáceos, insetos aquáticos e algas) e alóctones (invertebrados e plantas 
terrestres). 
 
Áreas de relevância para conservação da biodiversidade 
 
Planície de inundação do rio Batalha 
 



Encarte 1  Plano de Manejo da ÁPA Municipal Água Parada      

  

Secretaria de Meio Ambiente de Bauru  ecossistema consultoria ambiental 

 

214/I 

Esta região possui comunidades de peixes com muitas espécies e com inter-relações 
complexas entre seus membros, como consequência de uma ampla área de drenagem e 
grande heterogeneidade ambiental. A disponibilidade de alimento, abrigo e as condições 
físicas e químicas propiciadas pela grande diversidade de habitats nessas áreas alagáveis 
são favoráveis à propagação de inúmeras espécies de peixes que dependem das flutuações 
naturais do nível fluviométrico. 
 
Os peixes de maior porte e de interesse comercial, que são normalmente as espécies 
migradoras, utilizam sucessivamente os ambientes de várzea e os das calhas durante seu 
ciclo de vida. Assim, os ambientes lênticos, além de seu papel como áreas de desova para o 
grande número de espécies forrageiras, são utilizadas pelas de maior porte para o 
desenvolvimento dos juvenis e recuperação (alimentação) dos adultos em seus movimentos 
descendentes após a desova. 
 
Neste trecho é comum a presença das espécies que realizam migrações, que têm 
ocorrência generalizada na região e que usam a calha do rio para deslocamentos 
reprodutivos, alimentares e/ou de crescimento. Esta fauna é caracterizada principalmente 
por peixes de médio e grande porte, como o corimbatá Prochilodus lineatus e o mandi 
Pimelodus maculatus. 
 
Riachos 
 
Um considerável número de espécies foi observado em diversos riachos amostrados 
durante o trabalho de campo. É possível que isto tenha ocorrido em função da qualidade 
que estes ambientes aquáticos apresentam, associado à presença de uma mata ciliar 
secundária preservada. Esta vegetação marginal pode estar proporcionando uma ampla 
gama de microambientes, pois além de evitar a erosão dos solos, a queda de galhos e 
troncos dentro de um riacho pode provocar inúmeros pequenos represamentos, e estes 
ambientes criam condições favoráveis para abrigar diferentes grupos, como espécies 
reofílicas (torrentícolas) (como o lambari Astyanax scabripinnis e o canivete Characidium 
sp.), bentônicas (como o cascudo Hisonotus sp. e o candiru Trichomycterus sp.) e de 
ambientes lênticos (como os ciclídeos). 
 
Além disso, a mata ciliar é responsável também pelo fornecimento de uma variedade de 
alimentos de origem vegetal e de animais terrestres que caem na água. O espectro 
alimentar apresentado pelas espécies citadas acima mostra uma dependência direta ou 
indireta da matéria orgânica importada da vegetação ciliar na alimentação, e isto pode ser 
claramente detectado na bibliografia, em função do registro de itens alimentares autóctones 
(larvas de insetos, microcrustáceos, insetos aquáticos e algas) e alóctones (invertebrados e 
plantas terrestres). 
 
Apesar de algumas espécies apresentarem dependência de material alóctone importado da 
vegetação marginal para sobrevivência e até mesmo alguma especialização reprodutiva, 
esses peixes de pequeno porte são normalmente espécies bem adaptadas a bruscas 
variações nos fatores abióticos, o que é uma das características marcantes dos ambientes 
de cabeceiras de rios. Estas espécies de pequeno porte correspondem a uma boa parcela 
do total de espécies de peixes de água doce descritas para a América do Sul, e mostram 
muitas vezes um grau elevado de endemismo geográfico, sendo consideradas importantes 
ferramentas para estudos conservacionistas. 

 
Impactos, ameaças e pressões  
 
Para a ictiofauna, a remoção e alteração da vegetação ciliar e a alteração da dinâmica da 
água provocaram a deterioração e a alteração de habitats aquáticos, onde foi estabelecida a 
transformação de um ambiente aquático com domínio de características lóticas para um 
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outro, cujas características passam a ser tipicamente lênticas. É provável que os impactos 
causados pela ação antrópica na região, como a poluição da água, o desmatamento das 
margens e a alteração da dinâmica da água, tenham levado a uma diminuição drástica no 
número de espécies regionais, como já constatado para diversos riachos em áreas urbanas 
(SMITH; BARRELLA, 2000; BARRELLA; PETRERE JR., 2003). 
 
A alteração ou a eliminação da vegetação pode prejudicar e matar diretamente alguns 
animais, já que a cobertura vegetal ribeirinha exerce importante papel na conservação dos 
ecossistemas aquáticos, como o fornecimento de alimento para a ictiofauna. Além disso, a 
eliminação de ambientes de água corrente e a consequente ampliação de áreas lênticas, 
provocaram modificações na abundância e distribuição de diversos grupos da fauna 
aquática. Enquanto certas espécies foram prejudicadas, algumas tiveram suas populações 
grandemente aumentadas, devido à ausência de um mecanismo regulador, provocando, 
consequentemente, um deslocamento tendencioso no equilíbrio do ecossistema como um 
todo. 
 
A condução dos sedimentos para as regiões alagadas ou corpos de água também podem 
acarretar modificações na qualidade da água, como o aumento de turbidez, e alterar as 
características fisiográficas dos rios e córregos. Este assoreamento ocasiona danos à flora e 
à fauna bentônica e provavelmente aos ovos e às larvas de peixes.  
 
Espécies biomonitoras 
 
Indicadores biológicos ou bioindicadores são organismos ou comunidades cujas funções 
biológicas se correlacionam com determinados fatores e eventos ambientais, os quais 
podem ser empregados como indicadores na avaliação de uma dada área ou atividade 
(LIMA, 2000). Os organismos bioindicadores expressam sintomas particulares (respostas), 
geralmente de forma qualitativa, que podem indicar mudanças no ambiente 
(HAWKSWORTH, 1992). 
 
Com relação à ictiofauna da região, notadamente os peixes de riachos, o monitoramento 
dos padrões biológicos e ecológicos das espécies de peixes são importantes ferramentas 
para a identificação de problemas (impactos) e estabelecimento de medidas corretivas. 
Estas comunidades podem funcionar como indicadores biológicos (ou bioindicadores), pois 
suas funções biológicas se correlacionam com determinados fatores e eventos ambientais, 
os quais podem ser empregados como indicadores na avaliação de uma dada área ou 
atividade. 
 
As comunidades de peixes de água-doce registradas nos riachos podem ser consideradas 
também como indicadoras de qualidade ambiental, tendo em vista sua forte relação com a 
vegetação ripária (“mata ciliar”), que além de proporcionar uma ampla gama de 
microambientes, também fornece uma variedade de alimentos de origem vegetal e de 
animais terrestres que caem na água. 
 
3.2.8.3 Conclusões e Recomendações 

 
O diagnóstico da ictiofauna da APA da Água Parada, embora evidente em sua natureza 
preliminar, compila um grande conjunto de informações que retratam as características 
desse componente importante da fauna regional. 
 
Pelo que se pode depreender do levantamento, o rio Batalha e seus importantes tributários 
possuem comunidades de peixes com muitas espécies com inter-relações complexas entre 
seus membros, como consequência de uma ampla área de drenagem e grande 
heterogeneidade ambiental. A disponibilidade de alimento, abrigo e as condições físicas e 
químicas propiciadas pela grande diversidade de habitats na região são favoráveis à 
propagação de inúmeras espécies de peixes que dependem das flutuações naturais do nível 
fluviométrico. 
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Os peixes de maior porte, que são normalmente as espécies migradoras, utilizam 
sucessivamente os ambientes de várzea e calha do rio para deslocamentos reprodutivos, 
alimentares e/ou de crescimento. Os ambientes lênticos e áreas marginais, além de seu 
papel como áreas de desova para grande número de espécies forrageiras, são utilizados 
pelas de maior porte para o desenvolvimento dos juvenis e recuperação (alimentação) dos 
adultos em seus movimentos descendentes após a desova. 
 
Em alguns riachos, o número de espécies registrado foi bastante inferior ao esperado para a 
bacia, o que pode estar relacionado com o estado de alteração ambiental da região, como a 
perda significativa de áreas florestais e a alteração da dinâmica e qualidade de suas águas. 
Os impactos causados pela poluição da água, desmatamento das margens, introdução de 
espécies e a alteração da dinâmica da água podem ter levado a uma diminuição drástica no 
número de espécies regionais, como já constatado para alguns ambientes na bacia do rio 
Tietê (SMITH; BARRELLA, 2000; BARRELLA; PETRERE JR., 2003).  
 
Por outro lado, um considerável número de espécies foi observado em diversos riachos 
amostrados durante os trabalhos de campo. É possível que isto tenha ocorrido em função 
da qualidade que estes ambientes aquáticos apresentam, associado à presença de uma 
mata ciliar secundária preservada. Esta vegetação marginal pode estar proporcionando uma 
ampla gama de microambientes, pois além de evitar a erosão dos solos, a queda de galhos 
e troncos dentro de um riacho pode provocar inúmeros pequenos represamentos, e estes 
ambientes criam condições favoráveis para abrigar diferentes grupos, como espécies 
reofílicas (torrentícolas) (como o lambari Astyanax scabripinnis e o canivete Characidium 
sp.), bentônicas (como o cascudo Hisonotus sp. e o candiru Trichomycterus sp.) e de 
ambientes lênticos (como os ciclídeos). 
 
Além disso, a mata ciliar é responsável também pelo fornecimento de uma variedade de 
alimentos de origem vegetal e de animais terrestres que caem na água. O espectro 
alimentar apresentado pelas espécies citadas acima mostra uma dependência direta ou 
indireta da matéria orgânica importada da vegetação ciliar na alimentação, e isto pode ser 
claramente detectado na bibliografia, em função do registro de itens alimentares autóctones 
(larvas de insetos, microcrustáceos, insetos aquáticos e algas) e alóctones (invertebrados e 
plantas terrestres). 
 
Apesar de algumas espécies apresentarem dependência de material alóctone importado da 
vegetação marginal para sobrevivência e até mesmo alguma especialização reprodutiva, 
esses peixes de pequeno porte são normalmente espécies bem adaptadas a bruscas 
variações nos fatores abióticos, o que é uma das características marcantes dos ambientes 
de cabeceiras de rios. Estas espécies de pequeno porte correspondem a uma boa parcela 
do total de espécies de peixes de água doce descritas para a América do Sul, e mostram 
muitas vezes um grau elevado de endemismo geográfico, sendo consideradas importantes 
ferramentas para estudos conservacionistas. 
 
Algumas áreas de alagamento e pequenos córregos da região estão bastante 
comprometidos no que diz respeito aos seus componentes aquáticos naturais. Baseado 
nessas constatações e no atual conhecimento sobre as espécies, comunidades e ambientes 
aquáticos da bacia hidrográfica do rio Batalha da área da APA da Água Parada, a 
proposição de soluções definitivas para a sua conservação ainda é prematura, todavia, é 
importante a adoção de medidas de controle ambiental que desacelerem o atual estado de 
modificação ambiental e garantam a identidade da fauna de peixes. 
 
Por este motivo, a preservação de remanescentes na área de estudo, mesmo que isolados, 
tem papel importante na manutenção da diversidade faunística local, tendo em vista que a 
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fauna aquática dos riachos da área de estudo abrange diversas espécies dependentes em 
maior ou menor grau de ambientes florestais. 
 
Além disso, muito embora o diagnóstico produzido represente um considerável incremento 
de informações sobre a fauna de peixes da região, as listas de nomes científicos e vulgares 
apresentadas são de difícil aproveitamento na avaliação da dinâmica espacial e temporal da 
ictiofauna. De fato, listagens de nomes científicos e vulgares dificilmente são aproveitáveis 
na avaliação e gerenciamento de qualquer ecossistema, pois desprezam o conceito de que 
populações naturais respondem às alterações ambientais de modo diferenciado, sendo que, 
as respostas dependem da intensidade e duração dos fenômenos envolvidos. 
 
Desta forma, além da composição específica, dados relativos à estrutura, biologia e o 
comportamento de uma comunidade frente a certas variações no ambiente mostram-se 
fundamentais para a avaliação de sua dinâmica, sendo assim possível qualquer associação 
entre as comunidades existentes e o grau de alteração em determinado ambiente.  
 
Para que isso ocorra, é absolutamente necessário um correto monitoramento da ictiofauna, 
que permita o conhecimento das interações das espécies registradas com o seu ambiente, 
porque é a partir deste conhecimento que se poderá obter uma maior chance de coibir 
ações deletérias ao meio aquático, ou ao menos minimizar seus efeitos. 
 
 
3.3 Meio Antrópico 
 
3.3.1 Meio Econômico  
 
3.3.1.1 Contextualizaçâo Regional 

 
Segundo o Perfil Regional da Região Administrativa (RA) de Bauru, publicado pela 
Secretaria de Economia e Planejamento do estado de São Paulo e a SEADE (Fundação 
Sistema Estadual de Análise de Dados) edição 2007, a mesma é composta por 39 
municípios (Agudos, Arealva, Avaí, Balbinos, Bariri, Barra Bonita, Bauru, Bocaina, Boracéia, 
Borebi, Cabrália Paulista, Cafelândia, Dois Córregos, Duartina, Getulina, Guaiçara, 
Guaimbê, Guarantã, Iacanga, Igaraçu do Tietê, Itaju, Itapuí, Jaú, Lençóis Paulista, Lins, 
Lucianópolis, Macatuba, Mineiros do Tietê, Paulistânia, Pederneiras, Pirajuí, Piratininga, 
Pongaí, Presidente Alves, Promissão, Reginópolis, Sabino, Ubirajara e Uru) e ocupa 16.199 
km2, ou seja, 6,5% do total do território do estado. A RA de Bauru abriga a Aglomeração 
Urbana de Bauru, que é composta pelos municípios de Agudos, Bauru, Lençóis Paulista e 
Pederneiras. Bauru, principal cidade da RA, fica a 345 km da capital. O município de Bauru 
fica próximo de centros urbanos, como Jaú (65 km), Botucatu (92 km), Marília (106 km) e 
Lins (108 km).  
 
Desde o período da expansão cafeeira, a infraestrutura viária da RA já permitia a ligação 
regional com a capital, o Porto de Santos e outras regiões do estado e do país.  Ocupa 
posição privilegiada para comércio, comunicações e transportes, em função de sua 
localização central, no estado, e por se constituir em entroncamento rodo-hidro-ferroviário.  
 
O transporte ferroviário é tradição regional e uma das alavancas do desenvolvimento, 
permitindo, em direção ao oeste, o acesso à Bolívia e ao Paraguai, ao norte, à Argentina e, 
a leste, aos portos de Santos e de Paranaguá. 
 
A malha rodoviária é importante na logística regional, viabilizando acesso a todo território 
paulista. A partir da rodovia Castello Branco, o principal acesso é proporcionado pela 
rodovia Marechal Rondon (SP-300), que corta a região no sentido leste-oeste, passando por 
Bauru. Outras importantes vias são: a SP-225 que, ao sul, liga Bauru à região sudeste da 
RA de Marília e, ao norte, à rodovia Anhanguera; a SP-333, que faz a ligação com as 
regiões Central, de Ribeirão Preto e de Marília, além do norte do Paraná; e a SP-294, que 
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une Bauru a Panorama (na RA de Presidente Prudente) e ao rio Paraná. Com o aeroporto 
de Bauru e a Hidrovia Tietê-Paraná, essas malhas formam o principal sistema viário 
regional. A Hidrovia Tietê-Paraná permite a estruturação de transportes intermodais a partir 
de Pederneiras, que é hoje o principal terminal hidroviário de cargas do estado. 
 
Bauru pode ser considerado como o maior entroncamento rodo-hidro-ferroviário do interior 
da América Latina (SÃO PAULO, 2000a; SÃO PAULO, 2000b). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 58 - Ilustração da Malha Rodoviária de Bauru 
 
A região possui uma Estação Aduaneira do Interior (EADI), localizada em Bauru, que 
permite agilizar o controle alfandegário do comércio exterior com a Bolívia e que contabiliza 
relevante porcentual da movimentação de cargas do ramal ferroviário da Novoeste, como 
resultado de negócios com a Bolívia.  
 
A RA de Bauru também está na rota do Gasoduto Bolívia-Brasil, o que potencializa a oferta 
de energia para seus municípios e, por consequência, o desenvolvimento de sua economia. 
Bauru possui citygate (conexão para abastecimento de usuários da cidade) do Gasoduto 
Bolívia–Brasil, que abastece a população com gás natural, e está integrado à rede de fibra 
óptica. 
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Figura 59 - Região Administrativa de Bauru  
 
3.3.1.2 Características Econômicas Regionais  
 
Segundo informação da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São 
Paulo constante da publicação FOCO, edição de Julho 2007, a economia da Região 
Administrativa de Bauru é essencialmente agroindustrial. A cana-de-açúcar e a carne bovina 
são os principais produtos da agropecuária local, além da significativa produção de laranja 
para indústria.  
 
A indústria regional está fortemente associada a esses produtos, destacando-se os ramos 
de alimentos e bebidas e de produção de álcool, segmentos que são responsáveis por 
grande parte do emprego formal industrial da RA.  
 
O setor terciário concentra-se nos municípios sede, especialmente em Bauru, onde 
sobressaem as áreas de educação e saúde, como referências na região e fora dela, visto 
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que possui significativa estrutura hospitalar e ambulatorial, além de universidades e escola 
de ensino superior. Bastante diversificada, a economia da Região Administrativa de Bauru 
tem como destaques as agroindústrias alimentícia, sucroalcooleira e de óleos vegetais. A 
existência do entroncamento rodo-hidro-ferroviário nessa região favorece o desenvolvimento 
econômico, tanto no que se refere às atividades industriais e agropecuárias, quanto nos 
empreendimentos turísticos, contribuindo para a diversificação da economia local. 
 
A contínua e possivelmente crescente produção de cana-de-açúcar, favorecida pelo 
consumo do álcool combustível, poderá trazer impactos na alocação da mão-de-obra local. 
Essa modificação da estrutura produtiva regional, bem como o crescimento demográfico e o 
envelhecimento populacional, traz aos governos municipais a necessidade de elaboração de 
políticas que induzam o desenvolvimento econômico, garantindo a geração de novos postos 
de trabalho e de qualidade de vida aos habitantes locais. 
 
Ainda conforme o estudo “Perfil Regional da Região Administrativa de Bauru”, já 
anteriormente referenciado, destaca-se que a agropecuária é a base econômica da RA de 
Bauru. A produção de cana-de-açúcar, sua principal lavoura, tem passado por um processo 
de mecanização da colheita, o que resulta em desemprego de trabalhadores rurais. Café e 
fruticultura também estão presentes no panorama econômico do setor primário regional. O 
município de Bauru é centro de comercialização de animais (bovinos, equinos e suínos), 
refletindo o peso da pecuária na atividade econômica regional. É expressiva, também, a 
participação da avicultura de corte, na região, e de frigoríficos, em Lins, Lençóis Paulista e 
Bauru. A criação de bicho-da-seda (sericicultura) tem sido uma atividade regional 
importante. Depois de um período de declínio, tem havido uma recuperação da exploração 
sericícola, em municípios como Duartina, por exemplo. 
 
Desde o início, a indústria regional esteve calcada em atividades de beneficiamento agrícola 
ou na produção de bens finais demandados pelo processo de urbanização. Nela, 
prevalecem os ramos de bens de consumo não duráveis, vinculados, principalmente, à 
indústria de produtos alimentícios de origem agrícola e animal e de bebidas, como os 
grandes frigoríficos e a indústria de líquidos alcoólicos/vinagre, com destaque para os 
gêneros sucroalcooleiros e de óleos vegetais. Com as perspectivas promissoras para a 
produção de etanol e biodiesel, estão sendo implantadas várias usinas e destilarias de 
álcool na região. A porção sudeste da região, principalmente os municípios de Bauru, Jaú, 
Agudos, Pederneiras, Macatuba, Lençóis Paulista, Barra Bonita, Dois Córregos, Bariri e 
Lins, concentra a maior parte das indústrias. Em Lins, está sendo implantada a maior 
destilaria brasileira de biodiesel, que utilizará como matéria-prima o sebo bovino e as 
oleaginosas vegetais. Jaú, conhecida como a "Capital do Calçado Feminino", tem como 
suas principais atividades a indústria calçadista e a agroindústria canavieira. Embora 
existam na cidade outras atividades ligadas às indústrias têxtil, alimentícia, de vestuário, de 
artefatos de tecidos, química, de mobiliário e metalúrgica, sua estrutura industrial é marcada 
pela fabricação de calçados, couros, peles e similares. 
 
A localização estratégica de Bauru é fator de grande importância na estruturação do setor 
terciário, em especial do comércio atacadista. O crescimento e a concentração da riqueza 
gerada, principalmente pela produção sucroalcooleira, provocaram a expansão dos 
segmentos sociais de médias e altas rendas, gerando novos padrões de consumo, 
refletindo-se na modernização e sofisticação do setor terciário. No município-sede, 
desenvolveram-se várias atividades terciárias de apoio à produção e à circulação de 
mercadorias e de pessoas, como armazéns, depósitos, hotéis, estabelecimentos comerciais 
e serviços financeiros, administrativos, pessoais e sociais. Assim, o município ostenta um 
comércio dinâmico e de abrangência regional e é entreposto de grande expressão, dada à 
presença de depósitos de distribuição de empresas industriais. Outros subcentros regionais 
como Lins, Pederneiras e Lençóis Paulista apresentam grande potencialidade de expansão 
do setor terciário. 



Encarte 1                                                                                                 Plano de Manejo da ÁPA Municipal Água Parada 

Secretaria de Meio Ambiente de Bauru                                                                                               ecossistema consultoria ambiental 

221/I 

 

  
3.3.1.3 Bauru no contexto dos municípios limítrofes  
 
A Região Administrativa de Bauru, anteriormente caracterizada, engloba três regiões de 
governo (RG), a saber RG de Jaú, RG de Lins e a RG de Bauru, sendo que essa última é 
composta por 19 municípios (Agudos, Arealva, Avaí, Balbinos, Bauru, Borebi, Cabrália 
Paulista, Duartina, Iacanga, Lençóis Paulista, Lucianópolis, Macatuba, Paulistânia, 
Pederneiras, Pirajuí, Piratininga, Presidente Alves, Reginópolis e Ubirajara).  
 
Para o presente estudo optou-se ainda pelo agrupamento do município de Bauru e os seus 
municípios limítrofes, ou seja, englobando Reginópolis ao norte, Piratininga ao sul, Agudos e 
Pederneiras ao leste e Avaí a oeste. Para o conjunto desses seis municípios apresentam-se 
a seguir informações sobre o número de estabelecimentos por atividade, PIB (Produto 
Interno Bruto) totalizado por setores e per capita, empregos formais, rendimento médio dos 
trabalhadores assim como o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) dos municípios 
integrantes.   
 
Em complemento a essa breve caracterização econômica para a municipalidade de Bauru e 
seus municípios limítrofes, posteriormente, aqueles aspectos e outros serão objeto de maior 
detalhamento específico para o município de Bauru, território em que se localiza a 
respectiva APA, ou seja, APA Municipal Água Parada para a qual está sendo elaborado o 
PM em pauta.   
 
No agrupamento de municípios existiam 9.580 estabelecimentos no ano de 2007, último 
dado disponível, sendo que a maior concentração encontra-se em Bauru que conta com 
7.497 unidades representando cerca de 78% da totalidade. Os demais municípios possuem 
relativamente poucos estabelecimentos, conforme pode ser visto na tabela apresentada a 
seguir. 
 
Os dados mostram que em termos setoriais o número de estabelecimentos possui 
concentração diversificada, sendo que a atividade comercial predomina nos municípios de 
Bauru (48,94%), Pederneiras (44,17%) e Agudos (36,89%). O setor agropecuário por sua 
vez sobressai em termos de estabelecimentos nos municípios de Avaí (75,93%), 
Reginópolis (49,62%) e Piratininga (43,75%). Bauru, principal centro urbano desse conjunto 
de municípios, concentra o maior número de estabelecimentos nos setores de comércio e 
serviços que somados chegam a representar aproximadamente 84% da totalidade (64). 
 
Tabela 64 - Número de estabelecimentos existentes em Bauru e municípios limítrofes – 
2007 

Setores 
Estabelecimentos 

Unidade 
Município 
de Bauru 

Municípios limítrofes 

Agudos Avaí Pederneiras Piratininga Reginópolis 

Agropecuária 
 

% 3,25 26,76 75,93 14,36 43,75 49,62 

Comércio % 48,94 36,89 12,96 44,17 29,86 27,48 

Construção Civil % 4,46 1,45 - 3,19 2,08 2,29 

Indústria % 7,82 10,13 4,63 15,15 4,51 7,63 

Serviços % 35,53 24,77 6,48 23,13 19,79 12,98 

Total Abs. 7.497 553 108 1.003 288 131 

Participação de cada 
município no total  

Total 
9.580 

 
78,25% 

 
5,77% 

 
1,13% 

 
10,47% 

 
3,00% 

 
1,34% 

Fonte: SEADE – Sistema de Informações dos Municípios Paulistas 

 
Os empregos formais existentes nestes municípios possuem características semelhantes ao 
conjunto da distribuição setorial dos estabelecimentos, já anteriormente descrito. Assim 
percebe-se que os setores de comércio e serviços são as atividades empregatícias 
predominantes, exceto em Reginópolis, Avaí e Piratininga onde a agropecuária é 
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responsável por aproximadamente 72%, 48% e 37% dos empregos formais existentes, 
respectivamente (Tabela 65). 
 
A distribuição espacial dos empregos concentra-se de longe no município de Bauru que 
contava 89.883 (83,10%) da totalidade de 108.165 ocupações existentes nesses municípios 
em 2006, correspondendo ao último dado disponível. Os demais municípios possuem 
participações significativamente menores. 
 
No que diz respeito ao rendimento médio dos empregados percebe-se que os maiores 
ganhos estão concentrados nos municípios de Bauru e Pederneiras, representando 
respectivamente R$ 1.219,89 e R$ 1.215,41 por posto de trabalho. Nos demais municípios 
os rendimentos são menores conforme pode ser visto na tabela apresentada a seguir.  
 
Tabela 65 - Empregos formais por setor econômico e rendimento médio dos empregados 
em 2007 

Setores 

 Municípios limítrofes 

Bauru 
 

Agudos Avai Pederneiras 
 

Piratininga 
 

Reginópolis 
 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Agropecuária 886 0,99 701 12,9
2 

299 48,3
0 

900 9,15 461 36,7
6 

831 72,39 

Comércio 22.5
34 

25,0
7 

948 17,4
7 

35 5,65 1.878 19,10 220 17,5
4 

93 8,10 

Construção  8.56
1 

9,52 24 0,44 - - 218 2,22 24 1,91 22 1,92 

Indústria 15.5
07 

17,2
5 

1.72
7 

31,8
2 

39 6,30 3.135 31,88 161 12,8
4 

18 1,57 

Serviços 42.3
95 

47,1
7 

2.02
7 

37,3
5 

246 39,7
444 

3.703 37,66 388 30,9
4 

184 16,03 

Total 89.8
83 

100 5.42
7 

100 619 100 9.834 100 1.254
4 

100 1.148 100 

Participação de 
cada município 
no total 
108.165 

 
83,10% 

 
5,02% 

 
0,57% 

 
9,09% 

 
5,02% 

 
1,06% 

Rendimento 
médio em reais 
- 2007 

 
1.219,89 

 
1.159,58 

 
698,73 

 
1.215,41 

 
734,39 

 
809,58 

Fonte: SEADE – Sistema de Informações Municipais Paulistas 

 
As últimas informações disponíveis para o PIB abrangem o total dos bens e serviços 
produzidos pelas unidades produtoras, ou seja, representam a soma dos valores 
adicionados acrescida dos impostos, referem-se ao ano 2006. Os dados para o PIB 
encontram-se agrupados em setores econômicos clássicos. Verifica-se que o setor de 
serviços que também engloba o comércio, além de outras atividades terciárias, é fortemente 
predominante na maioria dos municípios, representando 70,47% em Piratininga, 69,90% em 
Bauru, 66,71% em Pederneiras, 53,25% em Reginópolis, e 50,17% em Avaí. A contribuição 
do setor de serviços na composição do PIB só fica abaixo da metade em Agudos, 
representando respectivamente 34,79% da totalidade (Tabela 66).  
 
A contribuição do setor agropecuário é significativa nos municípios de Avaí (36,46%) e 
Reginópolis (34,54%), sendo que nas demais unidades essa participação é bem menor, 
especialmente no município de Bauru, onde o setor primário representa apenas 0,36% na 
composição da totalidade do PIB.  
 
O setor industrial por sua vez encontra representatividade maior nos municípios de Agudos 
e Bauru, onde os mesmos contribuíram com 29,59% e 17,94%, respectivamente na 
formação do PIB. Nos demais municípios, em geral com fortes características rurais, o setor 
secundário registrou contribuições relativamente menores.  
 
No que se refere ao PIB per capita, que representa o total dos bens e serviços produzidos 
pelas unidades produtoras, ou seja, é calculado com a soma dos valores adicionados 
acrescida dos impostos, dividido pela população da respectiva agregação geográfica, no 
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presente caso o município, os dados mostram que há uma desigualdade relativamente bem 
acentuada entre as unidades municipais. 
 
Em 2006 o PIB per capita mais elevado pertenceu ao município de Agudos, representando 
R$ 17.578,41 por pessoa. Pela ordem seguem-se os municípios de Pederneiras (R$ 
15.747,99), Bauru (R$ 13.217,12), Reginópolis (R$ 9.956,64), Avaí (R$ 8.555.55) e 
Piratininga, com o menor PIB per capita desse agrupamento de município, com R$ 6.936,31 
por habitante.  
 
Tabela 66 - PIB – Produto Interno Bruto total e participação setorial e PIB per capita de 
Bauru e municípios limítrofes – 2006 

Variável 
Setores 

Unidade 
 

 
Município 
de Bauru 

 

Municípios limítrofes 
 Agudos 

 
Avaí 

 
Pederneiras 

 
Piratininga 

 
Reginópolis 

 
PIB total  Em mil 

Reais (R$) 
4.714,28 600,92 39,02 630,06 78,17 46,98 

Agropecuári
a  

% 0,36 7,36 36,46 8,64 7,78 34,54 

Indústria % 17,94 29,59 7,60 17,33 13,97 7,27 

Impostos % 11,80 28,26 5,76 7,32 7,78 4,94 

Serviços % 69,90 34,79 50,17 66,71 70,47 53,25 

        

PIB per 
capita 

Reais (R$) 13.217,12 17.578,4
1 

8.555,5
5 

15.747,99 6.936,31 9.956,64 

Nota: Serviços incluem Administração Pública 
Fontes: SEAD (PIB total e per capita) – Confederação Nacional de Municípios (Participação percentual por setor) 

 
O IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano-Municipal) envolve em sua metodologia a 
transformação das três dimensões por ele contempladas (longevidade, educação e renda) 
em índices que variam entre 0 (pior) e 1 (melhor), e a combinação destes índices em um 
indicador síntese. Quanto mais próximo de 1 o valor deste indicador, maior será o nível de 
desenvolvimento humano do município ou região. 
 
Para referência, segundo consta no Atlas do Desenvolvimento Humano, o PNUD (Programa 
da Nações Unidas para o Desenvolvimento), apresenta três categorias: 
 

a) Baixo desenvolvimento humano, quando o IDH-M for menor que 0,500; 
b) Médio desenvolvimento humano, para valores entre 0,500 e 0,800; 
c) Alto desenvolvimento humano, quando o índice for superior a 0,800. 
 

Os dados disponíveis mostram que o município de Bauru classifica-se como sendo de alto 
desenvolvimento humano com o índice 0,825 no ano de 2000. Os demais municípios 
situam-se no patamar de médio desenvolvimento, diga-se de passagem, médio superior, 
haja vista estarem todos próximos ao índice 0,800 (Tabela 67). 
 
Comparativamente entre o período de 1991 e 2000 todos os municípios da presente área de 
estudo tiveram melhorias significativas em seus respectivos índices de desenvolvimento 
humano, característica essa que representa melhoria na qualidade de vida dos habitantes. 
 
Tabela 67 -  Índice de Desenvolvimento Humano de Bauru e municípios limítrofes – 1991 
e 2000 

Município 
IDH – Municipal 

1991 2000 

Bauru 0,791 0,825 

Agudos 0,724 0,786 

Avaí 0,651 0,748 

Pederneiras 0,730 0,780 

Piratininga 0,758 0,797 

Reginópolis 0,689 0,763 

Fonte: PNUD - Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 
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3.3.1.4 Composição da Economia Municipal 
 

Os aspectos do perfil regional da Região Administrativa de Bauru, assim como a sua 
caracterização e de seus municípios limítrofes já anteriormente abordados em termos gerais 
tiveram como principal objetivo apresentar um panorama de variáveis econômicas para 
contextualizar a inserção do município de Bauru. 
 
As principais informações econômicas serão aqui retomadas e mesmo ampliadas com o 
objetivo de apresentar maior detalhamento, inclusive em termos da evolução de 
características inerentes à municipalidade de Bauru. Ademais, será dada ênfase aos 
aspectos do setor agropecuário, ou seja, agricultura e pecuária, haja vista que o PM da APA 
Municipal Água Parada ocupa sobremaneira áreas do meio rural. Detalhes da 
caracterização econômica específica dessa APA serão apresentados mais adiante. 
 
Estabelecimentos, Empregos e Produto Interno Bruto  
 
O número de estabelecimentos existentes no município de Bauru evoluiu de 6.245 unidades 
no ano 2000 para um total de 7.497 empresas em 2007, representando, portanto, um 
incremento na ordem de 20%. A maior evolução nesse período coube ao setor comercial, 
seguido pelas atividades de serviços, que registraram uma elevação de 30,80% e 15,78%, 
respectivamente. O setor industrial teve um incremento de apenas 3,53%, ao passo que a 
construção civil contou com um aumento próximo de 3% nesse período (Tabela 68).  
 
Tabela 68 - Evolução do número de estabelecimentos existentes no município de Bauru – 
2000 e 2007 

Setores - 
Estabelecimentos 

2000 2007  
Evolução% 

 
 
 
 

2006/ 

Abs. Part. % Abs. Part. % 

Agropecuária 
 

248 3,97 244 3,25 -1,61 

Comércio 2.805 44,92 3.669 48,94 30,80 

Construção Civil 325 5,20 334 4,46 2,77 

Indústria 566 9,06 586 7,82 3,53 

Serviços 2.301 36,85 2.664 35,53 15,78 

      

Total 6.245 100,00 7.497 100,00 20,05 

Fonte: SEADE – Sistema de Informações dos Municípios Paulistas 

 
O total de empregos formais existentes no município de Bauru vem aumentando nos últimos 
anos, passando de 65.024 postos de trabalho em 2001 para 89.883 ocupados em 2007, 
representando um incremento na ordem de 38%. O setor da construção civil, embora 
conforme visto anteriormente tenha reduzido seu número de estabelecimentos foi a 
atividade que proporcionalmente mais gerou empregos no período em análise, 
representando uma evolução positiva na ordem de 116%, ou seja, passando de 3.948 
empregos em 2001 para 8.561 pessoas em 2007. Embora em percentuais menores, os 
demais setores também apresentaram resultados positivos, exceto a agropecuária que 
registrou uma diminuição de 6,54% no período (Tabela 69).  
 
O PIB total do município de Bauru teve um incremento de 60,09% no período 2002 – 2006 
(último dado disponível), enquanto a população humana teve um aumento de 7,48% no 
mesmo intervalo de tempo. Em termos de atividades econômicas destaca-se o setor 
industrial que teve o maior incremento (68,65%), seguido pelo setor de serviços com 
56,91%, ambos superados pelo conjunto dos impostos (70,19%), ao passo que a 
agropecuária teve um incremento de apenas 3,82% no período em análise (Tabela 70).  
 
O PIB per capita da população de Bauru cujo montante se situava em R$ 13.217,12 no ano 
de 2006, teve, por sua vez, um aumento de 48,95% naquele intervalo.  
 



Encarte 1                                                                                                 Plano de Manejo da ÁPA Municipal Água Parada 

Secretaria de Meio Ambiente de Bauru                                                                                               ecossistema consultoria ambiental 

225/I 

 

 
Tabela 69 - Empregos formais por setor econômico e rendimento médio dos empregados 
no município de Bauru – 2001 – 2003 – 2005 – 2007 

Setor 
2001 2003 2005 2007 Evolução 

2007/2001 Abs.  % Abs.  % Abs.  % Abs.  % 

Agropecuária 948 1,46 882 1,32 911 1,14 886 0,99 -6,54% 

Comércio 16.058 24,70 16.734 25,05 20.158 25,31 22.534 25,07 40,33% 

Construção 3.948 6,07 3.097 4,64 6.543 8,21 8.561 9,52 116,84% 

Indústria 12.768 19,64 12.556 18,80 14.627 18,36 15.507 17,25 21,45% 

Serviços 31.302 48,14 33.527 50,19 37.414 46,97 42.395 47,17 35,44% 

Total 65.024 100 66.796 100 79.653 100 89.883 100 38,23% 

Rendimento 
médio em reais  

 
824,44 

 
1.000,90 

 
1.118,71 

 
Não disponível  

 

Fonte: SEADE – Sistema de Informações dos Municípios Paulistas 

 
Tabela 70 - PIB total e per capita, participação setorial e evolução e população residente 
do município de Bauru – 2002 – 2004 – 2006 

Variável 
Período Evolução 2006/2002 

%     (Em reais e %) 2002 2004 2006 

PIB total  2.944.687 3.550.485 4.714.281 60,09 

Setores Abs.  % Abs.  % Abs.  %  

Agropecuária  16.225 0,55  12.336 0,35 16.845 0,36 3,82 

Indústria 501.552 17,03 647.850 18,25 845.908 17.94 68,65 

Impostos 326.769 11,10 377.033 10,62 556.157 11,80 70,19 

Serviços 2.100.139 71,32 2.513.265 70,79 3.295.371 69,90 56,91 

PIB per capita 
em Reais 
correntes  

8.873,63 10.313,44 13.217,12 48,95 

População 
residente 

331.847 344.258 356.680 7,48 

Fontes: IBGE – População. SEAD (PIB total e per capita) – Conf. Nacional de Mun. (Participação percentual por 
setor) 

 
Produção Agrícola Municipal  
 
Considerando o enfoque do presente trabalho, o PM da APA Municipal Água Parada no 
município de Bauru, optou-se pela utilização de dados pertinentes ao conjunto da estrutura 
fundiária e a área plantada, que por sua vez engloba características intrínsecas de uso e 
ocupação do solo, permitindo obter assim um panorama geral das culturas existentes nas 
terras rurais.   
 
As pesquisas feitas pela CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral), órgão da 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo através do Projeto LUPA – 
Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária não englobam 
propriedades rurais, como chácaras de lazer e/ou de uso esporádico, concentrando-se as 
estatísticas nos estabelecimentos produtivos. 
 
Das 715 UPAs (Unidades de Produção Agropecuária) existentes no município de Bauru 
pesquisadas pela CATI, a maior concentração de estabelecimentos situa-se num extrato 
que ocupa propriedades de dois a 50 hectares, agrupamento este que representa em torno 
de 70% da totalidade, caracterizando-se assim uma estrutura fundiária centrada em 
pequenas propriedades. Este extrato predominante de UPAs por sua vez ocupa apenas em 
torno de 15% da totalidade de terras agrícolas. Já as propriedades acima de 100 hectares, 
consideradas como grandes, somam 124 unidades (17,34%), mas, em contrapartida, 
ocupam 76,24% da área. A estrutura fundiária, segundo o número de UPAs e tamanho das 
propriedades encontra-se detalhada na tabela seguinte. 
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Informações de agentes sociais e observações em campo permitem inferir que na área da 
APA Municipal Água Parada, embora existam algumas poucas grandes propriedades 
isoladas, de longe predominam as pequenas unidades, ou seja, na faixa de dois a 50 
hectares, destacando-se ainda que nesse meio rural encontram-se inúmeras chácaras e/ou 
condomínios voltados ao lazer, não computados nos levantamentos do CATI.  
 
Tabela 71 - Extrato e número de unidades de produção agropecuária existentes no 
município de Bauru – 2008 

Extrato – área 
Número de UPAs Área – hectares 

Abs. % Abs. % 

Total 715 100,00 56.062,1 100,00 

Menos de 1 ha 2 0,28 1,2 0,00 

1 a menos de 2 ha 17 2,38 27,4 0,05 

2 a menos de 5 ha 100 13,99 358,5 0,64 

5 a menos de 10 ha 93 13,01 716,7 1,28 

10 a menos de 20 ha 148 20,70 2.132,9 3,80 

20 a menos de 50 ha 163 22,80 5.131,8 9,15 

50 a menos de 100 ha 68 9,51 4.951,0 8,83 

100 a menos de 200 ha 56 7,83 7.968,2 14,21 

200 a menos de 500 ha 43 6,01 13.333,7 23,78 

500 a menos de 1.000 ha 20 2,80 14.255,9 25,43 

1.000 a menos de 2.000 ha 4 0,56 4.926,4 8,79 

2.000 a menos de 5.000 ha 1 0,14 2.258,4 4,03 

Fonte: CATI – Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Projeto LUPA 

 
Os dados levantados para a produção agrícola municipal referem-se ao ano de 1991 e à 
série dos períodos 2000 até 2006, últimos dados mais completos disponibilizados pelo 
IBGE. É necessário ressaltar que as fontes de estatísticas econômicas apenas dispõem de 
dados agrupados para a totalidade do município, não se dispondo, portanto, de informações 
para partes territoriais da municipalidade como, por exemplo, distritos, vilas e povoados.  
 
As informações disponíveis mostram que a área plantada total do município de Bauru 
evoluiu de 2.600 hectares em 2000 para 2.884 ha no ano de 2006, o que corresponde ao 
incremento na ordem de 11% no período. As lavouras temporárias por sua vez tiveram um 
incremento maior, ou seja, a área plantada com esses cultivares aumentou cerca de 23%, 
ao passo que as áreas utilizadas para lavouras permanentes tiveram uma evolução de 
apenas 5,3% no período (Tabela 72). 
 
Tabela 72 - Evolução da área plantada total no município de Bauru – 1991 e período 2000 
– 2006  

Em hectares 

Lavouras 
Períodos Evolução 

2006/2000 1991 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 Temporárias 1.885 848 742 530 774 722 972 1.040 22,6% 

Permanentes 2.279 1.752 1.363 1.687 1.668 1.419 1.810 1.844 5,3% 

Área total 4.164 2.600 2.105 2.217 2.442 2.141 2.782 2.884 10,9% 

 

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal 

 
A área utilizada com lavouras temporárias em particular, concentra-se em número 
relativamente pequeno de cultivares, sendo que alguns deles até deixaram de ser 
produzidos nos últimos períodos. As estatísticas mostram que no ano de 2006 havia apenas 
cinco culturas presentes, sendo que as maiores áreas eram utilizadas pela cana-de-açúcar 
(430 ha), milho (247 ha) e abacaxi (218 ha). Porções menores foram utilizadas pela soja e 
mandioca com áreas de 97 e 48 ha, respectivamente (Tabela 73).  
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Vale destacar que em período mais longo percebe-se a diminuição da área total plantada 
com culturas temporárias, haja vista que em 1991 havia 1.885 ha ocupados, espaço este 
reduzido para 1.040 ha em 2006, representando uma diminuição na ordem de 55 %.  
 
Tabela 73 - Área plantada com lavouras temporárias no município de Bauru – 1991 e 
período 2000 – 2006  

Em hectares 

Lavouras 
Períodos 

1991 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 Abacaxi  76 146 259 38 35 - 120 218 

Amendoim 40 - - - - - - - 

Arroz 50 20 - - 10 - - - 

Batata Doce 28 - - - - - - - 

Cana-de-açúcar 300 338 140 75 80 297 403 430 

Feijão 41 - - - 10 - - - 

Mamona 15 - - - - - - - 

Mandioca 80 - - 17 21 22 70 48 

Melancia 20 - - - - - - - 

Melão - 1 - - - - - - 

Milho 1.200 340 340 400 617 403 379 247 

Soja - - - - - - - 97 

Tomate 5 3 3 - 1 - - - 

         

Área total 1.885 848 742 530 774 722 972 1.040 

          Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal - Confederação Nacional de Municípios 

 
As plantações permanentes por sua vez apresentam uma pauta mais diversificada de 
cultivares, concentrando-se em frutíferas, com destaque para a laranja que ocupava uma 
área de 1.312 ha, representando cerca de 71% da totalidade de 1.844 ha ocupados com 
lavouras permanentes no município de Bauru, em 2006. No mesmo período, em porções 
bem menores, aparecem as demais culturas, sendo que algumas deixaram de ser cultivadas 
(Tabela 74).  
 
Fato semelhante ao acontecido com as lavouras temporárias, também se verifica que em 
períodos mais longos ocorre a diminuição da área total plantada com culturas permanentes, 
sendo que em 1991 havia 2.279 ha ocupados pelas mesmas, porção esta reduzida para 
1.844 ha em 2006, correspondendo a uma diminuição na ordem de 19 %.  
 
Tabela 74 - Área plantada com lavouras permanentes no município de Bauru – 1991 e 
período 2000 – 2006 

Em hectares 

Lavouras 
Períodos 

1991 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 Abacate 698 200 176 196 208 143 175 175 

Banana - 60 24 36 34 38 38 12 

Borracha - 6 6 6 6 - - - 

Café 1.000 201 235 252 129 141 137 179 

Caqui 9 13 13 10 10 10 10 10 

Goiaba 3 3 3 3 3 3 3 3 

Laranja 350 1.066 719 1.065 1.135 933 1.296 1.312 

Limão 30 43 43 13 13 13 13 13 

Manga 93 55 55 17 17 17 17 17 

Maracujá 25 10 4 4 4 4 4 4 

Noz - 56 52 52 52 52 52 52 

Pêssego - 5 - - - - - - 

Tangerina 71 32 32 32 56 64 64 64 

Uva - 2 1 1 1 1 1 3 

Área total 2.279 1.752 1.363 1.687 1.668 1.419 1.810 1.844 

                        Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal - Confederação Nacional de Municípios 
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O plantel da pecuária apresenta dados estatísticos mostrando que há uma bem diversificada 
criação de animais, destacando-se particularmente a de galináceos e bovinos. A pecuária de 
corte e a leiteira vem evoluindo ao longo dos anos, chegando a representar um plantel de 
67.311 animais no ano de 2006. As demais criações contavam com número bem menor de 
componentes (Tabela 75).  
 
Tabela 75 - Pecuária e seu efetivo de rebanhos no município de Bauru – 1991 e período 
2000 – 2006 

Rebanhos 
Períodos 

1991 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 Asinino  20 26 30 32 35 38 42 42 

Bovino 38.493 52.160 55.176 59.466 61.761 69.935 65.675 67.311 

Bubalino - 58 65 68 100 125 130 135 

Caprino 2.300 169 190 202 216 240 252 260 

Codorna - 931 1.000 1.085 2.000 4.000 4.000 4.050 

Coelho - 66 120 150 162 175 189 195 

Equino 3.450 1.730 1.980 2.138 2.210 2.180 2.310 2.350 

Galinha 78.328 18.630 14.520 75.632 10.640 10.800 66.498 27.000 

Galo 380.000 181.600 309.500 249.500 131.450 215.450 145.676 146.500 

Muar 1.150 93 99 107 113 118 125 128 

Ovino 770 1.920 2.115 2.284 2.220 2.886 2.895 2.900 

Suíno 6.145 3.970 5.161 4.346 4.546 4.815 4.668 4.740 

       Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal.  Confederação Nacional de Municípios 

 
Conforme já foi visto anteriormente, vale lembrar que a participação do setor agropecuário 
na composição do PIB é significativamente pequena, além disso, a sua contribuição vem 
diminuindo nos últimos anos, ou seja, em 2002 a agropecuária representava 0,55%, sendo 
que no ano de 2005 esse setor participava com apenas 0,37% na formação total do PIB.   

 
3.3.1.5 Evolução do Desenvolvimento Humano  
Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil no período 1991-2000, o Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Bauru cresceu 4,30%, passando de 0,791 
em 1991 para 0,825 em 2000 (Tabela 76). 
 
A dimensão que mais contribuiu para este crescimento foi a educação, com 49,0%, seguida 
pela renda, com 46,1% e pela longevidade, com 4,9%. 
 
Neste período, o hiato de desenvolvimento humano (a distância entre o IDH do município e 
o limite máximo do IDH, ou seja, 1), foi reduzido em 16,3%. Deve-se esclarecer que quanto 
mais próximo de 1 melhor é o IDH, representando desenvolvimento humano mais evoluído.   
 
Se mantivesse esta taxa de crescimento do IDH-M, o município levaria 22,2 anos para 
alcançar São Caetano do Sul (SP), o município com o melhor IDH-M do Brasil (0,919). 
 
Em 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Bauru foi 0,825. Segundo a 
classificação do PNUD, o município está entre as regiões consideradas de alto 
desenvolvimento humano (IDH maior que 0,8). Em relação aos outros municípios do Brasil, 
Bauru apresenta uma situação boa: ocupa a 175ª posição, sendo que 174 municípios (3,2%) 
estão em situação melhor e 5332 municípios (96,8%) estão em situação pior ou igual. 
 
Em relação aos outros municípios do estado, Bauru também apresenta uma situação boa: 
ocupa a 47ª posição, sendo que 46 municípios (7,1%) estão em situação melhor e 598 
municípios (92,9%) estão em situação pior ou igual. 
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Tabela 76 - IDH - Índice de Desenvolvimento Humano – município de Bauru – 1991 – 
2000 

Componente 
 
 

Ano 

 

1991 2000 

 
IDH Municipal 
 

0,791 0,825 

 
Educação 
 
 

0,858 0,908 

 
Longevidade 
 

0,753 0,758 

 
Renda 
 

0,791 0,525 

 

Fonte: PNUD. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

 
3.3.1.6 Caracterização Econômica Local (APA) 
 
A APA Municipal Água Parada é uma unidade de uso sustentável, criada pelo inciso III do 
parágrafo único do artigo 19 da Lei Municipal n.º 4.126, de 12 de setembro de 1996, que 
institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Bauru, sendo ampliada e 
regulamentada pela Lei Municipal n.º 4.704, de 18 de julho de 2001. Ocupa toda a bacia 
hidrográfica do córrego da Água Parada, afluente do rio Batalha. Sua área se sobrepõe a 
APA Estadual do Rio Batalha e em seu interior encontra-se a Estação Ecológica Estadual 
Sebastião Aleixo da Silva. 
 
O território da APA Municipal Água Parada, localizada na municipalidade de Bauru, possui 
uma extensão de 350 km2 (35.000 hectares) que representa em torno de 52% do tamanho 
total do município (674 km2).  Quase a totalidade da extensão territorial dessa APA 
encontra-se no meio rural, ou seja, é composta por propriedades rurais situadas nas 
localidades de Tibiriçá, Rio Verde, Barra Grande e o condomínio rural Sítios Santa Maria. 
Parcela relativamente pequena da área é ocupada por cinco núcleos urbanos da sede do 
município: Gasparini, Pousada da Esperança I, Pousada da Esperança II, Nova Bauru e Vila 
São Paulo, esta só parte dentro da APA. 
 
As principais instituições responsáveis pelos dados estatísticos sobre as atividades 
agropecuárias (IBGE, SEADE e CATI) disponibilizam as informações para o nível municipal, 
dificultando, portanto, estudos e análises pontuais para porções das unidades 
administrativas, especialmente quando situadas no meio rural. Para cobrir essa lacuna foi 
feito um trabalho de verificação junto a instituições públicas e privadas de Bauru e visitas 
técnicas em campo no território da APA Municipal Água Parada. Este levantamento 
contribuiu para a realização do presente diagnóstico. Ademais, na impossibilidade de 
segmentar espacialmente os dados oficiais optou-se por inferir algumas observações aqui 
registradas, as quais, na falta de informações quantitativas, contam com interpretações 
qualitativas.  
 
Aspectos Gerais da Agropecuária 
 
A ocupação das terras do município de Bauru iniciou-se nos idos de 1856, passando por 
ciclos diferenciados de atividades rurais. Nos últimos anos o espaço rural está sendo usado 
de forma bastante diversificada, principalmente com pastagens para a pecuária extensiva, 
reflorestamentos com eucaliptos, cultivo de cana-de-açúcar e o plantio de frutíferas, 
hortigranjeiros e outros produtos agrícolas. 
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No meio rural verifica-se que ao longo dos anos as terras e as atividades agrícolas e 
pecuárias vêm sendo passadas de mão em mão, para gerações mais novas, cujos titulares 
nem sempre possuem o setor agropecuário como atividade principal. Por isso constata-se 
que os atuais proprietários muitas vezes desenvolvem também negócios e serviços de 
cunho eminentemente urbano, ocorrendo assim uma combinação de ocupações, tarefas e 
fontes de rendimento. 
 
Na região de Bauru e, por inclusão no território de abrangência da APA Municipal Água 
Parada, não se pratica a modalidade de sistema integrado de produção, por exemplo, com 
frangos, suínos e outros animais. Unidades nacionais como Sadia e Perdigão, dentre outras, 
que operam dessa forma em várias regiões nem sequer atuam localmente com este sistema 
produtivo. Por isso, e também pela predominância de outras atividades agropecuárias não 
foram identificados produtores de frango e suínos para abate (avicultura e suinocultura 
industrial), existindo sim a presença de aviários com a criação de galinhas poedeiras para a 
produção comercial de ovos e unidades agrícolas (empresas) para o desenvolvimento da 
genética suína, que abrigam e comercializam matrizes e machos reprodutores. 
 
Em linhas gerais, as atividades agropecuárias existentes são bastante diversificadas, tendo 
como uma de suas características as limitações quantitativas de cultivo e produção em 
escalas compatíveis para a existência de unidades de processamento e industrialização, 
deixando inclusive de agregar valor aos produtos locais. Nesse contexto vale destacar 
alguns casos, por exemplo: 
 

 O gado de corte ali criado, um dos principais componentes de geração de emprego e 
renda no meio rural, vem sendo transferido, abatido e industrializado fora do município de 
Bauru.   

 A produção de leite do município, centrada na bacia leiteira de Tibiriçá, é encaminhada 
para industrialização em Boraceia e Lins, isso por não existir uma unidade de 
processamento de leite em Bauru. Existem planos de instalação de uma central de 
resfriamento de leite em Tibiriçá, que poderá ser o embrião para a industrialização futura do 
produto.  

 Fato semelhante ocorre com a cultura da cana-de-açúcar cujas usinas de processamento 
e produção de açúcar e/ou álcool estão localizadas nos municípios próximos de Macatuba e 
Presidente Alves, não havendo sequer perspectivas para o beneficiamento e a 
industrialização local, ou seja, em Bauru. 

 As plantações de eucaliptos, cuja matéria-prima é utilizada para a produção de celulose e 
aglomerados, destinam-se às unidades de processamento localizadas em outros 
municípios.  

 A produção de hortifrutigranjeiros em geral é comercializada nas feiras locais, sendo os 
excedentes fornecidos para outras localidades. Não há indústria de maior porte processando 
tais produtos localmente, salvo pequenas unidades familiares funcionando de forma 
artesanal. 
 
Associativismo e Cooperativismo 
 
Os agricultores, os produtores de frutas e hortaliças, assim como os pecuaristas de gado de 
corte e de leite e ainda os criadores de ovinos, suínos e frangos, em geral, atuam de forma 
isolada, isso para não dizer de maneira individualista. Sendo o associativismo e, por 
conseguinte, o cooperativismo, sistemas produtivos e gerenciais inexistentes ou pouco 
utilizados no meio rural da região e no município de Bauru em particular.  
 
Segundo os últimos levantamentos da CATI, referentes ao ano de 2008, do total de 715 
Unidades de Produção Agropecuária (UPAs) existentes no município, apenas 28 unidades 
(3,92%) faziam parte de cooperativas, não necessariamente estabelecidas em Bauru, 
ademais, ou seja, com participação melhor situava-se o associativismo e o sindicalismo, 
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visto que 48 (6,71%) e 59 (8,25%) das unidades participavam respectivamente desses 
movimentos.  
 
Outro dado que reafirma o baixo interesse associativista local foi obtido junto ao Sindicato 
Rural Patronal de Bauru que informou existirem apenas 155 associados no município. Esse 
número relacionado ao total de 715 UPAs, mostra que apenas 21,67% delas, em linhas 
gerais, faziam parte do Sindicato.  
 
A baixa participação de agricultores e pecuaristas em sistemas e movimentos sociais de 
interesse comum, em parte pode ser explicada pelas inúmeras experiências cooperativistas 
negativas ocorridas nas últimas décadas, que resultou na falência, muitas vezes fraudulenta, 
das cooperativas existentes, estando o sistema atualmente em total descrédito e sem 
perspectivas de reativação.  
 
A falta de interesse e pouca motivação para a participação no associativismo 
(cooperativismo) conduz a algumas situações típicas, como: 
 

 Baixa capacidade de aglutinação e reivindicação de pleitos voltados ao fortalecimento 
e/ou ampliação de atividades agropecuárias. 

 Falta de estrutura e condições gerenciais gerando baixo poder de negociação, seja na 
venda de produtos ou na compra de insumos e também na aquisição de implementos 
agrícolas e pecuários. 

 Insuficiência de escala produtiva e criatória seja ela para a colocação (negociação) da 
produção ou para a viabilização da industrialização in loco. 
 
As associações voltadas para a produção agropecuária com atuação no município de Bauru 
ressentem-se da falta de participação dos produtores, ou seja, nem todos os agricultores 
estão dispostos a serem associados. Além disso, quando eles são membros das instituições 
a participação ou engajamento são muito baixos, prejudicando a solidariedade, o 
fortalecimento da classe produtora e o tratamento de negócios de interesse comum.  
 
Mesmo com as deficiências apontadas, verificou-se em campo que existem algumas 
iniciativas associativistas e/ou projetos e atividades de interesse coletivo correlacionados 
com as lides do setor primário, envolvendo instituições públicas e privadas e grupos de 
produtores locais, por exemplo, dentre outros: 
 

 Projeto de Desenvolvimento dos Produtores de Leite de Bauru. Integrantes da 
Associação de Produtores Rurais Ouro Branco de Bauru (APROB) na localidade de Tibiriçá, 
objetivando o aumento da produção, da produtividade e melhoria da qualidade do leite, 
através de treinamentos e da implementação de controles econômicos e zootécnicos. Esse 
projeto é capitaneado pelo SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas.  

 Bauru Frutas – Associação de Fruticultores de Bauru que conta com grupo voltado para a 
produção de maracujá e associados que produzem outras variedades frutíferas.  

 Sindicato Rural de Bauru, com a participação de agropecuaristas. 

 Programa micro-bacia hidrográfica – Água Parada Pequena (CATI–Prefeitura Municipal). 

 Programa micro-bacia hidrográfica – Barra Grande (CATI – Prefeitura Municipal). 

 Programa Jovem no Campo, iniciativa do SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural) 

 
É importante destacar que um sistema cooperativista fortalecido e atuante certamente 
contribuiria para o desenvolvimento e o crescimento das atividades e negócios exercidos 
pelos agricultores, pecuaristas e produtores de frutas e verduras, podendo sobremaneira 
incrementar essas atividades, otimizando com isso os potenciais econômico, social e 
ambiental de um importante segmento da economia local: o agrobussines.  
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Sistema Produtivo e Estrutura Fundiária  
 
O processo de reflorestamento em andamento com a ampliação do plantio de eucalipto 
exige áreas relativamente grandes. Espaços que atualmente contam com pastagens, 
principalmente os que se encontram em degradação e oferecem baixa produtividade 
pecuária, vêm sendo requisitados, comprados ou contratados para serem transformados em 
eucaliptais, cada vez mais presentes no cenário paisagístico rural da APA Municipal Água 
Parada, assim como no restante do município. Nos anos mais recentes as áreas com 
pastagens, principalmente as mais próximas ao centro urbano de Bauru também estão 
perdendo espaço para a horticultura (plasticultura) e a formação de chácaras de lazer, 
verificando-se assim forte pressão para a modificação da ocupação do solo com atividades 
até a pouco não tradicionais ou mesmo inexistentes na área.   
 
Em função da exigência de grandes áreas, a silvicultura, representada principalmente pelo 
cultivo de eucalipto também tem contribuído no processo de concentração de propriedades, 
ou seja, pequenas áreas estão sendo adquiridas para a formação de extensos eucaliptais. 
Dessa forma, a pecuária leiteira vem sendo em parte prejudicada e também o cultivo de 
hortifrutigranjeiros, atividades essas geralmente desenvolvidas no âmbito da agricultura 
familiar, com forte apelo de fixação do homem no meio rural.   
 
A busca por lazer e recreação da família, em especial nas imediações de uma cidade como 
Bauru - já considerada de grande porte e sem a proximidade de praias - exerce forte 
pressão por áreas e chácaras para usos alternativos, como casa de fim de semana, férias e 
eventos, pois no espaço rural do município de Bauru existem inúmeros imóveis e vários 
condomínios organizados nesses moldes.  
 
Na porção periurbana, principalmente ao norte da sede municipal, ou seja, dentro da bacia 
hidrográfica da Água Parada encontram-se propriedades e edificações com essas 
características. Por exemplo, a comunidade Sítios Reunidos Santa Maria, situada dentro da 
APA possui uma área na ordem de 650 hectares e abriga 201 lotes com tamanhos entre 
dois e cinco hectares, situando-se a média das propriedades em 3,23 hectares. No conjunto, 
segundo informações obtidas no local existem cerca de 270 casas utilizadas como 
residências fixas ou moradias temporárias, sendo que em alguns terrenos também são 
desenvolvidas atividades agrícolas, hortigranjeiras e pecuárias de pequeno porte.  
 
No município de Bauru o processo de divisão de terras para a finalidade chacareira (moradia 
fixa ou temporária, pomar, horta, jardim e espaços para recreação) já vem ocorrendo faz 
bastante tempo. Atualmente encontra-se em franca expansão, com tendência a aumentar 
nos próximos anos. Este processo de modificação da estrutura fundiária e ocupacional 
causa algumas consequências:  
 

 A subdivisão de terras agrícolas, ou seja, loteamento para formação de chácaras, 
principalmente nas imediações da sede urbana e também no distrito de Tibiriçá (o tamanho 
mínimo do lote está fixado em dois hectares). 

 O adensamento de edificações (moradias e benfeitorias) no meio rural. Pressão sobre os 
ecossistemas, ampliação das exigências ambientais. 

 A busca por infraestrutura de características urbanas: arruamento, luz, água, 
saneamento. 

 Ampliação da necessidade de serviços como transporte, segurança e coleta de lixo. 

 Perdas de espaços rurais com reflexos adversos na produção agropecuária, prejudicando 
inclusive a manutenção de famílias rurais tradicionais no campo, com incidências na 
geração de emprego e renda provenientes do setor primário. 
 
No âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente existem gestões e projetos voltados 
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para o meio rural, por exemplo, o órgão possui programa para fornecimento de mudas, mas 
a procura por parte dos agricultores é tímida, não alcançando a expansão esperada. Dentre 
os projetos previstos, que direta ou indiretamente influenciam as atividades no âmbito da 
APA – Água Parada, conta-se: 
 

 Ampliação das atividades da coleta seletiva de lixo, abrangendo os núcleos urbanos 
localizados dentro da APA. 

 Projeto de Educação Ambiental com recursos do FEHIDRO – Fundo Estadual de 
Proteção dos Recursos Hídricos. 

 Programa Olhar Verde, educação continuada, cooperação da iniciativa privada e setor 
público, voltado para professores com o objetivo de desenvolver o efeito multiplicador. 

 Selo Verde, projeto para certificar empresas ambientalmente corretas, além do simples 
licenciamento ambiental.  
 
Formação e Capacitação Profissional Rural 
 
O SENAR com sua missão de desenvolver ações de formação profissional rural e atividades 
de promoção social voltadas às pessoas do meio rural, contribuindo para sua 
profissionalização, sua integração na sociedade, melhoria da qualidade de vida e para o 
pleno exercício da cidadania é a instituição que promove eventos como cursos, palestras e 
seminários para as famílias do meio rural. Os programas são desenvolvidos em função das 
demandas encaminhadas ou detectadas pela instituição ou provenientes de outros atores 
que atuam no meio rural. 
 
Segundo informações colhidas junto ao SENAR, no município de Bauru, abrangendo 
especialmente o espaço da APA – Água Parada têm sido feitas ações de formação e 
capacitação profissional rural centrada em vários temas, destacando-se os seguintes 
programas: 
 

 Cana Limpa – adequar o setor sucroalcooleiro. 

 Olericultura Orgânica – oferecer produtos diferenciados ao mercado consumidor. 

 Turismo Rural – ampliar o olhar sobre a propriedade rural. 

 Empresário Rural – preparar o homem do campo para utilização de instrumentos 
gerenciais. 

 Jovem Aprendiz Rural – capacitar os jovens no mundo do trabalho no meio rural. 

 Pecuária Leiteira (PROLEITE) – incentivar o sistema intensivo de produção de leite. 

 Capacitação em Apicultura – permitir conhecimentos aos proprietários para a produção e 
oferta de produtos apícolas de qualidade. 

 Capacitação em Ovinocultura – possibilitar às propriedades rurais a ampliação e o 
desenvolvimento sustentável dessa atividade.  
 
Comunidades Rurais e Núcleos Urbanos  
 
No território da APA Municipal Água Parada encontram-se comunidades rurais e núcleos 
(bairros) urbanos, predominando as atividades agrosilvopastoris, centradas na pecuária 
extensiva com gado nelore para corte e, em menor escala para a produção leiteira. 
Encontram-se também plantações de eucaliptos, cítricos, abacateiros, cafezais, a produção 
de hortaliças, inclusive a plasticultura e também cultivos tradicionais como milho em menor 
escala, dentre outros cultivares regionais. 
 
Na porção rural dessa APA encontram-se, apenas dois núcleos habitacionais tradicionais 
(Tibiriçá e Rio Verde), pois a área configura-se como eminentemente rural e está sendo 
utilizada por culturas agrícolas e hortigranjeiras diversificadas, plantações de frutíferas, 
reflorestamentos com eucaliptos, remanescentes de vegetação natural e outros usos. Em 
geral, os agricultores e seus colaboradores moram de forma dispersa nas propriedades, fato 
este característico do meio rural brasileiro. Essa dispersão das famílias rurais nas 
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propriedades, ou seja, não agrupadas em núcleos com características urbanas, apresenta 
uma série de dificuldades para a oferta de melhores condições de vida, dentre outras 
questões pode-se mencionar: 
 

 isolamento das famílias, reforçando-se naturalmente o individualismo e a ausência de 
vida comunitária. 

 elevados investimentos para levar infraestrutura às famílias rurais, por exemplo, luz, 
telefonia, saneamento (abastecimento de água, coleta de lixo), estradas, etc. 

 os custos para locomoção, como transporte escolar, acesso a serviços públicos, 
segurança, compras para as necessidades familiares, etc. 

 dificuldades para o acesso a serviços públicos, saúde, relações com instituições. 
 

O núcleo Tibiriçá, já elevado à categoria de distrito do município de Bauru, possui 
infraestrutura técnica e social, habitações e serviços públicos com características urbanas, 
apresentando bom desempenho para a qualidade de vida de seus moradores. 
 
Na parte urbana de Tibiriçá encontra-se, dentre outras benfeitorias e serviços: 
 

 igreja, praça e ruas pavimentadas, inclusive com calçadas apropriadas. 

 agrupamento de casas de alvenaria e mistas; estimativas indicam cerca de 400 imóveis, 
geralmente em bom estado de conservação, em sua grande maioria habitadas.   

 dados com base no Censo Demográfico de 2000, fornecidos pela subprefeitura, mostram 
que naquele ano Tibiriçá contava com 553 habitantes no meio rural e 939 pessoas viviam na 
parte urbana, representando uma taxa de urbanização na ordem de 63% da totalidade de 
1.492 residentes. 

 escola pública com ensino até a oitava série. 

 ramal da biblioteca pública da sede do município de Bauru. 

 instalações da subprefeitura municipal para atendimento aos munícipes. 

 unidade da delegacia de polícia, com efetivo.  

 instalações da Secretaria Municipal de Agricultura, com o seu Núcleo de 
Desenvolvimento Rural e a estufa para a produção de mudas e abrigos para o projeto de 
hidropônica (técnica alternativa de cultivo protegido, na qual o solo é substituído por uma 
solução aquosa contendo apenas os elementos minerais indispensáveis aos vegetais), 
recentemente instalado, configurando o chamado Centro de Difusão de Tecnologia.  

 o núcleo conta com alguns estabelecimentos comerciais e de serviços de pequeno porte 
para atender as demandas diárias das famílias residentes na parte urbana e no meio rural. 

 a edificação e as instalações do terminal ferroviário existente encontram-se abandonadas 
e em completa degradação. Existe a intenção de restauração com vistas à implantação de 
uma linha ferroviária turística entre Bauru e Tibiriçá.  

 
O núcleo Rio Verde é um grupamento de pequeno porte, localizado nas proximidades do 
Aeroporto Moussa Tobias. O conjunto é composto por uma igreja, barracão paroquial para 
festas, algumas ruas com pavimentação precária, pequena praça, um bar e poucas casas 
subutilizadas e em mau estado de conservação, apresentando que este núcleo possui 
aspecto de relativo abandono.   
 
A área que abrange a localidade de Barra Grande não possui um núcleo com características 
urbanas, pois as moradias encontram-se dispersas nas propriedades do meio rural. Existe 
apenas um centro comunitário localizado em área privada, conhecido por Sítio Santo 
Antônio, onde se encontra uma igreja, instalações comunitárias para festas, campo de 
futebol, um bar com moradia anexa, uma casa de madeira abandonada em mau estado de 
conservação onde funcionava a escola e uma residência em alvenaria, ocupada por um dos 
três proprietários do sítio.   
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Vale ainda mencionar o condomínio rural “Sítios Santa Maria”, já anteriormente descrito com 
as suas características chacareiras, composto por casas de uso permanente e esporádico, 
não predominando moradores fixos voltados para as lides do campo.  
 
Na porção urbana da APA Municipal Água Parada encontram-se cinco núcleos, a saber: 
 

 Gasparini 

 Pousada Esperança I e II 

 Núcleo Residencial Nova Bauru 

 Vila São Paulo – só parte deste núcleo encontra-se na APA em pauta. 
 
Segundo classificação apresentada no Plano Diretor Participativo de Bauru, esses núcleos 
fazem parte do setor sete, ou seja, da bacia hidrográfica córrego do Pau D'Alho, que ao todo 
abriga 13 agrupamentos habitacionais.  
 
Os núcleos em pauta ocupam espaços periféricos ao centro urbano de Bauru. A ocupação 
do solo em geral caracteriza-se pelo uso misto compreendendo residências unifamiliares 
onde predominam as unidades térreas, construídas em alvenaria com baixo padrão de 
qualidade, salvo no núcleo Gasparini, melhor estruturado, contando com vários terrenos 
vagos, ao passo que nos demais núcleos as áreas estão praticamente todas ocupadas.  
 
As edificações abrigam residências, estabelecimentos comerciais e de serviços, em geral de 
pequeno porte, voltados ao atendimento da população humana local, além de instalações 
como escolas, igrejas e serviços sociais, dentre outros usos.   
 
As ruas, quando pavimentadas, encontram-se em mau estado de conservação, o mesmo 
ocorre com áreas para pedestres, como calçadas e logradouros públicos.   
 
A maioria das edificações nesses núcleos caracterizados como populares vão evoluindo a 
partir de uma unidade relativamente pequena, que ao longo do tempo vai sendo ampliada, 
inclusive em sistema de autoconstrução e mediante mutirão entre parentes e vizinhos.  
 
Embora os serviços essenciais como energia, água, telefonia, escolas, transporte público, 
segurança, coleta de lixo, dentre outros, estejam presentes, observa-se que a infraestrutura 
técnica e social é insuficiente ou precária. Salvo o agrupamento Gasparin, nos demais 
núcleos, principalmente nas bordas dos mesmos, acumula-se muito lixo embora exista o 
serviço de coleta. Esta falta de cuidado com o saneamento parece ser uma questão cultural, 
ou seja, os moradores não tomam o cuidado necessário para manter o próprio ambiente 
local e vizinho em condições higiênicas adequadas. Esta questão, assim como outras 
pertinentes ao melhor uso do solo, adequação da infraestrutura e cuidados ambientais em 
geral, constituem-se em um dos principais problemas a serem gerenciados pelo PM da APA 
Municipal Água Parada, visando melhorar a qualidade de vida dos habitantes e 
simultaneamente a conservação do solo e dos recursos hídricos fortemente afetados pelos 
danos decorrentes dessas urbanizações cujo contingente populacional vem crescendo ao 
longo dos anos.   
 
Os dados do Departamento de Água e Esgoto (DAE) do município de Bauru evidenciam 
bem a diversificação de ocupações existentes nas edificações localizadas nos bairros 
urbanos situados dentro da APA Municipal Água Parada, conforme dados apresentados na 
tabela seguinte. 
 
Cabe ressaltar que as economias representam o total das unidades consumidoras de água, 
ou seja, uma ligação pode ter mais de uma economia e pode-se usar como exemplo um 
edifício com uma ligação e várias economias correspondendo ao número de apartamentos. 
 
As informações disponíveis mostram que a população humana estimada que mora nos 
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bairros urbanos, localizados dentro da APA, perfaz um contingente de 16.478 pessoas. O 
agrupamento denominado Pousada Esperança I e II e o núcleo Gasparini são os mais 
populosos, representando respectivamente 46,40% (7.646 pessoas) e 22,51% (3.709 
indivíduos) da totalidade residente. O núcleo residencial Nova Bauru abriga 2.810 pessoas 
(17,05%) e a Vila São Paulo, cujo território só em parte encontra-se na área de abrangência 
da APA Água Parada, por sua vez abriga 2.313 habitantes, representando 14,04 % do 
contingente total.   
 
As economias, ou seja, a totalidade de unidades consumidoras de água perfaz 5.986 
acessos, predominando evidentemente as residências com 5.642 pontos, seguido pelo 
comércio com 276 acessos e, em menor número o uso industrial e de serviços públicos. A 
diversificação de categorias de consumidores mostra que nos bairros em pauta há uma 
mescla de usos e ocupações em termos de atividades, sejam elas residenciais, comerciais e 
industriais.  
 
Tabela 77 - Economias de água e população estimada para bairros selecionados de 
Bauru – 2009 

Bairros 
Categoria - Economias Total 

População 
estimada 

Residências Comércio Indústria Público Abs. % Abs. % 

Núcleo Gasparini 1.270 69 1 7 1.34
7 

22,5
0 

3.70
9 

22,5
1 Pousada Esperança I e 

II 
2.618 106 29 4 2.75

7 
46,0

5 
7.64

6 
46,4

0 Núcleo Nova Bauru 962 14 3 1 980 16,3
8 

2.81
0 

17,0
5 Vila São Paulo

8) 
792 87 14 9 902 15,0

7 
2.31

3 
14,0

4 Totais   5.642 276 47 21 5.98
6 

100,
00 

16.4
78 

100,
00 

*) Só parte da área desta vila está dentro da APA – Água Parada 
Fonte: DAE – Economia e população por bairro. Maio 2009 

 
Revitalização e Adequação do Aeroporto Moussa Tobias 
 
Bauru conta com dois aeroportos, um de pequeno porte situado no perímetro urbano, 
utilizado principalmente pelo aeroclube, e outro de uso comercial (Aeroporto Moussa Nakhl 
Tobias Arealva, inaugurado em 2006, que se encontra localizado na área rural, mais 
precisamente dentro da APA Municipal Água Parada. O empreendimento está implantado 
no quilômetro sete da BR-312 e fica a uma distância de 18 km do centro da cidade. No ao 
de 2011 este terminal aeroviário contava com a operação de três companhias aéreas, com 
voos para Campinas, Guarulhos, Araçatuba, Congonhas e Marília. 
 
Sobre o aeroporto, segundo matéria divulgada pelo Jornal da Cidade, edição de 19 de 
março de 2009 “a cidade de Bauru está localizada no centro do estado e o local poderia ser 
mais bem utilizado.” Nesse contexto a mesma matéria informa que a municipalidade está 
discutindo junto à Secretaria Estadual de Desenvolvimento do Estado de São Paulo as 
possibilidades e alternativas para a implantação de um terminal de cargas, pois o local tem 
infraestrutura e área disponível para isso, inclusive com espaço para a construção de mais 
uma pista.  
 
A administração municipal, além de pretender incrementar o aeroporto com a instalação de 
um terminal de cargas também tem intenções de implantar nas imediações um distrito 
industrial visando à atração de empresas com potencial para o uso do modal aeroviário, 
situação essa que precisa necessariamente ser analisada adequadamente tendo em vista o 
próprio licenciamento ambiental (ou não) levando-se em conta as condicionantes e 
restrições pertinentes a territórios inseridos em áreas de proteção ambiental, no presente 
caso especificamente considerando diretrizes do PM da APA Municipal Água Parada e os 
demais dispositivos legais que abrangem a área em pauta. 
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3.3.2 Meio Social 
 
Ao mesmo tempo em que o estado de São Paulo é um dos estados mais bem estruturado 
para a conservação da biodiversidade, ele também apresenta histórico de intensa 
degradação ambiental. Embora a somatória de áreas cobertas com remanescentes vegetais 
legalmente protegidos seja semelhante àquela que não tem proteção legal, 
aproximadamente 1.000.000 ha para cada categoria (SMA, 1993), as áreas protegidas são 
em menor número e de grande extensão, enquanto as áreas não protegidas são inúmeras, 
fragmentadas e de tamanho reduzido.  
 
As áreas protegidas constituem espaço territorial e seus recursos ambientais, com 
características naturais relevantes, legalmente instituídas pelo Poder Público, com objetivos 
de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração (BRASIL, 2000). 
Estes cuidados especiais referem-se à proteção e manejo adequados, de forma a garantir a 
manutenção destes atributos ao longo do tempo (ARTAZA-BARRIOS, et al., 2007). Embora 
importantes remanescentes naturais estejam protegidos por lei, declarados como UC 
(BRASIL, 2000), estes espaços são constantemente ameaçados pela pressão antrópica, 
incluindo desmatamentos, invasões, extração de produtos naturais, caça, pesca, expansão 
das atividades agrícolas e urbanas. Não havendo planejamento do uso do solo em seu 
entorno, bem como das atividades desenvolvidas nas próprias UCs, estas áreas protegidas 
tornam-se fragmentos isolados de vegetação natural, comprometendo sua biodiversidade e 
capacidade de suporte ao longo do tempo. 
 
Partindo do pressuposto que diferentes percepções e valores influenciam a conservação 
dos ambientes naturais (FIORI, 2002), este estudo teve o objetivo de desenvolver um 
diagnóstico social da área protegida, considerando os seguintes objetivos específicos: 
 

 Elaborar a caracterização histórica da região; 

 Levantar a caracterização socioeconômica da população e a infraestrutura local; 

 Identificar a percepção da população local sobre a área protegida; 

 Identificar lideranças que possam contribuir com a conservação da UC; 

 Avaliar as consequências da criação da UC para as comunidades. 
 

3.3.2.1 Materiais e Métodos 
  
Para desenvolver os objetivos propostos, e considerando a pluralidade de enfoques que 
envolvem a produção e análise de dados socioambientais, o desenho da pesquisa 
considerou o levantamento de dados quantitativos e qualitativos, a partir de fontes primárias 
e secundárias.  
 
A pesquisa de campo considerou dois eixos centrais: 1) Levantamento socioeconômico, 
histórico e infraestrutura local a partir de dados secundários e reconhecimento de campo; e 
2) Entrevistas dirigidas, visando identificar a visão das comunidades sobre a área protegida 
e avaliar as consequências de sua criação para as comunidades. 
 
Inicialmente, foi realizada coleta de dados secundários junto a vários órgãos: 1) Prefeitura 
Municipal de Bauru; 2) Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI); 3) 
Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru; 4) Comitê de Bacias Hidrográficas; 5) 
Sistema de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos de São Paulo; 6) Fundação 
SEADE; e 7)Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nos quais foram levantadas 
informações sobre as características gerais do município e região, bem como das 
comunidades da área da UC. Foram analisados: o Plano Diretor Participativo de Bauru 
(BAURU, 2006), o Relatório da Microbacia do Córrego Água Parada (SÃO PAULO, 2003), e 
o Relatório do Meio Antrópico do PM da Estação Ecológica de Bauru (SÃO PAULO, 2008), 
constituindo importantes documentos para o planejamento ambiental.  
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Em consonância com o Roteiro Metodológico para a Gestão de APA (IBAMA, 2001), o 
planejamento e a gestão de APAs deve adotar uma abordagem sistêmica, processual e 
participativa, orientando as atividades a serem desenvolvidas, assegurando a manutenção 
dos seus atributos naturais. Este planejamento deve ser contínuo, gradativo, flexível e 
participativo. O estabelecimento de um processo participativo constitui, portanto, 
oportunidade para se obter o reconhecimento da importância da UC e de sua contribuição 
para a sociedade, permitindo ao mesmo tempo identificar as lideranças que apóiam a 
solução de impasses e conflitos.  

 
3.3.2.2 Resultados e Discussões 
 
Este diagnóstico desenvolveu-se na perspectiva de que o planejamento ambiental constitui 
ferramenta utilizada para minimizar e evitar conflitos resultantes das interferências humanas 
nos componentes estruturais e funcionais dos ecossistemas (RODIEK, 1978), incorporando 
a percepção ambiental como instrumento de diagnóstico socioambiental e de educação 
ambiental, em uma abordagem interdisciplinar. O conhecimento do uso do solo e da 
percepção que a comunidade tem sobre a UC auxilia no entendimento do tipo de relação 
entre a comunidade e a área protegida (afetiva, dependência, extrativismo, etc.); além de 
identificar lideranças existentes e o tipo de planejamento que o poder público direciona para 
a região.  
 
Contexto Regional 
 
Localizado na região central do estado de São Paulo, o município de Bauru pertencente à 
Região Administrativa de Bauru; está a 326 km da capital paulista e tem como municípios 
limítrofes Reginópolis (Norte), Piratininga (Sul), Agudos e Pederneira (Leste) e Avaré 
(Oeste), Figura 60. 

 

Figura 60 - Localização do município de Bauru 
Fonte: Fundação SEADE 

 
A região onde atualmente se localiza o município de Bauru foi habitada por indígenas 
Kaingangues, sendo ocupada de maneira significativa com a expansão da cultura cafeeira 
em direção ao oeste do estado. Entre os pioneiros estiveram Pedro Nardes Ribeiro (em 
1834), proprietário das matas; José Gomes Pinheiro Veloso (em 1849), posseiro e Pedro 
Francisco Pinto (em 1852), desbravador morto nas margens do rio Batalha (FUNDAÇÃO 
SEADE, 2008). 
 
O atributo de fundador da cidade pertence a Azarias Ferreira Leite, que chegou ao local em 
1889, iniciando a cultura de café em sua fazenda. Novos habitantes chegaram ao povoado, 
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destacando-se João Batista de Araújo Leite, fundador da Fazenda Val de Palmas, grande 
produtora de café. Também concorreram para o desenvolvimento da região a chegada dos 
trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana, em 1905 e a chegada da Companhia Paulista de 
Estradas de Ferro, em 1910 (FUNDAÇÃO SEADE, 2008). 
 
Neste sentido, tanto a cultura cafeeira quanto a expansão ferroviária são identificados como 
fatores que influenciaram a formação de núcleos urbanos e novos municípios na região. 
Entre 1870 (início da atividade cafeeira) e 1929 (crise do café), ocorreu um significativo 
processo de ocupação estruturando a rede urbana regional e que se consolidou com a 
instalação das ferrovias (SÃO PAULO, 1999). 
 
O processo político administrativo de Bauru associou-se a uma série de desmembramentos 
de unidades distintas que, por fim, se entrecruzaram na constituição do município. 
Considera-se como ponto de partida a elevação da antiga capela de Espírito Santo da 
Fortaleza à freguesia de Lençóis em 12 de abril de 1880 (FUNDAÇÃO SEADE, 2008).  
 
Pela Lei Estadual nº. 69, de 2 de abril de 1887, essa povoação foi transformada em 
município, que foi instalado em 7 de janeiro de 1889, pelo presidente da Câmara de Lençóis 
(Comarca para a qual estava vinculado), Octaviano Martins Brisolla. Nesse dia foram 
empossados os vereadores eleitos para a 1º legislatura do município. Criada pela Lei 
Estadual nº. 1.225, de 16 de dezembro de 1910, a Comarca de Bauru foi instalada em 9 de 
março de 1911, sendo Rodrigo Romeiro seu primeiro Juiz de Direito e Benjamin Pinheiro 
seu primeiro promotor público (BAURU, 2010). 
 
Para Victor (1975), a expansão e produção cafeeira promoveram o esgotamento das terras 
e derrubada de novas áreas de mata para a instalação dos cafezais. As antigas lavouras 
foram abandonadas e sujeitas à forte erosão, tornando-se terras de algodão, cereais e 
pastagens. Além do café, destaca-se a influência das ferrovias para o desenvolvimento da 
região, sendo as principais a Paulista, a Sorocabana, a Araraquarense e a Noroeste. 
 
Esta rede de ferrovias possibilitou que alguns municípios se tornassem centros regionais, 
em especial aqueles localizados nos grandes entroncamentos ferroviários, consolidando 
atividades de comércio e serviços. Destacam-se os municípios de Araraquara, Jaú, Bauru e 
São Carlos (SÃO PAULO, 2000a). 
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Figura 61 - Vista do Núcleo Urbano de Bauru, em 1940 
Fonte: IGC (1993) 

 
Com a crise de 1929 e em decorrência da queda nos preços internacionais do café, a região 
passa por um período de estagnação e de mudanças. O plantio de café foi, aos poucos, 
substituído pelo algodão e cana-de-açúcar. Apesar do quadro econômico desfavorável, o 
município de Bauru, devido à sua posição de pólo terciário, tendo no comércio e nos 
serviços os núcleos básicos de suas atividades urbanas, continuou a manter a sua posição 
de centro urbano regional, o que pode ser medido pela taxa de urbanização, considerada 
extremamente alta para a época: 51,5% em 1934 (SÃO PAULO, 2000a).  
 
O período de 1940 a 1960 destacou-se pelos grandes movimentos migratórios 
desencadeados pela consolidação do processo de industrialização no país. Também cabe 
destacar como fatores indutores do desenvolvimento regional a implantação das rodovias, 
entre elas a Anhanguera, Washington Luis e Castelo Branco, instaladas a partir de 1959 
(SÃO PAULO, 2000a). 
 
Na década de 1970, com a crise do petróleo e a criação do Proálcool, ocorreu uma grande 
expansão da produção nacional de cana-de-açúcar e de álcool, alterando a configuração da 
produção agro-industrial no território paulista e favorecendo a retomada do crescimento na 
região de Bauru. Com a instalação de grandes usinas de álcool e destilarias – Barra Grande 
e destilaria Santa Adélia em Lençóis Paulista e Usina São José em Pederneiras, aumentou 
em Bauru a necessidade de trabalhadores para os canaviais, reforçando sua condição de 
receptora de migrantes. Também ganha importância nesta época a produção pecuarista e 
leiteira. 
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Bauru possui uma área de 673,49 km2, contando com uma população de 366.769 
habitantes, configurando uma densidade demográfica de 544,58 habitantes/km2 (Figura 62) 
e um grau de urbanização até o ano de 2009 de 98,69% (FUNDAÇÃO SEADE, 2010). 

 

Figura 62 - Densidade Demográfica, 2010 – estado de São Paulo, região de governo e 
município de Bauru 
Fonte: IBGE, Fundação SEADE 

 
A Taxa Geométrica de Crescimento Anual da População (2000/2010) é de 1,52% ao ano, 
superior a taxa do estado de São Paulo (1,32% a.a.) e a da região de governo de Bauru 
(1,42% a.a.) (Figura 63) conforme (Fundação SEADE, 2010). 
 

 
Figura 63 - Taxa Geométrica de Crescimento Anual da População-2000/2010- estado de 
São Paulo, região de governo de Bauru e município de Bauru 
Fonte: IBGE, Fundação SEADE 

 

Em termos educacionais, o município apresenta taxa de analfabetismo da População de 15 
anos e mais de 5,25%, percentual este abaixo da taxa estadual (6,64%) (Fundação SEADE, 
2008).  Bauru apresenta elevada atividade universitária, destacando-se a Universidade de 
São Paulo com a Faculdade de Odontologia de Bauru, e a Universidade Estadual Paulista 
(UNESP), que possui na cidade seu maior campus em número de curso e alunos (cerca de 
20 cursos e mais de 6 mil estudantes). Também funciona em Bauru a Universidade do 
Sagrado Coração – USC, a Instituição Toledo de Ensino – ITE, a Universidade Paulista – 
UNIP, o Instituto de Ensino Superior de Bauru – IESB, as Faculdades Integradas de Bauru – 
FIB e a Faculdade Fênix/Anhenguera Educacional. 
 
Na cidade também são oferecidos grande número de cursos técnicos. As principais escolas 
são: o Colégio Técnico Industrial (CTI), da UNESP; o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI), e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), com cursos 
profissionalizantes em diversas áreas. 

No tocante à habitação e infraestrutura urbana, o nível de atendimento no ano de 2003 para 
a coleta de lixo é 98,68%, para o abastecimento de água é de 98,90% e para esgoto 
sanitário é de 96,61%. Os serviços de água e esgoto são executados pela Prefeitura 
Municipal através do Departamento de Água e Esgoto (DAE), sendo que o rio Batalha 
responde por 45% da captação de água municipal e 65% ocorre por meio de poços 
profundos (SÃO PAULO, 2003). 
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Já em relação ao esgoto tratado, Bauru lança todo o seu esgoto in natura no rio Bauru e 
seus 10 afluentes, que são: córrego Água da Ressaca e córrego Água da Forquilha, córrego 
Água do Sobrado, córrego da Grama, córrego Água do Castelo, córrego das Flores, córrego 
Barreirinho, córrego da Água Comprida, córrego Vargem Limpa, ribeirão da Vargem Limpa. 
São lançados aproximadamente 1.000 L/s no Rio Bauru, sendo 85%  despejo residencial e 
15% despejo industrial (DAE Bauru, 2012). 
 
O uso atual das terras no município de Bauru, considerando a exploração agropecuária, é 
retratado na Tabela 77. 

Tabela 78 -  Uso atual das terras em Bauru, SP 

Exploração 
Agropecuária 

Área (ha)/ 
Rebanho (cb) 

N.º de 
UPAs 

Pastagens 43.213,20 566 

Laranja 1.163,80 73 

Milho 878,00 79 

Cana-de-açúcar 869,70 120 

Eucalipto 508,90 72 

Abacaxi 499,70 6 

Café 435,60 13 

Abacate 290,30 10 

Gado 47.301 493 

                   Fonte: São Paulo (2003) 

Apesar da área com pastagens ser considerável (43.213 ha); a braquiária, presente em 
cerca de 80% das propriedades e a baixa lotação contribuem para a baixa produtividade das 
pastagens em 90% das propriedades. O manejo inadequado, a falta de reposição de 
nutrientes, ou seja, a baixa aplicação de tecnologia disponível pelo produtor constitui uma 
das consequências da queda da rentabilidade no setor.  

No município de Bauru, a cana de açúcar é uma cultura utilizada, em quase sua totalidade, 
para a alimentação de animais. Já o café e milho constituem culturas que diminuíram 
sensivelmente a área plantada e a produtividade pelo desgaste do solo agrícola, devido ao 
uso inadequado das práticas disponíveis. Por outro lado, a laranja é uma cultura em 
expansão devido a problemas fitosanitários nas regiões de origem. Apesar das estatísticas 
não serem significativas, observa-se tendência de crescimento de áreas de produção de uva 
fina para mesa, goiaba de mesa, macadâmia, figos, tendência esta que atende à 
capacidade do uso do solo, às condições climáticas e à agricultura familiar (SÃO PAULO, 
2003). 

Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
 
O município participa de duas Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs): 
UGRHI 13 Tietê-Jacaré e UGRHI 16 Tietê-Batalha. Analisando a caracterização destas duas 
UGRHIs, tem-se o seguinte quadro regional (Tabela 79). 
 
Tabela 79 - Caracterização Geral das UGRHIs Tietê/Jacaré e Tietê/Batalha 

UGRHI 
Área 
(km

2
) 

Nº. de 
municípios 

Classificação Sistemas Aquíferos 

13. Tietê/Jacaré 11.749 34 Em industrialização Bauru/Serra Geral/Guarani 

16. Tietê/Batalha 13.149 33 Agropecuária Serra Geral/ Bauru 
TOTAL 24.898 67   

Fonte: São Paulo (2006) 

É importante mencionar que a UGRHI, 13 Tietê/Jacaré importa 0,48 m³/s da UGRHI 
Tietê/Batalha, para abastecimento do município de Bauru. A UGRHI - TJ é definida pelas 
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bacias hidrográficas de cursos d’água afluentes ao rio Tietê no trecho, de cerca de 140 km, 
entre as barragens das UHEs de Ibitinga e Barra Bonita, dos quais se destacam os rios 
Jacaré-Pepira, Jacaré-Guaçu e Jaú pela margem direita e os rios Bauru e Lençóis pela 
margem esquerda.  As sub-bacias da UGRHI-TJ são apresentadas na Tabela 80 e Figura 
64 (SÃO PAULO, 2000). 
 
Tabela 80 - Subdivisão da UGRHI-TJ 

Sub-bacia Área  

Número Nome km² % da UGRHI 

1 rio Tietê/ rio Claro 2267,28 19,2 

2 rio Tietê/ rio Lençóis 2085,79 17,7 

3 rio Bauru 614,74 5,2 

4 Baixo Jacaré-Guaçu 1708,34 14,5 

5 Médio jacaré-Guaçu 1065,67 9,0 

6 Alto Jacaré-Pepira 1112,91 9,5 

7 Baixo-Médio Jacaré-Pepira 1051,65 8,9 

8 Alto Jacré-Pepira 1411,08 12,0 

9 rio Jaú 467,16 4,0 
Totais 11.784,62 100,0 

                            Fonte: São Paulo (2000a) 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 64 - Rede de drenagem e sub-bacias da UGRHI Tietê/Jacaré 
 
A UGRHI - TJ possui 34 municípios com sede na sua área de abrangência. Destes, 16 
municípios estão totalmente inseridos na UGRHI - TJ e 18 possuem parte de seus territórios 
em UGRHIs adjacentes. A UGRHI – TJ ainda engloba parte dos territórios dos municípios 
de Analância, Matão e São Pedro, com sede administrativa fora dos limites da UGRHI – TJ. 
Dentre seus municípios, os de maior população são: Bauru, São Carlos, Araraquara e Jaú, 
concentrando 61% da população total da Unidade de Gerenciamento. Em particular, Bauru, 
com mais de 300 mil habitantes, figura entre os 20 municípios com maior população do 
estado, sendo o principal pólo regional da UGRHI.  A agroindústria tem importante 
participação regional na UGRHI, principalmente pelas grandes usinas de álcool e de açúcar 
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instaladas próximas a Araraquara e Jaú, porém a implantação de novos ramos de atividade 
vem mudando o perfil industrial na região. A agricultura e pecuária também constituem 
atividades relevantes (SÃO PAULO, 2005). 
 
Entre os principais problemas apontados no Plano de Bacia/Relatório Zero 1999, (SÃO 
PAULO, 2000a) destaca-se: 
 

 elevadas demandas de água devidas à irrigação e ao setor sucro alcooleiro, 
principalmente no médio Jacaré-Guaçu e ribeirão dos Lençóis; 

 riscos de rebaixamento acentuado da superfície do lençol subterrâneo nas áreas de 
Bauru e Araraquara; 

 risco de poluição das águas subterrâneas nas regiões de Bauru, Araraquara, Brotas e 
arredores; 

 baixo índice de cobertura de tratamento de esgotos; 

 média a alta suscetibilidade a inundações nas sub-bacias dos rios Jacaré-Guaçu e 
Jacaré-Pepira, com agravamento nas áreas urbanizadas; 

 muito alta suscetibilidade a erosão nas regiões noroeste e sudeste da UGRHI. 
 

Já a UGRHI 16 Tietê/Batalha é definida por uma série de bacias hidrográficas de curso 
d’água que desembocam no reservatório formado no rio Tietê pela barragem da UHE de 
Promissão cujo estirão atinge, no extremo de montante, a barragem da UHE de Ibitinga. 
Destacam-se os rios Batalha, Dourados e São Lourenço (SÃO PAULO, 2005). A subdivisão 
da UGRHI Tietê/Batalha é apresentada na Tabela 81. 
 
Tabela 81 - Subdivisão da UGRHI-Tietê/Batalha 

Código Sub-bacia 
Área de drenagem 

(km
2
) 

% da UGRHI 

10 rib. Fartura 865,65 6,69 

20 rib. Dourado 1.806,18 13,97 

30 rib. dos Bagres 209,78 1,62 

40 rib. Barra Mansa 1.588,75 12,29 

51 córrego do Cervinho 458,14 3,54 

52 rib. do Cervo Grande 598,00 4,62 

53 rib. do Cervão 672,33 5,20 

54 rib. Três Pontes 442,37 3,42 

55 rib. Sucuri 453,16 3,50 

60 rio Batalha 2.343,77 18,13 

70 rib. do Fugido 592,86 4,58 

81 rio São Lourenço 1.190,14 9,20 

82 rio dos Porcos 1.601,39 12,38 

90 rib. da Água Espalhada 108,02 0,84 
ÁREA TOTAL 12.930,54 100,00 

                   Fonte: São Paulo (2000b) 

A UGRHI-TB agrega uma rede de cidades médias e pequenas, predominando aquelas com 
menos de 10 mil habitantes. Sua rede urbana está estruturada em função do complexo 
rodoviário Washington Luís/Anhanguera e Marechal Rondon/Castelo Branco e de uma vasta 
malha viária de rodovias intermunicipais, conferindo à região alto grau de acessibilidade aos 
principais centros regionais do interior paulista (SÃO PAULO, 2000b). 

A UGRHI –TB é classificada como região de agropecuária pelo Plano Estadual de Recursos 
Hídricos; agrega 33 municípios com sede na própria unidade de gestão, e possui áreas em 
outros 14 municípios, cujas sedes localizam-se em UGRHIs vizinhas. Destaque especial 
deve-se dar ao município de Bauru, que possui sede na UGRHI – TJ, mas desenvolve 
atividades que impactam ambientalmente a UGRHI Tietê/Batalha. Dentre as atividades 
econômicas principais da UGRHI, destacam-se aquelas que se baseiam na integração entre 
os setores primários e secundários, como lavouras de cana-de-açúcar e milho que fornecem 



Encarte 1                                                                                                 Plano de Manejo da ÁPA Municipal Água Parada 

Secretaria de Meio Ambiente de Bauru                                                                                               ecossistema consultoria ambiental 

245/I 

 

insumos para as indústrias de álcool e açúcar, e rebanhos de leite e de corte que abastecem 
laticínios, frigoríficos e curtumes da região (SÃO PAULO, 2000b). 

Os principais problemas apontados no Plano de Bacia/Relatório Zero para a UGRHI 16 
Tietê/Batalha, considerando os municípios com sede da unidade de gestão foram: 
 

 Com exceção de Lins, que trata 100% do seu esgoto, cidades importantes como Matão, 
Taquaritinga, Itápolis, Pirajuí e Cafelândia lançam a totalidade dos esgotos brutos 
diretamente nos corpos d’água. 

 Grandes áreas de potencialidades ao desenvolvimento de processos erosivos; 

 Da área de UGRH, apenas 5,7% são cobertos com vegetação nativa. 
 
A Figura 64 apresenta as sub-bacias da UGRHI – TB. Chama-se a atenção para a sub-bacia 
rio Batalha, de número 60, que responde por 18,13% da Unidade de Gestão, e na qual se 
localiza a APA Municipal Água Parada. 
 
Planejamento territorial do município de Bauru 
 
Os principais instrumentos de planejamento territorial ou ambiental do município de Bauru 
são apresentados na Tabela 82. 
 
Tabela 82 - Instrumentos de planejamento do município de Bauru 

Diploma 
Legal 

Data Descrição 

Lei 2.339/82 15.02.82 Estabelece normas para parcelamento, uso e ocupação do solo 

Lei 2.371/82 1982 Estabelece normas para edificações – Código de Obras 

Lei 2.514/84 24.10.84 Cria o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável – CONDEMA 

Lei 3.832/94 30.12.94 Código Sanitário 

Lei 4.126/96 12.09.96 Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Bauru 

Lei 4.296/98 07.04.98 Regulamenta a APA Municipal Rio Batalha 

Lei 4.362/99 12.01.99 Cria o Código Ambiental 

Lei 4.368/99  10.02.99 Lei de arborização urbana 

Lei 4.605/00  27.11.00 Cria a APA Municipal Vargem Limpa – Campo Novo 

Lei 4.704/01 18.07.01 Cria a APA Municipal Água Parada 

Lei 4.801/02 11.03.02 Amplia os limites da ÁPA Rio Batalha 

Lei 4.908/02 09.10.02 Aprova o Plano Básico da Zona de Proteção do Aeródromo e o Plano Básico de 
Zoneamento de Ruído do Novo Aeroporto de Bauru 

Lei 4.927/02 12.11.02 Modifica o artigo 18 da LM 4.362/99, que disciplina o Código Ambiental do 
município (Unidades de Conservação) 

Lei 5.631 22.08.08 Institui o Plano Diretor Participativo do município de Bauru 

 
Entre a legislação que disciplina o planejamento territorial do município de Bauru, destaca-
se o Plano Diretor Participativo, Lei Municipal 5.631, de 22 de agosto de 2008. Nesta Seção, 
o referido disciplinamento é analisado, com destaque para as diretrizes ambientais que são 
fornecidas, sobretudo no tocante à APA Municipal Água Parada.  
 
As políticas regionais de desenvolvimento apontam como diretriz: as ações em conjunto 
com os municípios no raio de influência, visando, entre outros objetivos, o gerenciamento 
dos recursos naturais. Para estes objetivos, tem-se como instrumento a organização de 
consórcios intermunicipais e a participação nos Comitês das Unidades de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos; devendo o município estabelecer ainda parcerias com os municípios 
limítrofes. 
 
Conforme a referida proposta de disciplinamento, o território do município é constituído de 
Zona Urbana e Zona Rural, dividido em 21 setores de Planejamento, unidades territoriais 
adotadas para a elaboração do Plano Diretor, cujas divisas são os limites das bacias 
hidrográficas, com ajustes em função do sistema viário, rodovias e ferrovias (Figura 65).  
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Os setores de Planejamento Rural têm predominantemente utilização rural, e estão fora das 
áreas definidas como perímetro urbano, exceção feita a determinadas áreas, definidas ou 
não como zona urbana, porém inseridas na zona rural (Distrito de Tibiriçá, Patrimônio do rio 
Verde, alguns loteamentos isolados destinados ao uso residencial ou de chácaras de 
recreio). Já os setores de Planejamento Urbano são compostos por áreas urbanizadas ou 
destinadas à urbanização. 
 

 
Figura 65 - Mapa Síntese da bacia hidrográfica Tietê/Batalha  
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A alteração de perímetro urbano fica vedada por até 2 anos a partir da publicação do Plano 
Diretor, exceto em caráter excepcional para projetos de relevante interesse econômico 
mediante aprovação do Conselho do Município. Após esta data, toda alteração deverá ser 
precedida de estudos a serem elaborados por equipe multidisciplinar e com base em TR a 
ser fornecido pelo Poder Público. 

 

 

 

 

 

Figura 66 -   Setores de Planejamento  
 
Ao tratar da questão ambiental, o Plano Diretor prevê:  

 

 Fortalecimento dos Comitês de Bacia e Consórcios municipais; 

 Elaboração de PMs das UCs municipais; 

 Elaboração de Programa de Manejo Adequado do Solo, com técnicas de recuperação e 
controle de erosões e recuperação das matas ciliares usando a microbacia como unidade de 
intervenção; 

 Elaboração de Programa de Disposição de Resíduos (esgoto doméstico, resíduos sólidos 
domésticos, coleta de materiais recicláveis, embalagens de agrotóxicos; e entulho); 

 Manutenção do Sistema Viário, controlando processos erosivos; 

 Programa de Preservação da Fauna E Flora; 

 Desassoreamento de córregos. 
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O referido Plano Diretor também prevê a elaboração do zoneamento agroecológico-
econômico buscando a fixação da aptidão, capacidade do solo e técnicas de manejo. No 
tocante à infraestrutura rural, o parcelamento do solo para sítios de recreio dependerá de 
aprovação da Prefeitura Municipal, atendendo às seguintes condições: 1) módulo mínimo de 
2 ha; 2) áreas de declive menor que 12%; 3) Estudo de Impacto de Vizinhança; 4) execução 
pelo loteador do sistema de abastecimento de água comunitário, o tratamento de efluentes e 
eletrificação rural; 5) execução de serviços de perenização das estradas. 
 
Especificamente em relação aos setores de Planejamento Rural G e H, sob influência direta 
da APA Municipal Água Parada, são estabelecidas as seguintes diretrizes: Setor de 
Planejamento Rural G, bacia do médio ribeirão Água Parada (córrego Pau d’Álho e córrego 
São Bento): 1) vedação de desdobros nos loteamentos existentes, em especial nos Sítios 
Reunidos Santa Maria e Vale do São Luiz, e a ocorrência de novos parcelamentos para fins 
residenciais e de chácaras de recreio; 2) definição de uma faixa marginal de 300 m ao longo 
da rodovia Marechal Rondon e ao longo da rodovia Cesário José de Castilho, as chamadas 
ZICS, para fins de instalação de indústrias, comércio, serviços e uso institucional, 
respeitando o lote mínimo de 2500m2; 3) preservação do córrego Monte Belo no Gasparini. 
 
Já no Setor de Planejamento Rural H, bacia do médio ribeirão Água Parada (córrego Rio 
Verde e córrego da Figueira), ficam estabelecidas: 1) a restrição a qualquer parcelamento 
do solo para fins residenciais e de chácaras de recreio; 2) a regularização fundiária do 
Patrimônio Rio Verde, com a expansão urbana condicionada a disponibilidade de água e 
sistema de drenagem urbana e esgotamento sanitário; 3) a definição de faixa marginal de 
300 metros ao longo da rodovia Cesário José de Castilho e rodovia Municipal Murilo Villaça 
Marangoni, restrita até a entrada da estrada Cardoso, as ZICS, respeitando o lote mínimo de 
2500 m2; 4) a regulamentação do uso e ocupação do solo no entorno do Aeroporto 
Internacional (Zona de Aproximação e Zoneamento de Ruído); 5) a previsão da futura 
captação de água. 
 
Ao tratar do Meio Ambiente, o Plano Diretor define que a política ambiental do município é 
aquela prevista do Código Ambiental (Lei Municipal nº. 4.362, de 12 de janeiro de 1999) e 
suas alterações, devendo ser compatibilizada com as disposições do Plano Diretor, da 
Agenda 21 local, do Zoneamento Ambiental, da legislação ambiental municipal e dos 
resultados das Conferências Municipais. Cabe ressaltar que, entre as prioridades ambientais 
de Bauru encontram-se: 1) recuperação e restauração das áreas de preservação 
permanente ao longo dos cursos d’água e nascentes; 2) conservação das espécies de fauna 
e flora.  
 
O patrimônio ambiental do município é constituído, segundo o mesmo Plano Diretor: pelas 
unidades de conservação criadas conforme Lei Federal nº. 9.985, de 18 de julho de 2000; 
pelas áreas de preservação permanente; o Jardim Botânico Municipal de Bauru e o Zôo de 
Bauru; as áreas verdes, parques, bosques e sistemas de lazer; as reservas legais; a 
arborização urbana e árvores tombadas; as áreas cobertas com vegetação nativa em 
estágio médio e avançado de regeneração e áreas que servem de refúgio, abrigo, ou 
reprodução de espécies da flora e da fauna ameaçadas de extinção. Deverá ser elaborado 
mapa de áreas prioritárias para conservação e zoneamento ambiental para orientar a 
implementação e o desenvolvimento de uma Política Municipal de Meio Ambiente, sendo 
ainda publicada e revisada periodicamente a lista oficial de espécies da fauna e flora 
ameaçadas de extinção. 
 
No tocante ao ordenamento do território cabe destacar o Macrozoneamento, que visa, entre 
outros objetivos, conter a expansão da área urbana que acarrete degradação sociombiental, 
sendo o município dividido em macrozona rural e macrozona urbana. 
 
Ao tratar das Áreas especiais o Plano Diretor estabelece que as APAS criadas pela Lei 
4.126, de 12 de setembro de 1996, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento 
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Integrado de Bauru, ficam mantidas, devendo o Poder Público “conservá-las de forma a 
promover a utilização sustentável do solo dentro de seus limites, através de seus Planos de 
Manejo, Zoneamentos e do funcionamento adequada do Conselho Gestor”. 

Especificamente em relação à APA Municipal Água Parada, não será permitido: o 
parcelamento para fins residenciais; o desmatamento da vegetação em estágio médio e 
avançado de regeneração; o exercício de atividades potencialmente causadoras de poluição 
ou degradação ambiental sem o devido licenciamento ambiental e autorização do Conselho 
Gestor, que sempre estarão condicionados às disposições do PM e do zoneamento da UC. 

É criada uma Área de Proteção de Mananciais à montante da captação de água do rio 
Batalha, sobreposta à APA Rio Batalha. Na bacia de contribuição do córrego Água Parada, 
o uso e ocupação do solo serão regulamentados pelo Poder Público, tendo em vista a 
instalação de futura captação de água superficial. Fica criada uma área de proteção de 
mananciais à montante da futura captação de água do córrego Água Parada, sendo seus 
critérios e restrições regulamentados no prazo máximo de 02 anos a partir da publicação da 
Lei do Plano Diretor. 

Adensamentos Urbanos  
 
Integrando a APA Municipal Água Parada, segundo o Plano Diretor, tem-se o Setor de 
Planejamento Urbano 7, área considerada importante para o PM da APA Municipal Água 
Parada, por constituir-se em importante área urbanizada em processo de consolidação. 
 
Conforme o SNUC, o objetivo básico das unidades de proteção integral é a preservação da 
natureza, sendo admitidos apenas usos indiretos dos seus recursos naturais.  
 
3.3.2.3 Conclusões e Recomendações 
 
A investigação do sistema de percepção de valores e de importância dos grupos sociais 
urbanos sobre as áreas protegidas constitui instrumento para orientar diretrizes de 
planejamento para o estabelecimento do PM, bem como para definição da ocupação 
espacial e zoneamento da APA Municipal Água Parada, fundamentando as possibilidades 
de uso desta área protegida, considerando seus objetivos legais de conservação. 
 
As seguintes linhas de ação são propostas em relação à área abrangida pelo estudo: 
 
a) Estruturação de programas de educação ambiental incluindo escolas dos bairros, 
associações de moradores e igrejas locais para construção da identidade da APA Municipal 
Água Parada e ações propositivas para a conservação da área protegida. 
b) Negociação junto à Prefeitura do município de Bauru para o estabelecimento de áreas de 
lazer em turismo de natureza, focando os atributos ambientais da região, bem como sua 
vocação e motivos de criação da referida unidade de conservação. 
c) Desenho e implementação de projetos de formação de corredores ecológicos para a área. 
d) Realização de oficinas em comunidades relevantes à conservação e construção da 
identidade da área protegida, incluindo capacitação e treinamentos específicos, como 
recuperação de mata ciliar. 
e) Estabelecimento de parcerias para o desenho de melhores estratégias de conservação e 
de desenvolvimento sustentável para a região, incluindo órgãos municipais, estaduais e 
federais e entidades da sociedade civil com relevante interesse na área da unidade de 
conservação. 
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3.3.3 Uso Público 
 
Município de representatividade bastante expressiva em sua região, com 674 km2 de 
extensão territorial, Bauru tem sua população de 355.675 habitantes concentrada na área 
urbana8.  
 

 
Figura 67 - Região administrativa à qual Bauru pertence. 
Fonte: TVTEM - GLOBO, 2011  

 
Integrante de uma região administrativa formada por 39 municípios no centro do estado de 
São Paulo (Figura 67) e servida por uma boa rede de transporte, sua economia está 
concentrada no setor terciário, tem boa representatividade no secundário e pouca expressão 
no primário (Figura 68). 

 
Figura 68 - Distribuição de empresas segundo os setores 
Fonte: RAIS/2007 – MTE 
 

Os recursos da área de saúde e de educação, principalmente, aliados ao conjunto da 
iniciativa privada e de representantes de órgãos públicos de diferentes esferas, formam uma 
                                                
8
 http://www.baurusp.gov.br 
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oferta bastante significativa na região para o setor de turismo, que se desenvolve 
principalmente pela atração de visitantes a negócios, saúde e estudos. 
 
Mesmo com um desenho que valoriza as atividades urbanas, Bauru busca o 
desenvolvimento rural sustentável, como expressa o Plano Diretor de Desenvolvimento 
Integrado de Bauru, que cria a Área de Proteção Ambiental Água Parada9, instituindo uma 
Unidade de Conservação de uso sustentável que tem foco na proteção de toda a bacia 
hidrográfica do córrego da Água Parada, afluente do rio Batalha, fundamental na região. 
 
Sabe-se que muitas Unidades de Conservação tem experimentado a função de proteger 
ecossistemas associada à de fomentar a socioeconomia de suas regiões. Esta 
possibilidade, partilhada com o preceito de que “o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado é um direito de todos e bem de uso comum do povo”10, orienta o planejamento 
deste Programa de Uso Público para ações que denotam a valorização dos patrimônios 
natural e cultural e para a priorização de atividades de educação e interpretação ambientais 
e de turismo ecológico. O presente documento vem apresentar o relatório técnico sobre a área 
temática Uso Público da APA Municipal Água Parada. 

 
3.3.3.1 Materiais e Métodos 

 
Os trabalhos efetivados para a elaboração deste Programa foram organizados em duas 
etapas: diagnóstico e proposta de atuação.  
 
Para ambas foi realizado um estudo capaz de dar suporte à elaboração do Programa, 
baseado em pesquisas de gabinete e de campo.  
 
Inicialmente, além de reuniões técnicas para preparação do trabalho, a pesquisa em fontes 
secundárias para coleta de dados sobre o município de Bauru e a Área de Proteção 
Ambiental Água Parada, utilizou-se da internet e de documentos técnicos e científicos, como 
o Roteiro Metodológico para Implementação da Gestão Integrada das Áreas de Proteção 
Ambiental do Estado de São Paulo, e mapas. 
 
A pesquisa de campo, ocorrida entre os dias 17 e 20 de março de 2009, contou com 
observações e levantamentos in loco, consultas a documentos cedidos por representantes 
dos órgãos e instituições públicas, além de entrevistas com os mesmos e com 
representantes da iniciativa privada, proprietários de áreas localizadas dentro da Unidade, 
moradores, visitantes. Dentre os órgãos consultados estão as Secretarias Municipais de 
Desenvolvimento Econômico, a do Meio Ambiente e a de Educação. 

 
3.3.3.2 Resultados 
 

Aspectos da infraestrutura - Bauru 
 
A localização no centro do estado de São Paulo e em uma região de economia forte e 
população estimada em 1.079.818 habitantes facilitaram ao município um sistema de 
transporte bem estruturado, capaz de atender suas necessidades atuais e projeções de 
crescimento. Bauru tem um entroncamento rodo-ferroviário e um aeroporto de qualidade, 
além de estar a apenas 20 km da hidrovia Tietê-Paraná (Pederneiras), que interliga as 
navegações até o Porto de Santos11. 
 
                                                
9
 Lei Municipal n.º 4.126 de 12 de setembro de 1996, artigo 19, parágrafo único, inciso III, ampliada e regulamentada pela Lei 

Municipal n.º 4.704, de 18 de julho de 2001. 
10

 “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 preserva-lo para as presentes e futuras 
gerações”. Artigo 225, caput, da Constituição Federal do Brasil, 5 de outubro de 1988.  
11 Caracterização do desenvolvimento econômico de Bauru. http://www.baurusp.gov.br 
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A sinalização interna, especialmente nas zonas rurais, ainda é deficitária, e o já grande fluxo 
de veículos e de visitantes indicam medidas a serem adotadas para facilitar os 
deslocamentos. 
 

 
Figura 69 - Imagem aérea de Bauru. 
Fonte: TVTEM - GLOBO, 2011  

 

 
Figura 70 - Aeroporto estadual 
Fonte: TVTEM - GLOBO, 2011  

 
A saúde constitui em um dos fatores de atração municipais, pois, entre hospitais, clínicas e 
postos de atendimento, conta com 12 instituições estaduais, 33 municipais e 83 privadas. 
 
Assim como a saúde, a educação também forma grande movimentação regional, ofertando, 
além das instituições de ensino fundamental, médio, profissionalizante, técnico e especial, 
dez de superior regular e outras de ensino à distância. 
 
Cabe notar que as ações envolvendo Educação Ambiental são dispersas e sem muita 
expressão. Há atividades distribuídas na programação das escolas, mas que poderiam 
destacar melhor e privilegiar as áreas protegidas do município. 
 
Os componentes segurança, saneamento, comunicação e energia são considerados 
satisfatórios para o município e de ampliação relativamente fácil, segundo as demandas de 
crescimento. 
 
O atendimento às necessidades de portadores de deficiência ou de mobilidade reduzida 
ainda são questões a serem aprimoradas.   



Encarte 1                                                                                                 Plano de Manejo da ÁPA Municipal Água Parada  

Secretaria de Meio Ambiente de Bauru                                     ecossistema consultoria ambiental 

253/I 

 
Bauru conta com instituições de ensino que possibilitam a capacitação para a atividade 
turística, em nível superior (FIB – Faculdades Integradas de Bauru, UNESP, USC – 
Universidade Sagrado Coração) e médio (SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial, SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), além dos complementares 
(como línguas e informática). 
 
Aspectos da infraestrutura - APA Municipal Água Parada 
 
Devido à grande concentração da população na área urbana, a qualidade da infraestrutura 
das zonas rurais não é similar, mas atende satisfatoriamente a população. 
 
Algumas observações, entretanto, devem ser registradas: 
 

 Há muitos trechos de rodovias principais e vicinais sem acostamento; sem sinalização ou 
com placas bastante deterioradas; acessos às propriedades sem as devidas condições de 
segurança; deficiências de drenagem, visibilidade, manutenção (PINHEIRO, 2009). 

 Existem vários locais onde não há sinal de telefonia móvel; onde não há telefones 
públicos, ou existem poucos, estão depredados e nem sempre há cartões telefônicos 
disponíveis para venda. 

 Algumas localidades são bastante extensas e o acesso ao atendimento médico e 
odontológico é limitado. 

 Como na área urbana, portadores de deficiência ou mobilidade reduzida ainda tem 
dificuldades para sua mobilidade (PINHEIRO, 2009). 

 Logradouros destinados à grande circulação de pessoas são utilizados também por 
animais, que deixam ali seus dejetos, possibilitando contaminação e disseminação de 
doenças. São poucos (em alguns casos inexistentes) os recipientes para coleta de lixo, 
mesmo não seletiva. Observou-se o gado atravessando a Área de Lazer de Barra Grande, 
ao lado da igreja (PINHEIRO, 2009). 
 
Locais e atividades de visitação - Bauru 
 
Boa oferta de equipamentos e serviços e atrativos turísticos, além da organização turística 
municipal consistente, como o COMTUR – Conselho Municipal de Turismo, Bauru 
Convention Bureau e Delegacia Regional de Turismo, dão suporte ao setor, que tem 
apresentado mais oportunidades nos segmentos de negócios, técnico-científico e de 
eventos. Participa da região turística os Caminhos do Centro Oeste Paulista. 
 
Bauru tem infraestrutura turística diversificada, com bons meios de hospedagem, 
alimentação, transporte, agências de turismo, e equipamentos para eventos e lazer e 
entretenimento. Pode, porém, melhorar seus serviços turísticos, visando não apenas a 
qualificação, bem como a ampliação do setor. 
 
Alguns dos seus principais atrativos turísticos são: o Horto Florestal (que possui um Centro 
de Educação Ambiental), o patrimônio histórico, os eventos (com expressivo fluxo de público 
– Figura 71), os rios Bauru e Batalha, o Museu Ferroviário, o Jardim Botânico, o Zoológico 
Municipal, o Bosque da Comunidade, o Museu Histórico Municipal, a igreja Tenrikyo, e o 
bauru – o sanduíche (Figura 72). 
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Figura 71 - Aniversário do município no parque Vitória Régia 

Fonte: Prefeitura Municipal de Bauru, 2011 

 
 

 
Figura 72 - Peças de marketing do sanduíche bauru 
Fonte: Prefeitura Municipal de Bauru, 2011 

 
Locais e atividades de visitação - da APA Municipal Água Parada  
 
Na área da APA a atividade de visitação não é significativa. Equipamentos e serviços 
turísticos disponíveis são limitados. As localidades possuem áreas de lazer comunitário, 
algumas festas populares e religiosas, algumas chácaras e haras, e o Acampamento e 
Pousada Tibiriçá, que é estruturado e realiza um trabalho com ênfase no turismo rural e 
educativo com bons resultados. 
 
Mas há um bom potencial de recursos, com destaque para o patrimônio histórico e em 
especial para o associado à ferrovia: linha férrea equipamentos, arquitetura; casarões; 
artesanato; propriedades rurais; estradas rurais; a tranquilidade com clima do interior do 
início do século XX; áreas para educação e interpretação ambiental.  
 
As características municipais alimentaram a tendência de Bauru desenvolver a zona urbana 
e, com ela, suas atividades de visitação. Entretanto, a área urbana e a rural tem amplas 
possibilidades de ampliar sua participação no mercado turístico.  
 
A APA Municipal Água Parada tem poucos recursos naturais de potencial turístico, todavia 
bastante potencial se for considerado o valor a ser agregado, além do cultural, que pode 
propiciar inúmeras oportunidades. 

 
3.3.3.3 Conclusões e Recomendações 
 
Apesar de possibilitar uma variedade de atividades de pesquisa, interpretação e 
disseminação do conhecimento, o ambiente da APA Municipal Água Parada é pouco 
explorado para esses fins, e a prefeitura municipal de Bauru é a principal promotora. 
 



Encarte 1                                                                                                 Plano de Manejo da ÁPA Municipal Água Parada  

Secretaria de Meio Ambiente de Bauru                                     ecossistema consultoria ambiental 

255/I 

O aproveitamento do potencial turístico na área da APA deve estar aliado ao aproveitamento 
do potencial para a educação e interpretação ambiental, pois ambos se potencializam.  
 
Ecoturismo, turismo rural, turismo educativo, turismo histórico-cultural, turismo técnico-
científico, turismo de eventos, turismo social são alternativas de segmentos turísticos que 
podem ser efetivadas na APA. 
 
Tais aproveitamentos, contudo, devem ser acompanhados pelos ajustes na infraestrutura 
básica e na qualificação dos serviços. 
 
Outras ações devem ser consideradas a fim de otimizar os resultados positivos, como 
atualizar os dados da “Inventariação Turística” (Invtur), expandir as possibilidades de 
participação de estudantes e implementar um programa de marketing turístico com pesquisa 
de demanda turística. 
 
As propostas de atuação que serão expostas na Proposta de Uso Público e seus programas 
apresentarão sugestões para o aproveitamento do referido potencial segundo os princípios 
do desenvolvimento sustentável. 
 
3.4 Avaliação da Fragilidade 
 
Em termos e fragilidade na APA Água Parada verificou-se que os maiores problemas de uso 
inadequado do território são decorrentes do aporte de esgoto urbano, oriundos dos 
loteamentos existentes no perímetro da bacia hidrográfica. Os córregos da porção leste 
estão comprometidos pelo despejo in natura do esgoto urbano, na calha dos rios e 
principalmente em suas nascentes. 
 
Também se verifica o uso indiscriminado de agrotóxicos, e adubação química, 
comprometendo a qualidade da água dos córregos formadores da bacia do rio Água Parada. 
O uso intenso e inadequado do solo, o expõe a erosão, causando assoreamento da calha 
dos rios e várzeas. Destaca-se que na região ocorre um solo arenoso muito friável, o qual 
inviabiliza qualquer ação que modifique o perfil de equilíbrio alcançado, causando grandes 
danos, como voçorocas, assoreamentos e perda da camada superficial do solo. 
 
No interior da APA encontra-se um Aterro Sanitário (coordenadas: 22° 15´ 32,17´´ S – 49° 
08´ 25.93´´ W. 533 m s.n.m), e uma Estação de Tratamento de Esgoto da Penitenciária 
Estadual (coordenadas 22° 15´ 23,90´´ S – 49° 08´ 49,58´´ W – 528 m s.n.m.).  Esta última 
situa-se junto ao córrego Guabiroba, afluente do Ribeirão Água Parada. 
 
Evidenciaram-se como potenciais ameaças à unidade, a expansão urbana e industrial. Esta 
última, conforme o plano de desenvolvimento da prefeitura, que adentra a área da APA, ao 
longo da rodovia Mal. Rondon.  
 
Em termos agropecuários, identificam-se o potencial avanço agrícola de áreas de plantio de 
cana, e de povoamento de exóticas (eucaliptos), ambas as monoculturas que prejudicam a 
qualidade do solo e a integridade ambiental. 
 
4. POSSIBILIDADES DE CONECTIVIDADE DOS FRAGMENTOS EXISTENTES 

Fragmentos de habitat podem ser naturais ou geralmente causados pela ação antrópica. O 
processo de redução e isolamento da vegetação natural, conhecido por fragmentação de 
habitat, tem consequências sobre a estrutura e os processos das comunidades vegetais 
(SCARIOT et al., 2003). 
 
O município de Bauru possui apenas 8,8% de sua cobertura vegetal natural (KRONKA et al., 
2005), que está protegida em UC. O município possui em seu território três APAs, a APA 



Encarte 1                                                                                                 Plano de Manejo da ÁPA Municipal Água Parada  

Secretaria de Meio Ambiente de Bauru                                 ecossistema consultoria ambiental 

 

256/I 

256/I 

Estadual e a Municipal do Rio Batalha, além da APA Municipal Água Parada. Inserida na 
APA Parada encontra-se a Estação Ecológica de Bauru.  
 
APA Estadual Rio Batalha 
 
A APA Estadual Rio Batalha, criada pela Lei nº. 10.773, de 01 de março de 2001, abrange 
11 municípios: Agudos, Piratininga, Bauru, Duartina, Gália, Avaí, Reginópolis, Presidente 
Alves, Pirajuí, Balbinos, e Uru, protegendo a bacia hidrográfica do rio Batalha.  
 
Possui o objetivo de preservação dos mananciais de abastecimento público, controle da 
expansão urbana, planejamento e incentivo do desenvolvimento sustentável da região, 
garantia de sobrevivência das comunidades tradicionais, preservação da biodiversidade e 
dos remanescentes florestais, recuperação de áreas degradadas e desenvolvimento de 
práticas de conservação do solo (SÃO PAULO, 2001). 
 

 
Figura 73 - APA Estadual Rio Batalha  
Fonte: São Paulo (2004) 

Os atributos naturais a serem protegidos pela APA são os recursos hídricos e a 
biodiversidade dos remanescentes de vegetação nativa, representados pelas formações de 
Cerrado, Cerradão e Campo Cerrado e importantes remanescentes de Mata Atlântica. Sua 
área é de 235.635 ha (SÃO PAULO, 2004). 
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APA Municipal Rio Batalha 
 
A APA Municipal Rio Batalha foi criada pela Lei nº. 4.296, de 07 de abril de 1998, com o 
objetivo de proteger, conservar e recuperar a qualidade ambiental da bacia hidrográfica do 
rio Batalha e os sistemas naturais ali existentes, visando à melhoria na qualidade de vida da 
população local e a proteção dos ecossistemas regionais (art. 2º). Os objetivos específicos 
de criação desta unidade de conservação são dispostos em seu art. 3º “Reservar o 
manancial hídrico de abastecimento de água de Bauru; controlar a expansão urbana 
desordenada e os usos inadequados do solo; recuperar áreas degradadas e erodidas 
evitando o assoreamento dos recursos hídricos; promover o ecoturismo; implantar uma 
política municipal eficiente compatível com a realidade ambiental existente, impedindo ações 
degradadoras; desenvolver práticas econômicas compatíveis com a realidade ambiental; e 
Recuperar a qualidade da água nos recursos hídricos existentes na área da APA.  

 
As duas APAs municipais podem ser visualizadas na Figura 74, considerando a 
sobreposição existente entre as duas unidades de conservação na área da microbacia do 
córrego Água Parada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 74 - APA Municipal Água Parada e APA Municipal Rio Batalha 
Fonte: Prefeitura de Bauru, 2010 

 
Estação Ecológica de Bauru 
 
A Estação Ecológica de Bauru (EEcB), localizada no município de Bauru, estado de São 
Paulo, com área de 287,98 ha, foi criada em 12 de março de 1987, pelo Decreto Estadual n° 
26.890. 
 
A Estação Ecológica de Bauru preserva uma amostra da Mata Atlântica, que, embora 
pequena, é a única em uma região muito devastada em conseqüência da ocupação 
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agropecuária. Trata-se, portanto, da área que melhor representa os ecossistemas da 
floresta tropical, que ocupavam boa parte do município e da região antes da colonização. 
 
Estação Ecológica dos Caetetus 
 
É importante também citar a Estação Ecológica dos Caetetus, que embora fique a cerca de 
80 km de distância da APA Água Parada, é um fragmento único da Floresta Estacional 
Semidecidual com área superior a 1.000 ha em um raio de 100 km, o que por si só confere à 
unidade um valor inestimável. 
 
Criada pelo Decreto Estadual n° 26.718, de 6 de fevereiro de 1987, sendo objeto de um 
programa institucional que visava o estabelecimento de novas categorias de manejo de 
unidades de conservação da natureza, em consonância com a proteção de importantes 
porções territoriais de propriedade do governo do estado, que abrigavam ecossistemas 
complexos e frágeis. Localizada nos municípios de Gália e Alvinlândia, entre as 
coordenadas geográficas 22º20’ e 22º30’ de Lat. S e 49º40’ e 49º45’ de Long. W Gr, a 
Estação Ecológica possui área de 2.176,10 ha.  
 
Neste contexto, verifica-se que a APA Água Parada encontra-se em região onde se situam 
algumas UCs de uso sustentável e uma de proteção integral. Integrar os programas de ação 
e de manejo dessas unidades, de modo a ampliar a conectividade entre elas deve ser uma 
das prioridades, almejando a proteção da biodiversidade. 
 
5. DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA 
 
A APA Municipal Água Parada possui uma paisagem com predomínio da agricultura e 
fragmentos de florestas, compondo um mosaico. A vegetação é classificada pelo IBGE 
(1992) como Floresta Estacional Semidecidual Submontana (tipo de vegetação que está 
condicionada pela dupla estacionalidade climática, uma tropical com época de intensas 
chuvas de verão, seguida por estiagem acentuada e outra subtropical sem período seco, 
mas com seca provocada pelo intenso frio), que pertence ao Bioma Floresta Atlântica, com 
presença do Cerrado, em seus vários subtipos, compondo um ecótono. 
 
Para a flora, é relevante citar que na relação nacional de espécies da flora brasileira 
ameaçada de extinção (Anexo I da Instrução Normativa nº 6, de 23 de setembro de 2008), 
não consta nenhuma das espécies levantadas. Menciona-se, apenas no Anexo II da mesma 
Instrução Normativa, Christiana macrodon e Protium heptaphyllum ssp. cordatum, como 
espécies da flora brasileira com deficiência de dados, o que não permite enquadrá-los na 
condição de ameaçadas pelo não conhecimento do real status de conservação das 
mesmas. O Protium heptaphyllum encontrado na APA não foi identificado em nível de 
subespécie, e segundo a Resolução SEMMA 01/2007, sobre espécies ameaçadas no 
município de Bauru, a espécie Myroxylon peruiferum é considerada como vulnerável, 
citando a lista de espécies da flora ameaçadas de extinção do estado de São Paulo. 
 
Em relação à fauna existente, foram identificadas 23 espécies de mamíferos para a APA 
Municipal Água Parada. As ordens Carnívora e Rodentia apresentaram o maior número de 
espécies (9 e 5, respectivamente), seguidas pelas ordens Cingulata (3 espécies), 
Artiodactyla (2 espécies), Lagomorpha (2 espécie), Xenarthra (1 espécie) e Primates (1 
espécie). Entre essas espécies, oito estão ameaçadas de extinção no município em algum 
grau (SEMMA/BAURU, 2007) e duas estão ameaçadas no estado (BRESSAN et al., 2009). 
Além disso, quatro espécies estão quase ameaçadas no estado e uma mundialmente 
(IUCN, 2009).  
  
Para os pequenos mamíferos foram identificadas, três ordens, de três famílias, 10 gêneros e 
11 espécies, sendo um tatu, cinco marsupiais e cinco roedores cricetídeos, representando 
35,7% das espécies com ocorrência para a região de Bauru. O inventário apresentou cinco 
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novos registros para o município, entre as quais três roedores e dois marsupiais, elevando a 
riqueza de pequenos mamíferos de 15 para 20 espécies, distribuídas em nove marsupiais e 
11 roedores. Foram encontradas quatro espécies ameaçadas de extinção, sendo três 
marsupiais cuíquinha Gracilinanus agilis, cuíquinha Gracilinanus microtarsus, catita 
Monodelphis kunsi, e um roedor rato-do-mato Delomys sublineatus. Estas espécies devem 
ser destacadas e priorizadas em análises ambientais e conservacionistas. 
 
Em relação aos morcegos, no total foram identificadas 10 espécies pertencentes a três 
famílias, Molossidae, Vespertilionidae e Phyllostomidae, mas nenhuma dessas se 
encontram em listas de espécies ameaçadas. 
 
Verificou-se a presença de 264 espécies de aves distribuídas em 55 famílias. As famílias 
mais representativas foram Tyrannidae (n = 36), Thraupidae (n = 16), Emberizidae (N = 14), 
Trochilidae, Thaupidae e Picidae (n = 11). A quantidade de espécies relacionadas para a 
área da APA corresponde a aproximadamente 34% da avifauna do estado de São Paulo 
(770 espécies).  
 
Destaca-se a presença de 11 espécies de aves ameaçadas de extinção, conforme a Lista 
Oficial da Fauna Brasileira Ameaçada MMA (2003), na Lista de Espécies Ameaçadas para o 
estado de São Paulo (FIGUEIREDO, 2008) e na lista oficial da fauna e flora ameaçada do 
município de Bauru (SEMMA, 2007). As espécies ameaçadas são Maguari Ciconia maguari, 
Urubu-rei Sarcoramphus papa, Gavião-do-banhado Circus buffoni, Papagaio-verdadeiro 
Amazona aestiva, Maracanã Primolius maracanã, Juriti-roxa Geotrigon violácea, Araponga 
Procnias nudicollis, Soldadinho Antilophia galeata, Bico-de-pimenta Saltator atricollis, 
Caboclinho Sporophila bouvreuil e Azulão Cyanoloxia brissonii. 
 
Verificou-se um total de 20 espécies de répteis durante a fase de campo: 1 crocodiliano, 1 
jabuti, 3 de anfisbenídeos, 7 de serpentes e 8 de lagartos. Uma serpente rara, própria de 
ambientes florestados, foi constatada para a região do estudo Leptophis ahaetulla. De 
acordo com a Lista Oficial da Fauna Bauruense ameaçada de extinção, nove espécies são 
consideradas ameaçadas na APA Municipal Água Parada. 
 
Em relação aos peixes, foram amostradas cerca de 50 espécies em rios, riachos e 
banhados ao longo da área de estudo. 
  
Foram registradas 22 espécies de anuros.  A grande maioria das espécies da anurofauna 
local é associada a áreas abertas e possuem áreas de distribuição amplas, contribuindo 
para que nenhuma das espécies registradas esteja incluída na “Lista Oficial de Espécies da 
Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (IBAMA, 2003)” ou Decreto Estadual nº. 42.838, de 
4 de fevereiro de 1998. 
 
Apesar do elevado grau de degradação regional, verificou-se que a presença de fragmentos 
florestais e de outros ambientes ainda favorece a conservação de diversas espécies de 
grande interesse de fauna e flora. Por isso a prioridade de conservação e recuperação 
dessa UC. 
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ANEXO 1 – Fotos Meio Abiótico – todas as fotos são de autoria de Everton Passos 

Foto 1: Formação de vossoroca.   Foto 2: Formação de vossoroca. 

               
Foto 3: Latossolo Vermelho-Amarelo -solo com 
horizonte B latossólico com aproximadamente 2m de 
espessura presente na unidade de colinas amplas 
onde em baixas rampas foi registrado ocorrência de 
sobreposição deste latossolo originário de colúvio 
separado por linha de seixos de horizonte “B” textural 
erodido de paleossolo laterítico totalizando cobertura 
edáfica com mais de 5 m de profundidade 

                
Foto 4: Solo laterítico podzolizado vermelho –
amarelo, em topo de colina média, com horizonte 
“A” latossólico e horizonte  “B” textural podzólico 
(abaixo do facão),  caracterizado na formação da 
estrutura poliédrica constituído a partir de colúvio 
onde ocorrem pequenos seixos dispersos. 

7  
Foto 5: Localizado no sopé da vertente, onde 
observa-se no mosqueado hidromorfia é indicadora 
de um meio redutor, favorecendo dissociação do 
ferro 

 
Foto 6: Afloramento rochoso - Registro da 
ocorrência do arenito do Grupo Bauru - Formação 
Adamantina, observável em leito de erosão em 
fundo de vale de pequeno curso fluvial na unidade 
de relevo de colinas médias mais dissecada  
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Foto 7: Neossolos em areias quartzosas - solo em 
areia quartzosa sobre camada siltica-argilosa 
caraterística de depósito fluvial de pequeno afluente 
do Rio Água Parada 

 
Foto 8: Neossolos em areias quartzosas -
sobreposição de camadas de areia quartzosa onde 
a contínua sobreposição praticamente impede a 
formação solo, observando-se na camada escura 
inferior a 1,50 m de profundidade material orgânico 
relacionado a cultura do café 

 
Foto 9: Erosão laminar acelerada de Latossolo - 
Processo decorrente do manejo inadequado do solo 
no alto curso das encostas favorece o fluxo laminar 
de sedimentos e desenvolvimento de pequenos 
sulcos condições que favorecem o regime de 
escoamento geralmente anastomosado.  

 
Foto 10: Erosão na parte terminal de encosta - 
Neste setor onde a hidromorfia toma conta de todo o 
perfil com os solos de natureza arenosa nestes 
quando saturados, passam a ocorrer fenômenos 
complexos de erosão, com movimentos de massa 
localizados e riscos de formação de voçorocas 
mesmo sob cobertura arbórea.  

 
Foto 11: Erosão produzida numa enxurrada em solo 
exposto - Assoreamento de terraço por sedimento 
produzido por erosão acelerada laminar  em 
precipitação ocorrida em fevereiro de 2009.  

 
Foto 12: Erosão produzida numa enxurrada em solo 
exposto - desenvolvimento de sulcos e formação de 
início de voçoroca com ropimento de terraço, 
desencadeados em precipitação ocorrida em 
fevereiro de 2009. 
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Foto13: Voçoroca linear desenvolvida em área de 
confluência da rede pluvial de ruas no limite da área 
urbana da cidade de Baurú-SP, com  terraços em 
área de pastagem. 

 

 
Foto 14: Canais escoadouros de águas pluviais e 
processos erosivos - canal em concreto com 
dissipadores de energia para escoamento de água 
de drenagem de rodovia. 

   
Foto 15: Canais escoadouros de águas pluviais e 
processos erosivos - dreno pluvial de área urbana 
canal em alvenaria e concreto com dissipadores em 
cerâmica instalados acima do nível de base da 
drenagem natural evidenciado pelo solapamento da 
base deste canal comprometendo a estrutura do 
mesmo o que pode ser observado em primeiro plano 
nesta foto. 

 
Foto 16: Canais escoadouros de águas pluviais e 
processos erosivos - dreno de rodovia em concreto 
sem dissipador de energia é um dos principais 
determinantes na formação de voçorocas a beira de 
rodovias na área abrangida pela APA. 
 

 

 
Foto 17: Canais escoadouros de águas pluviais e 
processos erosivos - trata-se um de três drenos de 
igual configuração que originaram a voçoroca.  

 
Foto 18: Unidade do Planalto Residual de Colinas 
Médias - Aspecto morfológico do terreno na unidade 
de relevo das colinas amplas.  
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Foto 19: Unidade do Planalto Residual de Colinas 
Médias - Aspecto morfológico do terreno na unidade 
de relevo das colinas médias.    

Foto 20: áreas de deposição ou agradacionais 

 
Foto 21: Materiais de cobertura da superfície de 
agradação - Identificou-se na APA em fundos de vale 
em cabeceiras de drenagem depósitos colúvio-
aluviais recentes, onde foram identificados resíduos 
de material orgânico e carvão.   

               
Foto 22: Superfície aplainada inferior na área de 
colinas médias - seção em superfície aplainada 
inferior na área de colinas médias solos sobrepostos 
intercalados por linha de fragmentos de arenito 
muito intemperizado (GPS 22K-UTM 691953 e 
7533121 alt. 543 m).  

               
Foto 23: Superfície aplainada inferior na área de 
colinas médias - bloco muito intemperizado de 
arenito sob solo atual na mesma superfície (GPS 
22K-UTM 691986 e 7533087 alt. 544 m.)                      

 
Foto 24: Sedimentos intemperizados e cobertura 
sedimentar na área de colinas médias. Próxima ao 
interflúvio sobreposição colúvios ao mosqueado 
material intemperizado da Formação Adamantina, 
que origina a textura siltica e argilosa dos solos 
locais.Nas áreas aluviais há ocorrência de 
pequenas jazidas de argila.  
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 Foto 25: Fazenda Val de Palma no passado 
explorada por olaria na produção de cerâmica.    

 
Foto 26: Início de uma voçoroca em estrada rural 
após uma chuva em fevereiro de 2009.  

 

  
 Foto 27: Assoreamento do rio conseqüência da 
erosão das encostas e das voçorocas. 

 

  
Foto 28: Assoreamento de fundo de vales - 
Afluente do rio Água Parada com canal, bem como 
o plano aluvial assoreado nos últimos anos teve 
como conseqüência a alteração da dinâmica fluvial 
decorrente da erosão a montante na bacia 

  
Foto 29: Assoreamento de fundo de vales - A 
elevação local do nível freático com a retenção de 
sedimentos no fundo do vale sufocou o sistema 
radicular da mata ciliar provocando a sua morte com 
conseqüente comprometimento da flora e fauna local.  
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       ANEXO 2 – Ensaios Laboratoriais de Análise de Água 
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ANEXO 3- Resultados das Análises de Solos 
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ANEXO 4 - Espécies da flora encontradas no Fragmento 1 
 

CAP – Circunferência a altura do peito 

Parcela Número Nome comum Nome científico Altura CAP DAP 

1 21 alecrim Holocalyx balansae 7 10,0 3,18 

1 1 araribá Centrolobium tomentosum 17 53,0 16,87 

1 8 araribá Centrolobium tomentosum 9 27,5 8,75 

2 12 boleiro Alchornea glandulosa  13 68+17 0,36+0,02 

1 10 canela-do-cerrado Ocotea corymbosa 13 33,0 10,50 

1 6 capixingui Croton floribundus 15 77,0 24,50 

1 13 capixingui Croton floribundus 13 30,0 9,54 

1 26 capixingui Croton floribundus 15 88,0 28,01 

2 9 capixingui Croton floribundus 5 12,0 3,81 

2 16 capixingui Croton floribundus 8 13,5 4,29 

2 20 capixingui Croton floribundus 17 65,5 20,84 

1 7 carrapateiro Metrodorea nigra 8 11,0 3,50 

1 14 catiguá Trichilia catigua 12 30,0 9,54 

1 15 catiguá Trichilia catigua 14 46,0 14,64 

2 17 embaúba Cecropia pachystachya  19 68,5 21,80 

1 17 fruta-de-macaco Guazuma ulmifolia 9 64,5 20,53 

1 23 fruta-de-macaco Guazuma ulmifolia 21 111,0 35,33 

2 1 fruta-de-macaco Guazuma ulmifolia 12 74,0 23,55 

2 3 fruta-de-macaco Guazuma ulmifolia 17 75,0 23,87 

2 4 fruta-de-macaco Guazuma ulmifolia 18 93,0 29,60 

1 18 guarea Guarea sp. 10 18,5 5,88 

2 7 guaritá Astronium graveolens 17 38,0 12,09 

2 13 guaritá Astronium graveolens 12 20,0 6,36 

2 18 guaritá Astronium graveolens 29 106,5 33,90 

2 23 guarucaia Peltophorum dubium 8 25,0 7,95 

1 22 leiteiro-branco Micrandra elata 6 28,0 8,91 

1 24 leiteiro-branco Micrandra elata 9 28,0 8,91 

1 25 leiteiro-branco Micrandra elata 10 22,0 7,00 

2 14 lixeira Aloysia virgata  13 32,5 10,34 

1 16 miguel-pintado Matayba elaeagnoides 6 23,0 7,32 

2 8 Não identificada2 PIPERACEAE   15+8+10 4,77+2,54+3,18 

2 19 Não identificada2 PIPERACEAE 7 13,5+9,5 4,29+3,02 

2 22 pau-d'alho Gallesia integrifolia 12 62,5+32 19,89+10,18 

1 9 pau-jacaré Piptadenia gonoacantha 16 43,0 13,68 

2 11 pau-jacaré Piptadenia gonoacantha 29 127,0 40,42 

2 6 pau-jacaré Piptadenia gonoacantha  30 84,5 26,89 

1 3 pau-marfim Balfourodendron riedelianum 7 13,5 4,29 

2 10 sapuvão Machaerium brasiliense 7 36+38 11,45+12,09 

2 21 sapuvinha Machaerium stipitatum 7 30,0 9,54 

2 15 urtigão Urera baccifera  2 12,0 3,81 

1 19 uvaia Eugenia pyriformis 10 21,0 6,68 
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ANEXO 5 – Espécies da flora encontradas no Fragmento 2 

Parcela Número Nome comum Nome científico Altura CAP DAP 

2 46 açoita-cavalo Luehea divaricata  17 34+35 10,82+11,14 

1 17 araribá Centrolobium tomentosum 22 52,0 16,55 

2 59 araribá Centrolobium tomentosum 26 74,0 23,55 

1 35 canelão Ocotea velutina 20 51,0 16,23 

1 19 carne-de-vaca Roupala brasiliensis 11 17,0 5,41 

1 3 carrapateiro Metrodorea nigra 13 17,0 5,41 

2 3 carrapateiro Metrodorea nigra 12 20,5 6,52 

2 6 carrapateiro Metrodorea nigra 11 19,0 6,04 

2 7 carrapateiro Metrodorea nigra 13 26,0 8,27 

2 8 carrapateiro Metrodorea nigra 14 30+26+10 9,54+8,27+3,18 

2 12 carrapateiro Metrodorea nigra 7 15,0 4,77 

2 13 carrapateiro Metrodorea nigra 6 10,5 3,34 

2 14 carrapateiro Metrodorea nigra 10 16,0 5,09 

2 23 carrapateiro Metrodorea nigra 5 13,0 4,13 

2 38 carrapateiro Metrodorea nigra 8 12,0 3,81 

2 43 carrapateiro Metrodorea nigra 11 25,0 7,95 

2 48 carrapateiro Metrodorea nigra 8 14,0 4,45 

2 52 carrapateiro Metrodorea nigra 7 16,0 5,09 

2 56 carrapateiro Metrodorea nigra 7 15,0 4,77 

2 57 carrapateiro Metrodorea nigra 10 26,0 8,27 

1 8 carrapateiro Metrodorea nigra 9 14,0 4,45 

1 16 carrapateiro Metrodorea nigra 6 11,5 3,66 

1 25 carrapateiro Metrodorea nigra 16 50,0 15,91 

1 27 carrapateiro Metrodorea nigra 18 43,5 13,84 

1 32 carrapateiro Metrodorea nigra 13 50,0 15,91 

1 34 carrapateiro Metrodorea nigra 9 20,0 6,36 

1 37 carrapateiro Metrodorea nigra 12 20,5 6,52 

2 1 carrapateiro Metrodorea nigra 7 27,5 8,75 

1 1 esponjinha Calliandra foliolosa  10 14,0 4,45 

1 21 esponjinha Calliandra foliolosa  7 10+7 3,18+2,22 

1 31 esponjinha Calliandra foliolosa  8 12,5+6+8 3,97+1,90+2,54 

1 38 esponjinha Calliandra foliolosa  8 12,0 3,81 

2 55 esponjinha Calliandra foliolosa  8 10,0 3,18 

1 9 figueira-mata-pau Ficus guaranitica 12 49,0 15,59 

2 30 figueira-mata-pau Ficus guaranitica 9 13,0 4,13 

1 36 guaçatunga Casearia sylvestris 14 38,5 12,25 

1 20 guaritá Astronium graveolens 7 11,0 3,50 

1 29 guaritá Astronium graveolens 23 91,0 28,96 

2 10 guaritá Astronium graveolens 17 63,0 20,05 

2 26 guaritá Astronium graveolens 21 67,0 21,32 

2 27 guaritá Astronium graveolens 14 35,0 11,14 

2 42 guaritá Astronium graveolens 16 45,0 14,32 

2 47 guaritá Astronium graveolens 27 67,0 21,32 

2 19 ipê-felpudo Zeyheria tuberculosa 10 18,0 5,72 
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Parcela Número Nome comum Nome científico Altura CAP DAP 

1 5 jequitibá-branco Cariniana estrellensis 14 28,0 8,91 

1 28 jequitibá-branco Cariniana estrellensis 23 109,0 34,69 

2 53 jequitibá-branco Cariniana estrellensis 35 115,0 36,60 

2 18 palmeira-guariroba Syagrus oleracea 14 95,0 30,23 

2 5 pau-de-espeto Casearia gossypiosperma  17 33,0 10,50 

2 28 pau-marfim Balfourodendron riedelianum 16 27,0 8,59 

2 32 pau-marfim Balfourodendron riedelianum 20 53,0 16,87 

2 35 pau-marfim Balfourodendron riedelianum 16 54,0 17,18 

2 40 pau-marfim Balfourodendron riedelianum 17 54,0 17,18 

2 24 peroba-rosa Aspidosperma polyneuron  32 159,0 50,61 

2 21 pindaíba Duguetia lanceolata 7 14,0 4,29 

1 2 quebra-quebra Actinostemon klotzschii  8 13+8,5 4,13+2,70 

1 4 quebra-quebra Actinostemon klotzschii  6 11+10,5+9 3,50+3,34+2,86 

1 7 quebra-quebra Actinostemon klotzschii  5 12,0 3,81 

1 10 quebra-quebra Actinostemon klotzschii  8 16,0 5,09 

1 11 quebra-quebra Actinostemon klotzschii  6 11,0 3,50 

1 12 quebra-quebra Actinostemon klotzschii  6 15,0 4,77 

1 13 quebra-quebra Actinostemon klotzschii  6 10,0 3,18 

1 15 quebra-quebra Actinostemon klotzschii  5 12,0 3,81 

1 18 quebra-quebra Actinostemon klotzschii  6 11,0 3,50 

1 30 quebra-quebra Actinostemon klotzschii  7 12+9,5 3,81+3,02 

2 2 quebra-quebra Actinostemon klotzschii  5 11,5+8 3,66+2,54 

2 11 quebra-quebra Actinostemon klotzschii  6 10,0 3,18 

2 15 quebra-quebra Actinostemon klotzschii  5 12+9+5 3,81+2,86+1,59 

2 16 quebra-quebra Actinostemon klotzschii  5 11,0 3,50 

2 17 quebra-quebra Actinostemon klotzschii  6 11,0 3,50 

2 22 quebra-quebra Actinostemon klotzschii  7 16,0 5,09 

2 25 quebra-quebra Actinostemon klotzschii  7 11,5 3,66 

2 29 quebra-quebra Actinostemon klotzschii  7 13,0 4,13 

2 31 quebra-quebra Actinostemon klotzschii  7 12,0 3,81 

2 33 quebra-quebra Actinostemon klotzschii  5 12,0 3,81 

2 34 quebra-quebra Actinostemon klotzschii  5 10,5+8+10,4 3,34+2,54+3,31 

2 36 quebra-quebra Actinostemon klotzschii  7 12,0 3,81 

2 37 quebra-quebra Actinostemon klotzschii  6 11,5 3,66 

2 39 quebra-quebra Actinostemon klotzschii  5 13,0 4,13 

2 41 quebra-quebra Actinostemon klotzschii  7 15,5 4,93 

2 44 quebra-quebra Actinostemon klotzschii  7 11,5 3,66 

2 45 quebra-quebra Actinostemon klotzschii  7 19,0 6,04 

2 49 quebra-quebra Actinostemon klotzschii  6 16,0 5,09 

2 50 quebra-quebra Actinostemon klotzschii  6 13,0 4,13 

2 51 quebra-quebra Actinostemon klotzschii  5 10,5 3,34 

2 54 quebra-quebra Actinostemon klotzschii  7 12,0 3,81 

2 58 quebra-quebra Actinostemon klotzschii  3 11,0 3,50 

1 6 sapuvão Machaerium brasiliense 20 79,0 25,14 

1 22 sapuvão Machaerium brasiliense 10 38,0 12,09 

1 33 sapuvinha Machaerium stipitatum 8 14,0 4,45 

CAP – Circunferência a altura do peito 
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ANEXO 6 – Espécies da flora encontradas no Fragmento 3  
 

Parcela Número Nome comum Nome científico Altura CAP DAP 

2 2 alecrim 
Holocalyx 
balansae 3,5 10,0 3,18 

2 10 alecrim 

Holocalyx 
balansae 5 13,0 4,13 

2 34 
alecrim 

Holocalyx 
balansae 8 14,0 4,45 

2 12 angico-vermelho 
Anadenanthera 
macrocarpa 9 18,0 5,72 

1 32 araribá 

Centrolobium 
tomentosum 17 68,0 21,64 

2 1 araribá 
Centrolubium 
tomentosum 14 71,0 22,60 

2 16 araribá 
Centrolubium 
tomentosum 16 66,5 21,16 

3 4 aroeira-branca Lithraea sp. 17 65,0 20,69 

1 28 cabreúva 

Myroxylon 
peruiferum 9 15,0 4,77 

3 34 canelão Ocotea velutina  23 114,0 36,28 

3 45 canelão Ocotea velutina  22 119,0 37,87 

1 33 
canelinha-
cheirosa Ocotea indecora 7 13,5 4,29 

1 4 carrapateiro 
Metrodorea 
nigra 7 16+14 5,09+4,45 

1 9 Carrapateiro 
Metrodorea 
nigra 10 20,0 6,36 

1 10 Carrapateiro 

Metrodorea 
nigra 5 10,5+7 3,34+2,22 

1 11 Carrapateiro 
Metrodorea 
nigra 5 14,0 4,45 

1 12 carrapateiro 
Metrodorea 
nigra 5 10,5 3,34 

1 14 carrapateiro 

Metrodorea 
nigra 3,5 10,5 3,34 

1 17 carrapateiro 
Metrodorea 
nigra 7 15,0 4,77 

1 20 carrapateiro 
Metrodorea 
nigra 7 17+9,5+6 5,41+3,02+1,90 

1 24 carrapateiro 

Metrodorea 
nigra 6 13+9,5 4,13+3,02 

1 36 carrapateiro 
Metrodorea 
nigra 5 13,0 4,13 

2 4 carrapateiro 
Metrodorea 
nigra 8 13,5+10 4,29+3,18 

2 13 carrapateiro 

Metrodorea 
nigra 6 34,0 10,82 

2 17 carrapateiro 
Metrodorea 
nigra 3 10,0 3,18 

2 18 carrapateiro 
Metrodorea 
nigra 4 13,0 4,13 

2 19 carrapateiro 
Metrodorea 
nigra 5 11,0 3,50 

2 22 carrapateiro 
Metrodorea 
nigra 5 11,0 3,50 

2 23 carrapateiro 
Metrodorea 
nigra 7 18,0 5,72 

2 25 carrapateiro 
Metrodorea 
nigra 9 5+19,5 1,59+6,20 

2 26 carrapateiro 
Metrodorea 
nigra 7 12,0 3,81 
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Parcela Número Nome comum Nome científico Altura CAP DAP 

2 28 carrapateiro 

Metrodorea 
nigra 9 15,0 4,77 

2 29 carrapateiro 
Metrodorea 
nigra 9 18,0 5,72 

2 30 carrapateiro 
Metrodorea 
nigra 7 17+7 5,41+2,22 

2 31 carrapateiro 

Metrodorea 
nigra 8 20,0 6,36 

2 33 carrapateiro 
Metrodorea 
nigra 6 13,0 4,13 

2 36 carrapateiro 
Metrodorea 
nigra 9 22,0 7,00 

2 38 carrapateiro 

Metrodorea 
nigra 9 20,5 6,52 

3 3 carrapateiro 
Metrodorea 
nigra 11 22,0 7,00 

3 5 carrapateiro 
Metrodorea 
nigra 12 41,0 13,05 

3 15 carrapateiro 

Metrodorea 
nigra 12 35,0 11,14 

3 23 carrapateiro 
Metrodorea 
nigra 11 23,5 7,48 

3 38 carrapateiro 
Metrodorea 
nigra 8 23,0 7,32 

3 42 carrapateiro 

Metrodorea 
nigra 12 22,0 7,00 

1 16 catiguá Trichilia catigua 7 20,5 6,52 

1 35 catiguá Trichilia catigua 6 17,5 5,57 

2 21 
esponjinha 

Calliandra 
foliolosa  9 15,0 4,77 

2 44 
esponjinha 

Calliandra 
foliolosa  4 13,0 4,13 

3 39 
esponjinha 

Calliandra 
foliolosa  7 

17+6+7 
5,41+1,90+2,22 

1 18 falsa-cabreúva 

Protium 
heptaphyllum 9 

24,0 
7,63 

1 25 falsa-cabreúva 
Protium 
heptaphyllum 10 36,5 11,61 

2 3 falsa-cabreúva 
Protium 
heptaphyllum 5 22,0 7,00 

2 11 falsa-cabreúva 
Protium 
heptaphyllum 3 11,0 3,50 

2 43 
falsa-cabreúva 

Protium 
heptaphyllum 7 44,0 14,00 

2 27 
guaçatunga 

Casearia 
sylvestris  8 25,0 7,95 

2 9 guajuvira 
Patagonula 
americana 4 10,5 3,34 

3 1 
guaritá 

Astronium 
graveolens 17 75,0 23,87 

3 8 
guaritá 

Astronium 
graveolens 6 10,0 3,18 

3 12 
guaritá 

Astronium 
graveolens 5 16,0 5,09 

3 22 
guaritá 

Astronium 
graveolens 7 11,0 3,50 

1 23 ipê-roxo 

Tabebuia 
avellanedae 12 28,0 8,91 

3 13 
jatobá 

Hymenaea 
courbaril  18 60,0 19,09 

3 14 
jatobá 

Hymenaea 
courbaril  11 31,0 9,86 

3 36 
jequitibá-branco 

Cariniana 
estrellensis 32 47,0 14,96 
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Parcela Número Nome comum Nome científico Altura CAP DAP 

3 20 
laranjeira-do-
mato 

Actinostemon 
concolor  8 15,0 4,77 

3 32 
laranjeira-do-
mato 

Actinostemon 
concolor  8 12,0 3,81 

2 24 
leiteiro 

Sapium 
glandulatum 10 59,0 18,78 

3 28 
leiteiro-preto 

Pouteria 
ramiflora 9 13,0 4,13 

1 15 monjoleiro 
Acacia 
polyphylla 33 136,0 43,29 

1 21 monjoleiro 
Acacia 
polyphylla 32 124,5 39,62 

2 14 monjoleiro 

Acacia 
polyphylla 17 56+56+11+5+4,5 17,82+17,82+3,50+1,59+1,43 

1 7 pau-de-espeto 
Casearia 
gossypiosperma 14 46,0 14,64 

1 22 pau-de-espeto 
Casearia 
gossypiosperma 12 16,0 5,09 

1 30 pau-de-espeto 

Casearia 
gossypiosperma 14 29,0 9,23 

1 37 pau-de-espeto 
Casearia 
gossypiosperma 12 38,5 12,25 

1 5 pau-de-espeto 
Casearia 
gossypiosperma  12 29,5 9,39 

1 29 pau-de-espeto 

Casearia 
gossypiosperma  13 28,0 8,91 

2 40 
pau-de-espeto 

Casearia 
gossypiosperma  18 50+50,5 15,91+16,07 

2 42 
pau-de-espeto 

Casearia 
gossypiosperma  10 37,0 11,77 

3 16 
pau-de-espeto 

Casearia 
gossypiosperma  19 44,0 14,00 

3 37 
pau-de-espeto 

Casearia 
gossypiosperma  11 17,0 5,41 

3 46 
pau-de-espeto 

Casearia 
gossypiosperma  13 46,0 14,64 

1 27 pau-marfim 
Balfourodendron 
riedelianum 10 35,0 11,14 

2 41 
pau-marfim 

Balfourodendron 
riedelianum 11 32,0 10,18 

3 18 
pau-marfim 

Balfourodendron 
riedelianum 18 57,0 18,14 

3 21 
pau-marfim 

Balfourodendron 
riedelianum 9 34,0 10,82 

1 26 peroba-rosa 
Aspidosperma 
polyneuron 5 10,5 3,34 

1 31 peroba-rosa 

Aspidosperma 
polyneuron 6 12,5 3,97 

2 8 peroba-rosa 
Aspidosperma 
polyneuron  35 195,0 62,07 

1 6 quebra-quebra 
Actinostemon 
klotzschii  4 12,0 3,81 

2 5 quebra-quebra 

Actinostemon 
klotzschii  2 11,0 3,50 

3 2 
quebra-quebra 

Actinostemon 
klotzschii  7 12,0 3,81 

3 6 
quebra-quebra 

Actinostemon 
klotzschii  7 

13+9 
4,13+2,86 

3 7 
quebra-quebra 

Actinostemon 
klotzschii  5 14,0 4,45 

3 9 
quebra-quebra 

Actinostemon 
klotzschii  4 10,0 3,18 

3 10 
quebra-quebra 

Actinostemon 
klotzschii  5 12,5 3,97 
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Parcela Número Nome comum Nome científico Altura CAP DAP 

3 11 
quebra-quebra 

Actinostemon 
klotzschii  4 12,0 3,81 

3 17 
quebra-quebra 

Actinostemon 
klotzschii  6 12,0 3,81 

3 19 
quebra-quebra 

Actinostemon 
klotzschii  4 11,0 3,50 

3 24 
quebra-quebra 

Actinostemon 
klotzschii  4 18,0 5,72 

3 25 
quebra-quebra 

Actinostemon 
klotzschii  7 12,0 3,81 

3 26 
quebra-quebra 

Actinostemon 
klotzschii  6 12,0 3,81 

3 27 
quebra-quebra 

Actinostemon 
klotzschii  7 10,0 3,18 

3 29 
quebra-quebra 

Actinostemon 
klotzschii  5 12,5 3,97 

3 30 
quebra-quebra 

Actinostemon 
klotzschii  5 14,0 4,45 

3 31 
quebra-quebra 

Actinostemon 
klotzschii  6 11,0 3,50 

3 33 
quebra-quebra 

Actinostemon 
klotzschii  6 13,0 4,13 

3 35 
quebra-quebra 

Actinostemon 
klotzschii  5 11,0 3,50 

3 40 
quebra-quebra 

Actinostemon 
klotzschii  7 11,0 3,50 

3 41 
quebra-quebra 

Actinostemon 
klotzschii  5 10,0 3,18 

1 3 sapuvinha 
Machaerium 
stipitatum 10 29,0 9,23 

1 8 sapuvinha 

Machaerium 
stipitatum 6 10,5 3,34 

2 6 sapuvinha 
Machaerium 
stipitatum 3 10,0 3,18 

2 7 sapuvinha 
Machaerium 
stipitatum 6 14,0 4,45 

2 32 
sete-capotes 

Campomanesia 
guazumifolia 9 12,0 3,81 

1 1 
sucupira-
amarela 

Sweetia 
fruticosa 10 31,0 9,86 

1 2 
sucupira-
amarela 

Sweetia 
fruticosa 11 31,0 9,86 

1 19 uvaia 
Eugenia 
pyriformis 10 16,0 5,09 

2 39   Myrcia multiflora 7 15,0 4,77 

CAP – Circunferência a altura do peito 
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ANEXO 7 – Espécies da flora encontradas no Fragmento 4 
 

Parcela Número Nome comum Nome científico Altura CAP DAP 

2 6 angico-do-cerrado Anadenanthera falcata 17 141,0 44,88 

2 9 angico-do-cerrado Anadenanthera falcata 8 24,0 7,63 

2 27 brasa-viva Myrcia lingua 6 21,0 6,68 

2 16 canela-do-cerrado Ocotea corymbosa 11 42,0 13,36 

2 34 canela-do-cerrado Ocotea corymbosa 10 25,0 7,95 

1 9 capitão-do-cerrado Terminalia argentea 10 19,0 6,04 

1 11 capitão-do-cerrado Terminalia argentea 13 47,0 14,96 

1 30 capitão-do-cerrado Terminalia argentea 12 18,0 5,72 

1 31 capitão-do-cerrado Terminalia argentea 9 13,0 4,13 

2 15 corticeira-do-cerrado Pithecellobium incuriale 14 31,0 9,86 

1 2 corticeira-do-cerrado Pithecellobium incuriale 13 48,5 15,43 

1 3 corticeira-do-cerrado Pithecellobium incuriale 16 72,0 22,91 

1 5 faveiro Platypodium elegans 11 29,5 9,39 

1 6 faveiro Platypodium elegans 20 65,5 20,84 

1 7 faveiro Platypodium elegans 7 15,5 4,93 

1 10 faveiro Platypodium elegans 16 41,5 13,20 

1 14 faveiro Platypodium elegans 21 55,0 17,50 

1 15 faveiro Platypodium elegans 11 21,0 6,68 

1 17 faveiro Platypodium elegans 10 22,5 7,16 

1 19 faveiro Platypodium elegans 11 20,5 6,52 

1 20 faveiro Platypodium elegans 6 12,0 3,81 

1 22 faveiro Platypodium elegans 13 21,0 6,68 

1 23 faveiro Platypodium elegans 13 68,0 21,64 

1 24 faveiro Platypodium elegans 24 77,0 24,50 

1 25 faveiro Platypodium elegans 12 17,0 5,41 

1 28 faveiro Platypodium elegans 14 28,5 9,07 

1 29 faveiro Platypodium elegans 6 23,0 7,32 

2 17 faveiro Platypodium elegans 9 14,5 4,61 

2 22 faveiro Platypodium elegans 21 48,0 15,27 

2 25 faveiro Platypodium elegans 10 20,0 6,36 

2 26 faveiro Platypodium elegans 15 32,0 10,18 

2 5 folhão Coccoloba sp. 6 11,0 3,50 

2 12 folhão Coccoloba sp. 7 13,5+9 4,29+2,86 

2 18 folhão Coccoloba sp. 9 14,0 4,45 

2 19 folhão Coccoloba sp. 11 19,5 6,20 

2 23 goiaba-brava Myrcia tomentosa 13 39,5 12,57 

2 30 marmeleiro Ruprechtia laxiflora 6 11,0 3,50 

1 13 marmeleiro Ruprechtia laxiflora 9 13,0 4,13 

2 2 marmeleiro Ruprechtia laxiflora 6 15,5 4,93 

2 3 marmeleiro Ruprechtia laxiflora 7 16+17,5 5,09+5,57 

2 7 marmeleiro Ruprechtia laxiflora 8 13,0 4,13 

2 13 marmeleiro Ruprechtia laxiflora 8 15,5+12,5+6,5 4,93+3,97+2,06 

2 28 marmeleiro Ruprechtia laxiflora 6 12,0 3,81 
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Parcela Número Nome comum Nome científico Altura CAP DAP 

1 18 Não identificada3 RUBIACEAE 5 11,0 3,50 

1 27 Não identificada3 RUBIACEAE 14 21+24,5+26,5 6,68+7,79+8,43 

2 4 Não identificada3 RUBIACEAE 4 11,0 3,50 

2 8 Não identificada3 RUBIACEAE 9 14,5 4,61 

2 10 Não identificada3 RUBIACEAE 6 13,0 4,13 

2 11 Não identificada3 RUBIACEAE 6 22,5 7,16 

2 20 Não identificada3 RUBIACEAE 8 12+19+24 3,81+6,04+7,63 

2 29 Não identificada3 RUBIACEAE 6 16,5 5,25 

2 31 Não identificada3 RUBIACEAE 2 10,5 3,34 

2 35 Não identificada3 RUBIACEAE 5 15,0 4,77 

1 32 nectandra-fedida Nectandra cissiflora 7 12,0 3,81 

1 4 negra-mina Siparuna guianensis 9 15+7,5 4,77+2,38 

1 12 negra-mina Siparuna guianensis 10 16,0 5,09 

1 16 negra-mina Siparuna guianensis 7 18,0 5,72 

2 1 negra-mina Siparuna guianensis 6 17+10,5 5,41+3,34 

2 21 negra-mina Siparuna guianensis 8 13,5 4,29 

2 24 negra-mina Siparuna guianensis 11 16,0 5,09 

2 32 negra-mina Siparuna guianensis 4 11,5 3,66 

1 33 pau-de-espeto Casearia gossypiosperma  15 29+18 9,23+5,72 

2 14 pau-de-espeto Casearia gossypiosperma  11 15,5 4,93 

1 26 pau-de-sebo Virola sebifera 11 14,0 4,45 

1 8 pedra-ume-caá Myrcia guianensis 10 16+26,5 5,09+8,43 

2 33 pimenteira Xylopia aromatica 11 22,0 7,00 

CAP – Circunferência a altura do peito 
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ANEXO 8 – Espécies da flora encontradas no Fragmento 5  
 

Parcela Número Nome comum Nome científico Altura CAP 

2 30 aguaí Chrysophyllum gonocarpum 7 13,0 

3 5 aguaí Chrysophyllum gonocarpum 14 66,0 

3 14 aguaí Chrysophyllum gonocarpum 10 39,0 

3 22 aguaí Chrysophyllum gonocarpum 8 33,0 

3 41 algodoeiro Christiana macrodon 7 13,0 

2 4 amarelinho Terminalia triflora 15 49,0 

2 6 amarelinho Terminalia triflora 18 65,0 

3 9 amarelinho Terminalia triflora 10 33,0 

3 15 amarelinho Terminalia triflora 11 24,0 

3 27 amarelinho Terminalia triflora 10 45,0 

3 38 amarelinho Terminalia triflora 6 10,0 

2 17 araribá Centrolubium tomentosum 20 9,0 

3 44 araribá Centrolubium tomentosum 13 53,0 

3 43 arco-de-peneira Cupania vernalis 7 13,0 

3 48 arco-de-peneira Cupania vernalis 12 41,0 

3 51 arco-de-peneira Cupania vernalis 13 23,0 

3 39 aroeira-branca Lithraea sp. 12 25,0 

3 8 aroeira-branca Lithraea sp. 11 13,0 

3 21 aroeira-vermelha Schinus terebinthifolia 15 66,0 

1 26 baguaçu Talauma ovata 11 36,5 

3 33 baguaçu Talauma ovata 12 38+25 

1 5 boleiro Alchornea glandulosa  12 10,0 

4 31 bugre-branco Coussarea hydrangeifolia 2 13,0 

3 3 cambuí Myrcia laruotteana 10 15,5 

4 23 canela-batalha Cryptocarya aschersoniana 7 17,5 

4 30 canela-batalha Cryptocarya aschersoniana 7 12+13,5 

4 17 canela-do-cerrado Ocotea corymbosa 15 56,0 

3 6 canelão Ocotea velutina 9 20,0 

1 2 canelão Ocotea velutina  7 16,5 

1 27 canelão Ocotea velutina  12 47,0 

1 28 canelão Ocotea velutina  12 70,1 

3 2 canelinha-cheirosa Ocotea indecora 10 19,5 

4 27 capitão-do-cerrado Terminalia argentea 21 79,5 

3 46 capororoca Rapanea umbellata 11 23,5 

2 16 carne-de-vaca Roupala brasiliensis 5 12,0 

2 36 carne-de-vaca Roupala brasiliensis 4 14,0 

3 37 carne-de-vaca Roupala brasiliensis 12 14,0 

3 10 cedro Cedrela fissilis 6 13,0 

4 5 copaíba Copaifera langsdorffii  28 186,0 

4 36 copaíba Copaifera langsdorffii  30 120,5+102,5 

1 4 embaúba Cecropia pochystachya 6 24,5 

1 20 esponjinha Calliandra foliolosa  7 10,0 

1 21 esponjinha Calliandra foliolosa  5 11,5 
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Parcela Número Nome comum Nome científico Altura CAP 

1 22 esponjinha Calliandra foliolosa  6 11,0 

1 23 esponjinha Calliandra foliolosa  6 11,0 

1 25 esponjinha Calliandra foliolosa  3 12,0 

1 30 esponjinha Calliandra foliolosa  5 10,0 

2 19 esponjinha Calliandra foliolosa  7 11+11 

1 13 farinha-seca Albizia niopoides 7 37,0 

4 12 folhão Coccoloba sp. 11 22,0 

4 25 goiaba-brava Myrcia tomentosa 14 42+33,5+11,5+40,5+42,5+25,5 

3 7 goiaba-brava Myrcia tomentosa 11 15,0 

3 13 goiaba-brava Myrcia tomentosa 11 12,0 

3 16 goiaba-brava Myrcia tomentosa 12 32,0 

3 18 goiaba-brava Myrcia tomentosa 9 25+15 

3 19 goiaba-brava Myrcia tomentosa 11 29,5+31+30+24+32 

3 20 goiaba-brava Myrcia tomentosa 11 19,0 

3 24 goiaba-brava Myrcia tomentosa 9 34,0 

3 25 goiaba-brava Myrcia tomentosa 8 18,0 

3 26 goiaba-brava Myrcia tomentosa 3 16,5 

3 29 goiaba-brava Myrcia tomentosa 10 24,5 

3 31 goiaba-brava Myrcia tomentosa 9 24,5 

3 36 goiaba-brava Myrcia tomentosa 8 15,0 

4 13 goiaba-brava Myrcia tomentosa 14 18+41 

4 1 guaçatunga Casearia sylvestris 11 18,0 

2 39 ipê-roxo Tabebuia avellanedae 10 27,0 

4 3 laranjeira-do-mato Actinostemon concolor  12 19,5 

4 18 laranjeira-do-mato Actinostemon concolor  8 14,0 

2 32 leiteiro Sapium glandulatum 7 16,0 

2 34 leiteiro Sapium glandulatum 10 14,0 

3 1 leiteiro Sapium glandulatum 6 11,0 

1 3 lixeira Aloysia virgata  9 19,0 

1 6 maria-preta Diatenopteryx sorbifolia 4 22,0 

1 7 maria-preta Diatenopteryx sorbifolia 6 21,0 

3 40 maria-preta Diatenopteryx sorbifolia 15 43,0 

3 42 maria-preta Diatenopteryx sorbifolia 14 58,0 

3 47 maria-preta Diatenopteryx sorbifolia 8 20,0 

3 49 marmeleiro Ruprechtia laxiflora 7 14,0 

2 35 miguel-pintado Matayba elaeagnoides 20 71,0 

4 26 miguel-pintado Matayba elaeagnoides 7 20+25,5 

4 4 Não identificada1 MYRTACEAE 7 23,0 

4 19 Não identificada1 MYRTACEAE 4 10,5 

2 26 negra-mina Siparuna guianensis 6 12,0 

3 4 negra-mina Siparuna guianensis 8 11,0 

4 2 negra-mina Siparuna guianensis 10 14,5 

4 8 negra-mina Siparuna guianensis 9 17,5 

4 11 negra-mina Siparuna guianensis 11 16,0 
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Parcela Número Nome comum Nome científico Altura CAP 

4 16 negra-mina Siparuna guianensis 9 22,0 

4 24 negra-mina Siparuna guianensis 6 12,0 

4 28 negra-mina Siparuna guianensis 8 16,0 

4 32 negra-mina Siparuna guianensis 8 11,5 

4 33 negra-mina Siparuna guianensis 10 22,0 

4 35 negra-mina Siparuna guianensis 6 14,5 

4 21 palmeira-guariroba Syagrus oleracea 15 44,5 

4 22 palmeira-guariroba Syagrus oleracea 15 49,0 

4 37 palmeira-guariroba Syagrus oleracea 10 39,5 

1 10 pata-de-vaca Bauhinia sp. 5 10,0 

2 23 pau-de-angu Machaerium hirtum 11 40,0 

2 40 pau-de-espeto Casearia gossypiosperma  8 12,0 

3 23 peito-de-pomba Tapirira guianensis  10 13,0 

4 9 peroba-poca Aspidosperma cylindrocarpon 14 40,0 

2 22 peroba-rosa Aspidosperma polyneuron  19 89,5 

2 24 peroba-rosa Aspidosperma polyneuron  12 34,0 

2 28 peroba-rosa Aspidosperma polyneuron  16 46,5 

2 33 peroba-rosa Aspidosperma polyneuron  16 40,0 

3 17 pimenteira Xylopia aromatica 11 26,0 

4 10 pimenteira Xylopia aromatica 12 15,0 

4 14 pimenteira Xylopia aromatica 13 18,5 

4 20 pimenteira Xylopia aromatica 12 27,5 

2 14 quebra-quebra Actinostemon klotzschii  6 11,0 

2 20 quebra-quebra Actinostemon klotzschii  7 12,0 

2 5 sapuvão Machaerium brasiliense 18 49,0 

2 31 sapuvão Machaerium brasiliense 30 147,5 

1 14 sapuvinha Machaerium stipitatum 8 13,0 

1 29 sapuvinha Machaerium stipitatum 7 21,0 

2 38 sapuvinha Machaerium stipitatum 11 28,0 

1 15 sete-capotes Campomanesia guazumifolia 5 15,0 

1 16 sete-capotes Campomanesia guazumifolia 4 13,5 

1 17 sete-capotes Campomanesia guazumifolia 5 10,0 

1 18 sete-capotes Campomanesia guazumifolia 6 13,0 

1 24 sete-capotes Campomanesia guazumifolia 5 11,0 

2 1 sete-capotes Campomanesia guazumifolia 6 12,5 

2 2 sete-capotes Campomanesia guazumifolia 7 15,0 

2 3 sete-capotes Campomanesia guazumifolia 6 16,0 

2 7 sete-capotes Campomanesia guazumifolia 7 13,0 

2 8 sete-capotes Campomanesia guazumifolia 7 11,0 

2 9 sete-capotes Campomanesia guazumifolia 9 14,0 

2 10 sete-capotes Campomanesia guazumifolia 6 11,0 

2 11 sete-capotes Campomanesia guazumifolia 12 27,0 

2 12 sete-capotes Campomanesia guazumifolia 7 13,0 

2 13 sete-capotes Campomanesia guazumifolia 9 14,0 
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Parcela Número Nome comum Nome científico Altura CAP 

2 15 sete-capotes Campomanesia guazumifolia 10 17,0 

2 37 sete-capotes Campomanesia guazumifolia 9 18+14+21+15,5+11 

3 34 sete-capotes Campomanesia guazumifolia 7 18,5+11+10+13,5+13 

4 29 sucupira-amarela Sweetia fruticosa 7 12,0 

3 50   Myrciaria floribunda 9 18,5 

CAP – Circunferência a altura do peito 
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ANEXO 9 – Espécies da flora encontradas no Fragmento 6 
 

Parcela Número Nome comum Nome científico Altura CAP DAP 

4 23 açoita-cavalo Luehea divaricata  8 18,5+12,5 5,88+3,97 

1 24 algodoeiro Christiana macrodon 9 16,5 5,25 

2 2 algodoeiro Christiana macrodon 10 19,0 6,04 

1 4 aroeira-branca Lithraea sp. 15 40+13,5 12,73+4,29 

1 42 aroeira-branca Lithraea sp. 11 24,0 7,63 

2 32 brasa-viva Myrcia lingua 8 15,5 4,93 

1 7 breu Protium spruceanum 13 30,5 9,70 

1 10 breu Protium spruceanum 13 29+33,5+14,5 9,23+10,66+4,61 

1 13 breu Protium spruceanum 13 26,0 8,27 

1 14 breu Protium spruceanum 13 35,0 11,14 

1 16 breu Protium spruceanum 10 29,5 9,39 

1 17 breu Protium spruceanum 15 27+34,5 8,59+10,98 

1 23 breu Protium spruceanum 12 25,0 7,95 

1 26 breu Protium spruceanum 16 35+39 11,14+12,41 

1 27 breu Protium spruceanum 7 12,0 3,81 

1 28 breu Protium spruceanum 6 11,5 3,66 

1 30 breu Protium spruceanum 13 28,5+31 9,07+9,86 

1 35 breu Protium spruceanum 15 27,5+20 8,75+6,36 

1 36 breu Protium spruceanum 8 21,5 6,84 

1 8 candeia Gochnatia polymorpha  5 23,0 7,32 

1 18 candeia Gochnatia polymorpha  6 23,0 7,32 

1 38 candeia Gochnatia polymorpha  7 38,0 12,09 

1 45 candeia Gochnatia polymorpha  5 34,5 10,98 

1 47 candeia Gochnatia polymorpha  5 18,0 5,72 

2 3 candeia Gochnatia polymorpha  8 22,5 7,16 

2 7 candeia Gochnatia polymorpha  6 18,5 5,88 

2 11 candeia Gochnatia polymorpha  7 21,0 6,68 

2 12 candeia Gochnatia polymorpha  5 20,0 6,36 

2 15 candeia Gochnatia polymorpha  12 23,0 7,32 

2 18 candeia Gochnatia polymorpha  9 21,5 6,84 

2 24 candeia Gochnatia polymorpha  9 29,0 9,23 

2 30 candeia Gochnatia polymorpha  7 30,5 9,70 

2 31 candeia Gochnatia polymorpha  12 41,0 13,05 

2 39 candeia Gochnatia polymorpha  5 21,0 6,68 

2 42 candeia Gochnatia polymorpha  5 15,5 4,93 

2 47 candeia Gochnatia polymorpha  7 20,0 6,36 

3 17 candeia Gochnatia polymorpha  4 19,0 6,04 

3 19 candeia Gochnatia polymorpha  4 25,0 7,95 

3 32 candeia Gochnatia polymorpha  10 42,0 13,36 

3 35 candeia Gochnatia polymorpha  4 12,5 3,97 

4 1 canelão Ocotea velutina  12 57,0 18,14 

4 15 canelão Ocotea velutina  17 85,0 27,05 

4 16 canelão Ocotea velutina  13 56,5 17,98 
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Parcela Número Nome comum Nome científico Altura CAP DAP 

1 20 chá-de-bugre Cordia ecalyculata 13 33,0 10,50 

1 22 chá-de-bugre Cordia ecalyculata 13 21+31,5 6,68+10,02 

2 17 chá-de-bugre Cordia ecalyculata 11 34,0 10,82 

1 40 cocão-de-pomba 
Erythroxylum 
pelleterianum   13,5 4,29 

2 35 cocão-de-pomba 
Erythroxylum 
pelleterianum 4 13,0 4,13 

2 34 copaíba Copaifera langsdorffii  10 18,5 5,88 

1 1 faveiro Platypodium elegans 11 27,5 8,75 

1 3 faveiro Platypodium elegans 6 10,5 3,34 

1 6 faveiro Platypodium elegans 13 34,0 10,82 

1 12 faveiro Platypodium elegans 19 38,0 12,09 

1 15 faveiro Platypodium elegans 16 55,0 17,50 

1 29 faveiro Platypodium elegans 25 55,0 17,50 

1 31 faveiro Platypodium elegans 22 63,0 20,05 

1 33 faveiro Platypodium elegans 8 14,0 4,45 

1 34 faveiro Platypodium elegans 20 35,0 11,14 

1 41 faveiro Platypodium elegans 25 43,5 13,84 

1 44 faveiro Platypodium elegans 10 25,0 7,95 

1 46 faveiro Platypodium elegans 11 37,0 11,77 

2 5 faveiro Platypodium elegans 12 28,0 8,91 

2 8 faveiro Platypodium elegans 9 25,5 8,11 

2 9 faveiro Platypodium elegans 12 17,0 5,41 

2 13 faveiro Platypodium elegans 12 20,0 6,36 

2 14 faveiro Platypodium elegans 13 23,0 7,32 

2 20 faveiro Platypodium elegans 5 13,0 4,13 

2 23 faveiro Platypodium elegans 7 13,5 4,29 

2 26 faveiro Platypodium elegans 15 39,0 12,41 

2 27 faveiro Platypodium elegans 8 13,5 4,29 

2 41 faveiro Platypodium elegans 12 23,0 7,32 

2 43 faveiro Platypodium elegans 9 15,0 4,77 

2 46 faveiro Platypodium elegans 9 19,0 6,04 

2 48 faveiro Platypodium elegans 13 23,0 7,32 

2 49 faveiro Platypodium elegans 8 11,0 3,50 

2 53 faveiro Platypodium elegans 18 41,0 13,05 

3 1 faveiro Platypodium elegans 18 50+67 15,91+21,32 

3 2 faveiro Platypodium elegans 7 10,5 3,34 

3 4 faveiro Platypodium elegans 7 15,0 4,77 

3 6 faveiro Platypodium elegans 12 20,5 6,52 

3 7 faveiro Platypodium elegans 7 12,0 3,81 

3 8 faveiro Platypodium elegans 17 45,5 14,48 

3 9 faveiro Platypodium elegans 6 19,5 6,20 

3 10 faveiro Platypodium elegans 5 11,0 3,50 

3 11 faveiro Platypodium elegans 7 14,0 4,45 

3 12 faveiro Platypodium elegans 12 30,5 9,70 
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Parcela Número Nome comum Nome científico Altura CAP DAP 

3 13 faveiro Platypodium elegans 11 22,0 7,00 

3 14 faveiro Platypodium elegans 14 41,0 13,05 

3 15 faveiro Platypodium elegans 10 12,0 3,81 

3 16 faveiro Platypodium elegans 10 17,5 5,57 

3 18 faveiro Platypodium elegans 12 19,5 6,20 

3 20 faveiro Platypodium elegans 17 33,0 10,50 

3 21 faveiro Platypodium elegans 18 39,5 12,57 

3 23 faveiro Platypodium elegans 18 33,0 10,50 

3 24 faveiro Platypodium elegans 15 34,0 10,82 

3 25 faveiro Platypodium elegans 15 34,0 10,82 

3 26 faveiro Platypodium elegans 11 15,0 4,77 

3 27 faveiro Platypodium elegans 17 43,0 13,68 

3 28 faveiro Platypodium elegans 17 45,5 14,48 

3 29 faveiro Platypodium elegans 2 16,0 5,09 

3 30 faveiro Platypodium elegans 10 16,0 5,09 

3 31 faveiro Platypodium elegans 10 13,5 4,29 

3 33 faveiro Platypodium elegans 13 33,0 10,50 

3 34 faveiro Platypodium elegans 16 33,5 10,66 

3 36 faveiro Platypodium elegans 17 39,0 12,41 

2 1 faveiro Platypodium elegans 12 40,0 12,73 

2 4 faveiro Platypodium elegans 12 35,0 11,14 

2 10 faveiro Platypodium elegans 12 18,0 5,72 

2 16 faveiro Platypodium elegans 11 35,0 11,14 

2 22 faveiro Platypodium elegans 5 12,0 3,81 

2 25 faveiro Platypodium elegans 6 12,0 3,81 

2 29 faveiro Platypodium elegans 8 45,0 14,32 

2 33 faveiro Platypodium elegans 12 59,0 18,78 

2 40 faveiro Platypodium elegans 8 24,5 7,79 

2 44 faveiro Platypodium elegans 10 31,0 9,86 

2 45 faveiro Platypodium elegans 9 29,0 9,23 

2 50 faveiro Platypodium elegans 13 37,0 11,77 

1 5 faveiro  Platypodium elegans 11 19,0 6,04 

4 24 folhão Coccoloba sp. 5 11,5 3,66 

4 3 goiaba-brava Myrcia tomentosa 6 16+21,5 5,09+6,84 

4 5 goiaba-brava Myrcia tomentosa 8 38,0 12,09 

4 13 goiaba-brava Myrcia tomentosa 10 33,0 10,50 

4 21 goiaba-brava Myrcia tomentosa 11 29,0 9,23 

2 19 guaritá Astronium graveolens 16 42,0 13,36 

3 5 
ipê-amarelo-
cascudo Handroanthus ochraceus 7 23,0 7,32 

2 21 ipê-felpudo Zeyheria tuberculosa 7 13,0 4,13 

2 28 ipê-felpudo Zeyheria tuberculosa 5 12,0 3,81 

2 37 ipê-felpudo Zeyheria tuberculosa 6 12,5+12 3,97+3,81 

2 38 ipê-felpudo Zeyheria tuberculosa 8 20,0 6,36 

4 2 ipê-felpudo Zeyheria tuberculosa 5 15,0 4,77 
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Parcela Número Nome comum Nome científico Altura CAP DAP 

4 8 ipê-felpudo Zeyheria tuberculosa 18 70+42 22,28+13,36 

4 14 ipê-felpudo Zeyheria tuberculosa 5 11,0 3,50 

4 17 ipê-felpudo Zeyheria tuberculosa 7 14,0 4,45 

4 18 ipê-felpudo Zeyheria tuberculosa 5 13,0 4,13 

4 19 ipê-felpudo Zeyheria tuberculosa 6 12,0 3,81 

4 22 ipê-felpudo Zeyheria tuberculosa 5 10,5 3,34 

3 22 
jacarandá-do-
campo Machaerium acutifolium 12 23,5 7,48 

1 43 jerivá Syagrus romanzoffiana  11 38,5 12,25 

1 11 laranjeira-do-mato Actinostemon concolor  12 13+13,5 4,13+4,29 

1 25 laranjeira-do-mato Actinostemon concolor  6 14,0 4,45 

4 4 laranjeira-do-mato Actinostemon concolor  11 20,5 6,52 

4 7 laranjeira-do-mato Actinostemon concolor  10 17+22 5,41+7,00 

4 12 laranjeira-do-mato Actinostemon concolor  14 56,5 17,98 

1 9 leiteiro-preto Pouteria ramiflora 13 11,5 3,66 

2 52 louro-pardo Cordia trichotoma 8 12,0 3,81 

1 39 marmeleiro Ruprechtia laxiflora 6 19,5 6,20 

1 37 miguel-pintado Matayba elaeagnoides 3 15,0 4,77 

1 2 Não identificada1 MYRTACEAE 7 10,5 3,34 

1 21 Não identificada1 MYRTACEAE 4 10,5 3,34 

4 9 Não identificada1 MYRTACEAE 5 10,0 3,18 

4 10 Não identificada1 MYRTACEAE 6 10,0 3,18 

4 20 negra-mina Siparuna guianensis 6 15+15+8 4,77+4,77+2,54 

1 32 pata-de-vaca Bauhinia sp. 5 26,5 8,43 

1 19 pau-de-espeto Casearia gossypiosperma  11 15,0 4,77 

3 3 pimenteira Xylopia aromatica 7 12,5 3,97 

4 11 quebra-quebra Actinostemon klotzschii  6 
14,5+9,5+9+13,5+12,5 

4,61+3,02+2,86+
4,29+3,97 

CAP – Circunferência a altura do peito 
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ANEXO 10 –  Espécies da flora encontradas no Fragmento 7 
 

Parcela Número Nome comum Nome científico Altura CAP DAP 

1 27 açoita-cavalo Luehea divaricata  11 24,5 7,79 

2 9 açoita-cavalo Luehea divaricata  5 10,5 3,34 

2 38 açoita-cavalo Luehea divaricata  10 17,0 5,41 

2 44 açoita-cavalo Luehea divaricata  12 31,0 9,86 

1 37 aguaí Chrysophyllum marginatum 13 18,0 5,72 

1 41 aguaí Chrysophyllum marginatum 5 11,0 3,50 

1 44 aguaí Chrysophyllum marginatum 10 315+17 1,00+5,41 

1 38 amarelinho Terminalia triflora 17 37,0 11,77 

1 54 amarelinho Terminalia triflora 12 27,0 8,59 

1 16 amarelinho Terminalia triflora 9 11,0 3,50 

2 21 aroeira-branca Lithraea sp. 11 14,5 4,61 

1 7 aroeira-vermelha Schinus terebinthifolia 6 16,0 5,09 

1 8 aroeira-vermelha Schinus terebinthifolia 5 10,0 3,18 

1 10 aroeira-vermelha Schinus terebinthifolia 5 10,5 3,34 

1 11 aroeira-vermelha Schinus terebinthifolia 15 33,0 10,50 

1 12 aroeira-vermelha Schinus terebinthifolia 10 20,0 6,36 

1 13 aroeira-vermelha Schinus terebinthifolia 12 34,0 10,82 

1 14 aroeira-vermelha Schinus terebinthifolia 3 10,5 3,34 

1 18 aroeira-vermelha Schinus terebinthifolia 2 12,0 3,81 

1 20 aroeira-vermelha Schinus terebinthifolia 5 11,0 3,50 

1 21 aroeira-vermelha Schinus terebinthifolia 6 12,5 3,97 

1 28 aroeira-vermelha Schinus terebinthifolia 11 32+40,5 10,18+12,89 

1 31 aroeira-vermelha Schinus terebinthifolia 10 18,0 5,72 

1 40 aroeira-vermelha Schinus terebinthifolia 11 19,0 6,04 

1 43 aroeira-vermelha Schinus terebinthifolia 15 47,0 14,96 

1 47 aroeira-vermelha Schinus terebinthifolia 12 45,0 14,32 

1 49 aroeira-vermelha Schinus terebinthifolia 7 18,0 5,72 

1 51 aroeira-vermelha Schinus terebinthifolia 9 14,0 4,45 

1 53 aroeira-vermelha Schinus terebinthifolia 3 12,0 3,81 

1 55 aroeira-vermelha Schinus terebinthifolia 10 16,0 5,09 

1 56 aroeira-vermelha Schinus terebinthifolia 2 10,0 3,18 

2 6 aroeira-vermelha Schinus terebinthifolia 7 15,0 4,77 

2 13 aroeira-vermelha Schinus terebinthifolia 9 16,0 5,09 

2 52 boleiro Alchornea glandulosa  16 45,5 14,48 

2 15 brasa-viva Myrcia lingua 8 10,0 3,18 

2 27 brasa-viva Myrcia lingua 11 27,5 8,75 

2 43 brasa-viva Myrcia lingua 3 11,5 3,66 

2 58 brasa-viva Myrcia lingua 4 11,0 3,50 

1 34 canela-do-cerrado Ocotea corymbosa 11 17,0 5,41 

2 40 canela-do-cerrado Ocotea corymbosa 12 28,0 8,91 

2 53 canela-do-cerrado Ocotea corymbosa 30 104,0 33,10 

2 36 canela-do-cerrado Ocotea corymbosa 8 12,0 3,81 

2 19 capitão-do-cerrado Terminalia argentea 14 30,0 9,54 
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Parcela Número Nome comum Nome científico Altura CAP DAP 

2 63 capitão-do-cerrado Terminalia argentea 15 31,5 10,02 

1 26 chá-de-bugre Cordia ecalyculata 12 26,5 8,43 

2 49 cinzeiro Vochysia tucanorum 12 26,0 8,27 

2 5 cinzeiro Vochysia tucanorum 16 80,5 25,62 

1 15 cinzeiro Vochysia tucanorum 10 17,0 5,41 

2 34 corticeira-do-cerrado Pithecellobium incuriale 14 46,0 14,64 

2 64 corticeira-do-cerrado Pithecellobium incuriale 10 25,5 8,11 

1 50 dedaleiro Lafoensia pacari 7 11,0 3,50 

2 7 faveiro Platypodium elegans 12 18,5 5,88 

2 11 faveiro Platypodium elegans 12 15,0 4,77 

2 30 faveiro Platypodium elegans 5 13,5 4,29 

2 31 faveiro Platypodium elegans 11 38,0 12,09 

2 41 faveiro Platypodium elegans 28 81,0 25,78 

2 3 faveiro Platypodium elegans 6 19,5 6,20 

2 14 faveiro Platypodium elegans 15 40,0 12,73 

2 22 faveiro Platypodium elegans 15 48,0 15,27 

2 26 faveiro Platypodium elegans 8 20,5 6,52 

2 28 faveiro Platypodium elegans 14 38,0 12,09 

2 32 faveiro Platypodium elegans 13 36,5 11,61 

2 35 faveiro Platypodium elegans 13 52,0 16,55 

2 45 faveiro Platypodium elegans 13 30,5 9,70 

2 54 faveiro Platypodium elegans 12 24,5 7,79 

2 59 faveiro Platypodium elegans 10 32,0 10,18 

2 50 folha-de-serra Ouratea castaneifolia 7 11,5 3,66 

1 32 goiaba-brava Myrcia tomentosa 5 10,0 3,18 

1 17 goiaba-brava Myrcia tomentosa 10 29,5 9,39 

1 36 goiaba-brava Myrcia tomentosa 11 13,0 4,13 

1 45 goiaba-brava Myrcia tomentosa 9 16,5 5,25 

2 12 goiaba-brava Myrcia tomentosa 12 20,0 6,36 

1 19 guatambú Aspidosperma olivaceum 15 47+30,5 14,96+9,70 

1 24 guatambú Aspidosperma olivaceum 17 82+55 26,10+17,50 

2 4 ipê-amarelo-cascudo Handroanthus ochraceus 6 13,0 4,13 

2 47 jerivá Syagrus romanzoffiana  12 42,0 12,36 

1 33 leiteiro-branco Micandra elata 5 14,0 4,45 

1 39 leiteiro-branco Micandra elata 6 15,0 4,77 

1 46 leiteiro-branco Micandra elata 8 19,0 6,04 

2 16 marmeleiro Ruprechtia laxiflora 7 10,0 3,18 

2 17 marmeleiro Ruprechtia laxiflora 7 13,0 4,13 

2 20 marmeleiro Ruprechtia laxiflora 6 16,0 5,09 

2 33 marmeleiro Ruprechtia laxiflora 11 18,0 5,72 

2 37 marmeleiro Ruprechtia laxiflora 7 14,0 4,45 

2 39 marmeleiro Ruprechtia laxiflora 8 11+12 3,50+3,81 

2 42 marmeleiro Ruprechtia laxiflora 8 18,0 5,72 

2 46 marmeleiro Ruprechtia laxiflora 10 13,0 4,13 
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Parcela Número Nome comum Nome científico Altura CAP DAP 

2 56 marmeleiro Ruprechtia laxiflora 12 23,0 7,32 

2 60 marmeleiro Ruprechtia laxiflora 9 12,0 3,81 

2 61 marmeleiro Ruprechtia laxiflora 11 21,0 6,68 

2 8 
marmeleiro 

Ruprechtia laxiflora 11 
18+10,5+20,5+18 

5,72+3,34+6,52+
5,72 

2 2 marmeleiro Ruprechtia laxiflora 6 10,5 3,34 

1 22 Não identificada1 MYRTACEAE 9 18,5 5,88 

2 57 Não identificada1 MYRTACEAE 11 15,5 4,93 

2 1 negra-mina Siparuna guianensis 9 12,0 3,81 

2 10 negra-mina Siparuna guianensis 13 17,5 5,57 

2 18 negra-mina Siparuna guianensis 8 16,5 5,25 

2 29 negra-mina Siparuna guianensis 12 20,5 6,52 

2 23 negra-mina Siparuna guianensis 10 11,5 3,66 

1 25 pau-de-angu Machaerium hirtum 12 39,0 12,41 

1 52 pedra-ume-caá Myrcia guianensis 9 15,5 4,93 

2 48 pedra-ume-caá Myrcia guianensis 11 21,5 6,84 

2 51 pedra-ume-caá Myrcia guianensis 8 13,5 4,29 

2 55 pedra-ume-caá Myrcia guianensis 11 27,0 8,59 

2 25 quina-branca Strychnos bicolor 5 11,0 3,50 

1 48 quina-do-cerrado Strychnos pseudoquina 6 10,5 3,34 

1 42 sapuvão Machaerium brasiliense 10 20,5 6,52 

1 1 sete-capotes Campomanesia guazumifolia 7 13,5 4,29 

1 2 sete-capotes Campomanesia guazumifolia 8 23,5 7,48 

1 3 sete-capotes Campomanesia guazumifolia 6 14,5 4,61 

1 4 sete-capotes Campomanesia guazumifolia 8 25,0 7,95 

1 5 sete-capotes Campomanesia guazumifolia 5 10,5+10 3,34+3,18 

1 6 sete-capotes Campomanesia guazumifolia 10 31,0 9,86 

1 29 sete-capotes Campomanesia guazumifolia 7 13,5 4,29 

1 23 taguari-vermelho Colubrina glandulosa 12 37,0 11,77 

1 35 taguari-vermelho Colubrina glandulosa 15 62,0 19,73 

CAP – Circunferência a altura do peito 
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ANEXO 11 – Espécies da flora encontradas no Fragmento 8 
 

Parcela Número Nome comum Nome científico Altura CAP DAP 

4 15 açoita-cavalo Luehea divaricata  12 18,5 5,88 

4 29 açoita-cavalo Luehea divaricata  13 22,0 7,00 

4 35 açoita-cavalo Luehea divaricata  10 20,0 6,36 

4 39 açoita-cavalo Luehea divaricata  12 20,5 6,52 

5 40 açoita-cavalo Luehea divaricata  10 20,0 6,36 

5 44 açoita-cavalo Luehea divaricata  13 25,0 7,95 

1 35 aguaí Chrysophyllum marginatum 5 22,5 7,16 

4 25 aguaí Chrysophyllum marginatum 12 49+20 15,59+6,36 

4 33 aguaí Chrysophyllum marginatum 10 24,5 7,79 

4 37 aguaí Chrysophyllum marginatum 10 31,5 10,02 

4 38 aguaí Chrysophyllum marginatum 12 29,0 9,23 

5 3 aguaí Chrysophyllum marginatum 5 10,5 3,34 

5 4 aguaí Chrysophyllum marginatum 5 25,0 7,95 

5 11 aguaí Chrysophyllum marginatum 10 27+29 8,59+9,23 

5 43 aguaí Chrysophyllum marginatum 10 17,0 5,41 

5 46 aguaí Chrysophyllum marginatum 10 22,0 7,00 

2 35 angelim-do-cerrado Vatairea macrocarpa 5 12,5 3,97 

4 4 arco-de-peneira Cupania vernalis 9 20,0 6,36 

4 23 arco-de-peneira Cupania vernalis 8 15+11+10,5 4,77+3,50+3,34 

5 22 arco-de-peneira Cupania vernalis 12 17,0 5,41 

5 32 arco-de-peneira Cupania vernalis 11 16,0 5,09 

5 37 arco-de-peneira Cupania vernalis 11 11,5 3,66 

5 38 arco-de-peneira Cupania vernalis 10 11,0 3,50 

1 34 ariticum-de-anta Annona cacans 10 25,5 8,11 

1 55 aroeira-branca Lithraea sp. 11 16,5+9,5 5,25+3,02 

4 10 aroeira-branca Lithraea sp. 3 22,5 7,16 

4 14 aroeira-branca Lithraea sp. 17 28,0 8,91 

4 20 aroeira-branca Lithraea sp. 12 28,0 8,91 

1 7 brasa-viva Myrcia lingua 5 12,5 3,97 

1 10 brasa-viva Myrcia lingua 6 11,5 3,66 

1 23 brasa-viva Myrcia lingua 8 12,0 3,81 

1 26 brasa-viva Myrcia lingua 5 12,5 3,97 

1 27 brasa-viva Myrcia lingua 5 14+13+10,5 4,45+4,13+3,34 

1 28 brasa-viva Myrcia lingua 6 10,0 3,18 

1 29 brasa-viva Myrcia lingua 5 16,5 5,25 

1 30 brasa-viva Myrcia lingua 5 16,0 5,09 

1 36 brasa-viva Myrcia lingua 7 15,5 4,93 

1 44 brasa-viva Myrcia lingua 4 10,0 3,18 

1 50 brasa-viva Myrcia lingua 5 13,5 4,29 

1 53 brasa-viva Myrcia lingua 4 11,0 3,50 

1 57 brasa-viva Myrcia lingua 7 11,0 3,50 

1 58 brasa-viva Myrcia lingua 5 12,0 3,81 

1 62 brasa-viva Myrcia lingua 4 13,5 4,29 
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Parcela Número Nome comum Nome científico Altura CAP DAP 

2 4 brasa-viva Myrcia lingua 4 11,5+9 3,66+2,86 

2 8 brasa-viva Myrcia lingua 5 12,5 3,97 

2 14 brasa-viva Myrcia lingua 5 10,5 3,34 

2 15 brasa-viva Myrcia lingua 7 14+9 4,45+2,86 

2 20 brasa-viva Myrcia lingua 3 10,0 3,18 

2 23 brasa-viva Myrcia lingua 7 12,0 3,81 

2 25 brasa-viva Myrcia lingua 7 12,5+8+8 3,97+2,54+2,54 

2 26 brasa-viva Myrcia lingua 6 11,0 3,50 

2 45 brasa-viva Myrcia lingua 4 10,5 3,34 

2 46 brasa-viva Myrcia lingua 5 10+9,5 3,18+3,02 

2 47 brasa-viva 
Myrcia lingua 

5 
11+9+11+11,5 

3,50+2,86+3,50+
3,66 

3 7 brasa-viva Myrcia lingua 5 12+9,5 3,81+3,02 

3 10 brasa-viva Myrcia lingua 6 15+17,5 4,77+5,57 

3 39 brasa-viva Myrcia lingua 3 12,0 3,81 

3 43 brasa-viva Myrcia lingua 3 14,5+11 4,61+3,50 

5 6 brasa-viva Myrcia lingua 8 16,5 5,25 

5 9 brasa-viva Myrcia lingua 2 11,0 3,50 

5 10 brasa-viva Myrcia lingua 5 13,0 4,13 

3 41 brasa-viva Myrcia lingua 6 11,5 3,66 

1 2 bugre-branco Coussarea hydrangeifolia 8 
10,5+14+10+5,5+8

,5 
3,34+4,45+3,18+

1,75+2,70 

3 37 bugre-branco Coussarea hydrangeifolia 5 11+7,5 3,50+2,38 

3 16 cabeludinho Eugenia aurata 10 32+27+18 10,18+8,59+5,72 

3 20 cabeludinho Eugenia aurata 8 23,5 7,48 

3 23 cabeludinho Eugenia aurata 8 37,0 11,77 

1 14 cafezeiro Casearia decandra 17 34,0 10,82 

1 38 cafezeiro Casearia decandra 9 12,0 3,81 

4 7 cafezeiro Casearia decandra 11 20,5 6,52 

4 28 canafístula Peltophorum dubium 13 44,5 14,16 

1 48 candeia Gochnatia polymorpha 7 11,5 3,66 

2 3 candeia Gochnatia polymorpha 6 11,0 3,50 

1 1 candeia Gochnatia polymorpha  7 34,5 10,98 

1 11 candeia Gochnatia polymorpha  11 60,0 19,09 

1 13 candeia Gochnatia polymorpha  8 33,5 10,66 

1 17 candeia Gochnatia polymorpha  15 51,0 16,23 

1 52 candeia Gochnatia polymorpha  13 54+30+15 17,18+9,54+4,77 

1 54 candeia Gochnatia polymorpha  13 52,0 16,55 

2 12 candeia Gochnatia polymorpha  16 63,5 20,21 

2 37 candeia Gochnatia polymorpha  8 45,0 14,32 

3 2 candeia Gochnatia polymorpha  8 59,5 18,93 

3 12 candeia Gochnatia polymorpha  10 60,0 19,09 

3 18 candeia Gochnatia polymorpha  6 21,5 6,84 

3 40 candeia Gochnatia polymorpha  13 62,0 19,73 

3 49 candeia Gchnatia polymorpha  15 105+70 33,42+22,28 
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Parcela Número Nome comum Nome científico Altura CAP DAP 

4 17 candeia Gochnatia polymorpha  9 32,0 10,18 

4 18 candeia Gchnatia polymorpha  12 41,0 13,05 

4 22 candeia Gochnatia polymorpha  10 38,0 12,09 

4 34 candeia Gochnatia polymorpha  10 35,5 11,30 

4 40 candeia Gochnatia polymorpha  23 117,5 37,40 

3 21 canela Ocotea diospyrifolia 5 10,5 3,34 

1 5 canela-do-cerrado Ocotea corymbosa 10 13,0 4,13 

1 6 canela-do-cerrado Ocotea corymbosa 11 24,5 7,79 

1 15 canela-do-cerrado Ocotea corymbosa 11 13,0 4,13 

2 1 canela-do-cerrado Ocotea corymbosa 12 20,0 6,36 

2 10 canela-do-cerrado Ocotea corymbosa 14 21,5 6,84 

2 11 canela-do-cerrado Ocotea corymbosa 6 12,0 3,81 

2 18 canela-do-cerrado Ocotea corymbosa 11 12,0 3,81 

2 24 canela-do-cerrado Ocotea corymbosa 17 46,5 14,80 

2 41 canela-do-cerrado Ocotea corymbosa 13 21,0 6,68 

4 16 canela-do-cerrado Ocotea corymbosa 14 67,0 21,32 

4 5 canela-do-cerrado Ocotea corymbosa 10 14,5 4,61 

2 31 canelão Ocotea velutina  12 14,0 4,45 

3 35 capitão-do-cerrado Terminalia argentea 9 15,0 4,77 

5 31 capororoca Rapanea umbellata 11 18,0 5,72 

4 31 carne-de-vaca Roupala brasiliensis 7 10,0 3,18 

1 24 cinzeiro Vochysia tucanorum 12 42,0 13,36 

2 6 cinzeiro Vochysia tucanorum 11 33,5 10,66 

2 7 cinzeiro Vochysia tucanorum 15 50,0 15,91 

2 9 cinzeiro Vochysia tucanorum 12 48,0 15,27 

2 28 cinzeiro Vochysia tucanorum 12 47,5 15,11 

2 33 cinzeiro Vochysia tucanorum 13 35,0 11,14 

2 40 cinzeiro Vochysia tucanorum 17 49,0 15,59 

2 43 cinzeiro Vochysia tucanorum 16 75,0 23,87 

3 6 cinzeiro Vochysia tucanorum 13 32,0 10,18 

3 19 cinzeiro Vochysia tucanorum 13 55,0 17,50 

3 22 cinzeiro Vochysia tucanorum 10 25,0 7,95 

3 48 cinzeiro Vochysia tucanorum 11 46,0 14,64 

1 3 copaíba Copaifera langsdorffii  8 17,0 5,41 

1 4 copaíba Copaifera langsdorffii  10 20,0 6,36 

1 40 copaíba Copaifera langsdorffii  27 118,0 37,56 

1 46 corticeira-do-cerrado Pithecellobium incuriale 9 34,5 10,98 

2 17 falsa-cabreúva Protium heptaphyllum 7 11,5+7 3,66+2,22 

1 59 faveiro Platypodium elegans 7 14,5 4,61 

1 61 faveiro Platypodium elegans 21 55,5 17,66 

2 30 faveiro Platypodium elegans 12 21,0 6,68 

1 20 faveiro Platypodium elegans 3 12,0 3,81 

1 31 faveiro Platypodium elegans 17 85,0 27,05 

1 43 faveiro Platypodium elegans 10 17,5 5,57 
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Parcela Número Nome comum Nome científico Altura CAP DAP 

1 47 faveiro Platypodium elegans 11 16,5 5,25 

2 21 faveiro Platypodium elegans   24,5 7,79 

2 36 faveiro Platypodium elegans 3 12,5 3,97 

2 38 faveiro Platypodium elegans 8 23,0 7,32 

2 42 faveiro Platypodium elegans 6 11,0 3,50 

2 48 faveiro Platypodium elegans 7 16,5 5,25 

3 5 faveiro Platypodium elegans 24 79,0 25,14 

3 45 faveiro Platypodium elegans 7 17,0 5,41 

4 11 faveiro Platypodium elegans 10 13,5 4,29 

5 42 faveiro Platypodium elegans 18 55,0 17,50 

5 1 goiaba-brava Myrcia tomentosa 10 22,5+28 7,16+8,91 

5 8 goiaba-brava Myrcia tomentosa 6 14,0 4,45 

5 45 goiaba-brava Myrcia tomentosa 12 19,0 6,04 

4 12 guamirim Eugenia pluriflora 12 20,0 6,36 

4 13 guamirim Eugenia pluriflora 10 19,5+15,5+22,5 6,20+4,93+7,16 

3 13 
ipê-amarelo-do-
campo 

Tabebuia aurea 
9 21,5 6,84 

3 24 
ipê-amarelo-do-
campo 

Tabebuia aurea 
15 38,0 12,09 

3 29 
ipê-amarelo-do-
campo 

Tabebuia aurea 
10 24,0 7,63 

3 30 
ipê-amarelo-do-
campo 

Tabebuia aurea 
20 86,5 27,53 

3 42 
ipê-amarelo-do-
campo 

Tabebuia aurea 
3 11,0 3,50 

5 7 
ipê-amarelo-do-
campo 

Tabebuia aurea 
27 57+29 18,14+9,23 

3 17 
ipê-amarelo-do-
campo 

Tabebuia aurea 
22 52,5 16,71 

2 13 jacarandá-do-campo Machaerium acutifolium 22 66,5 21,16 

2 16 jacarandá-do-campo Machaerium acutifolium 13 48,5 15,43 

2 29 jacarandá-do-campo Machaerium acutifolium 12 14,0 4,45 

3 4 jacarandá-do-campo Machaerium acutifolium 14 33,5 10,66 

2 32 jerivá Syagrus romanzoffiana  15 57,5 18,30 

3 31 jerivá Syagrus romanzoffiana  18 63,5 20,21 

3 50 jerivá Syagrus romanzoffiana  15 48,0 15,27 

4 2 leiteiro Sapium glandulatum 7 11,0 3,50 

4 9 macaúva Acrocomia aculeata 16 55,0 17,50 

4 27 mamica-branca Zanthoxylum sp. 13 18,0 5,72 

1 63 marmeleiro Ruprechtia laxiflora 5 11,5 3,66 

2 2 marmeleiro Ruprechtia laxiflora 9 14,5 4,61 

1 8 
negra-mina 

Siparuna guianensis 5 
10+9,5+7+8+8,5 

3,18+3,02+2,22+
2,54+2,70 

1 9 negra-mina Siparuna guianensis 11 16,0 5,09 

1 12 negra-mina Siparuna guianensis 8 11,0 3,50 

1 16 negra-mina Siparuna guianensis 10 14+11 4,45+3,50 

1 18 negra-mina Siparuna guianensis 8 13,5 4,29 

1 21 negra-mina Siparuna guianensis 9 12,5 3,97 

1 25 negra-mina Siparuna guianensis 6 11+9 3,50+2,86 
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Parcela Número Nome comum Nome científico Altura CAP DAP 

1 32 negra-mina Siparuna guianensis 6 11,0 3,50 

1 33 negra-mina Siparuna guianensis 9 11+7,5 3,50+2,38 

1 39 negra-mina Siparuna guianensis 10 12,0 3,81 

1 41 negra-mina Siparuna guianensis 11 13,0 4,13 

1 42 negra-mina Siparuna guianensis 10 14,0 4,45 

1 45 negra-mina Siparuna guianensis 9 17,5 5,57 

1 49 negra-mina Siparuna guianensis 8 11,5+9,5 3,66+3,02 

1 51 negra-mina Siparuna guianensis 7 10,0 3,18 

1 56 negra-mina Siparuna guianensis 8 10,5 3,34 

1 60 negra-mina Siparuna guianensis 9 12,5 3,97 

2 22 negra-mina Siparuna guianensis 12 14,0 4,45 

2 27 negra-mina Siparuna guianensis 11 11,0 3,50 

2 39 negra-mina Siparuna guianensis 9 11,5+10 3,66+3,18 

2 44 negra-mina Siparuna guianensis 6 11,0 3,50 

3 3 negra-mina Siparuna guianensis 10 14,5 4,61 

3 8 negra-mina Siparuna guianensis 12 13,0 4,13 

3 9 negra-mina Siparuna guianensis 9 16,5 5,25 

3 15 negra-mina Siparuna guianensis 6 10,5 3,34 

3 26 negra-mina Siparuna guianensis 10 13,5 4,29 

3 28 negra-mina Siparuna guianensis 10 11,5 3,66 

3 38 negra-mina Siparuna guianensis 6 12+9,5 3,81+3,02 

3 44 negra-mina Siparuna guianensis 7 11,0 3,50 

3 47 negra-mina Siparuna guianensis 7 12,5 3,97 

5 2 negra-mina Siparuna guianensis 8 16,0  

1 37 pata-de-vaca Bauhinia sp. 6 12,0 3,815,09 

4 1 pau-de-angu Machaerium hirtum 7 34,5 10,98 

4 3 pau-de-angu Machaerium hirtum 6 33,0 10,50 

4 21 pau-de-angu Machaerium hirtum 10 14,0 4,45 

4 26 pau-de-angu Machaerium hirtum 17 66,5 21,16 

4 32 pau-de-angu Machaerium hirtum 5 10,5 3,34 

4 36 pau-de-angu Machaerium hirtum 13 61,0 19,41 

5 35 pau-de-angu Machaerium hirtum 10 27,0 8,59 

5 36 pau-de-angu Machaerium hirtum 12 26,0 8,27 

3 33 pau-terra Qualea grandiflora 7 11,5 3,66 

5 13 peito-de-pomba Tapirira guianensis  13 80,0 25,46 

2 5 peroba-poca 

Aspidosperma 
cylindrocarpon 10 19,0 6,04 

3 25 peroba-poca 
Aspidosperma 
cylindrocarpon 12 32,0 10,18 

2 34 pessegueiro-bravo Prunus myrtifolia  7 12,0 3,81 

4 19 pessegueiro-bravo Prunus myrtifolia  7 10,5 3,34 

1 19 pimenteira Xylopia aromatica 10 21,0 6,68 

3 1 pimenteira Xylopia aromatica 14 23,0 7,32 

3 14 pimenteira Xylopia aromatica 5 13,0 4,13 

4 30 quina Coutarea hexandra 10 11+6,5 3,50+2,06 
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Parcela Número Nome comum Nome científico Altura CAP DAP 

5 5 quina Coutarea hexandra 9 21+18 6,68+5,72 

4 6 rabo-de-bugio Lonchocarpus campestris 4 14,5 4,61 

3 32 sapuvão Machaerium brasiliense 7 11,5 3,66 

5 12 sete-capotes Campomanesia guazumifolia 5 
12+8,5+6+8,5+7 

3,81+2,70+1,90+
2,70+2,22 

5 16 sete-capotes Campomanesia guazumifolia 14 18+21+13 5,72+6,68+4,13 

5 19 sete-capotes Campomanesia guazumifolia 10 10,5 3,34 

5 20 sete-capotes Campomanesia guazumifolia 10 11,0 3,50 

5 21 sete-capotes Campomanesia guazumifolia 14 14,5 4,61 

5 25 sete-capotes Campomanesia guazumifolia 8 15,0 4,77 

5 26 sete-capotes Campomanesia guazumifolia 8 11+7,5 3,50+2,38 

5 27 sete-capotes Campomanesia guazumifolia 7 11,0 3,50 

5 28 sete-capotes Campomanesia guazumifolia 11 16+7+6 5,09+2,22+1,90 

5 30 sete-capotes Campomanesia guazumifolia 9 19,0 6,04 

5 34 sete-capotes Campomanesia guazumifolia 13 16,5+22 5,25+7,00 

5 29 sucupira-amarela Sweetia fruticosa 11 10,5 3,34 

5 14 uvaia Eugenia pyriformis 11 20,0 6,36 

5 15 uvaia Eugenia pyriformis 13 57,0 18,14 

5 23 uvaia Eugenia pyriformis 17 50,5 16,07 

1 22 uvaia Eugenia pyriformis 11 34,0 10,82 

3 46 uvaia Eugenia pyriformis. 5 12,0 3,81 

4 8   Trichilia pallida 8 14,5 4,61 

4 24   Trichilia pallida 10 41,0 13,05 

CAP – Circunferência a altura do peito 
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Anexo 12 – Espécies da flora encontradas no Fragmento 9 
 

Parcela Número Nome comum Nome científico Altura CAP DAP 

3 30 açoita-cavalo Luehea divaricata  5 11,5 3,66 

1 14 aguaí Chrysophyllum marginatum 12 18,0 5,72 

1 20 aguaí Chrysophyllum marginatum 10 19,0 6,04 

1 45 aguaí Chrysophyllum marginatum 12 20,5 6,52 

1 57 aguaí Chrysophyllum marginatum 8 11,5 3,66 

1 48 amarelinho Terminalia triflora 10 17,5 5,57 

1 47 aroeira-branca Lithraea sp. 15 20,5 6,52 

2 17 aroeira-branca Lithraea sp. 6 15,0 4,77 

3 5 aroeira-branca Lithraea sp. 8 21,5 6,84 

3 25 aroeira-branca Lithraea sp. 9 18,5 5,88 

3 19 boleiro Alchornea glandulosa  13 22,0 7,00 

1 41 brasa-viva Myrcia lingua 10 16,0 5,09 

1 6 candeia Gochnatia polymorpha  13 45,0 14,32 

1 56 candeia Gochnatia polymorpha  10 57,0 18,14 

2 52 candeia Gochnatia polymorpha  6 
15,5+10,5+1

1,5 4,93+3,34+3,66 

3 9 candeia Gochnatia polymorpha  11 82,5 26,26 

3 13 candeia Gochnatia polymorpha  14 65,0 20,69 

1 19 canela-do-cerrado Ocotea corymbosa 26 51,0 16,23 

1 11 canela-do-cerrado Ocotea corymbosa 22 47,0 14,96 

2 57 canela-do-cerrado Ocotea corymbosa 4 10,5+12 3,34+3,81 

2 21 canela-do-cerrado Ocotea corymbosa 9 19,5 6,20 

2 27 canela-do-cerrado Ocotea corymbosa 8 
19+19+12,5

+20 
6,04+6,04+3,97+6,

36 

3 6 canela-do-cerrado Ocotea corymbosa 12 24,5 7,79 

3 37 canela-do-cerrado Ocotea corymbosa 13 41,5 13,20 

2 11 capororoca-mirim Rapanea sp. 6 10,0 3,18 

1 1 carne-de-vaca Roupala brasiliensis 6 10,5 10,5 

1 5 carne-de-vaca Roupala brasiliensis 8 18,0 5,72 

1 21 carne-de-vaca Roupala brasiliensis 15 34,5 10,98 

2 43 carne-de-vaca Roupala brasiliensis 8 10,5 3,34 

2 9 cinzeiro Vochysia tucanorum 12 29,0 9,23 

2 34 cinzeiro Vochysia tucanorum 11 45,5 14,48 

2 46 cinzeiro Vochysia tucanorum 5 18,5 5,88 

2 53 cinzeiro Vochysia tucanorum 10 30,5 9,70 

2 54 cinzeiro Vochysia tucanorum 13 60,0 19,09 

2 55 cinzeiro Vochysia tucanorum 10 26,5 8,43 

2 56 cinzeiro Vochysia tucanorum 4 13,0 4,13 

1 2 copaíba Copaifera langsdorffii 16 47,0 14,96 

1 3 copaíba Copaifera langsdorffii 11 14,5 4,61 

1 10 copaíba Copaifera langsdorffii  19 37,5 11,93 

1 12 copaíba Copaifera langsdorffii  13 19,0 6,04 

1 17 copaíba Copaifera langsdorffii  26 36,0 11,45 

1 24 copaíba Copaifera langsdorffii  13 21+18 6,68+5,72 
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Parcela Número Nome comum Nome científico Altura CAP DAP 

1 29 copaíba Copaifera langsdorffii  13 18,5 5,88 

1 30 copaíba Copaifera langsdorffii  12 12,5+14,5 3,97+4,61 

1 32 copaíba Copaifera langsdorffii  15 39,5 12,57 

1 33 copaíba Copaifera langsdorffii  10 24,5 7,79 

1 34 copaíba Copaifera langsdorffii  18 57,5 18,30 

1 35 copaíba Copaifera langsdorffii  15 49,0 15,59 

1 37 copaíba Copaifera langsdorffii  17 33,0 10,50 

1 53 copaíba Copaifera langsdorffii  15 13,0 4,13 

1 55 copaíba Copaifera langsdorffii  12 21,0 6,68 

1 60 copaíba Copaifera langsdorffii  20 40,0 12,73 

2 25 copaíba Copaifera langsdorffii  10 20,0 6,36 

2 26 copaíba Copaifera langsdorffii  8 12,5 3,97 

2 33 copaíba Copaifera langsdorffii  3 10,0 3,18 

3 16 copaíba       Copaifera langsdorffii 11 26,5 8,43 

3 27 copaíba Copaifera langsdorffii  11 28,5 9,07 

1 42 corticeira-do-cerrado Pithecellobium incuriale 10 18,0 5,72 

2 6 corticeira-do-cerrado Pithecellobium incuriale 12 39,0 12,41 

2 24 corticeira-do-cerrado Pithecellobium incuriale 13 41,0 13,05 

2 29 corticeira-do-cerrado Pithecellobium incuriale 7 23,5 7,48 

2 44 corticeira-do-cerrado Pithecellobium incuriale 8 30,0 9,54 

2 47 corticeira-do-cerrado Pithecellobium incuriale 5 30,0 9,54 

2 30 dedaleiro Lafoensia pacari 5 14,5 4,61 

1 13 faveiro Platypodium elegans 15 32,0 10,18 

1 27 faveiro Platypodium elegans 9 16,5 5,25 

1 36 faveiro Platypodium elegans 16 55,5 17,66 

1 44 faveiro Platypodium elegans 12 36,5 11,61 

1 49 faveiro Platypodium elegans 16 67,0 21,32 

3 1 faveiro Platypodium elegans 5 14,0 4,45 

3 7 faveiro Platypodium elegans 10 11,5 3,66 

3 12 faveiro Platypodium elegans 11 18,0 5,72 

3 14 faveiro Platypodium elegans 7 10,0 3,18 

3 17 faveiro Platypodium elegans 12 26,0 8,27 

3 21 faveiro Platypodium elegans 7 13,0 4,13 

3 23 faveiro Platypodium elegans 10 13,0 4,13 

3 24 faveiro Platypodium elegans 7 13,0 4,13 

3 26 faveiro Platypodium elegans 9 22,0 7,00 

3 28 faveiro Platypodium elegans 7 10,0 3,18 

3 29 faveiro Platypodium elegans 6 11,0 3,50 

3 31 faveiro Platypodium elegans 2 12,0 3,81 

3 33 faveiro Platypodium elegans 8 17,0 5,41 

3 36 faveiro Platypodium elegans 7 10,0 3,18 

3 38 faveiro Platypodium elegans 4 14,0 4,45 

3 39 faveiro Platypodium elegans 3 12,0 3,81 

2 3 folhão Coccoloba sp. 11 25,0 7,95 
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2 5 folhão Coccoloba sp. 2 10,0 3,18 

2 19 folhão Coccoloba sp. 6 12,0 3,81 

2 36 folhão Coccoloba sp. 9 13,5 4,29 

2 37 folhão Coccoloba sp. 2 13,0 4,13 

1 23 goiaba-brava Myrcia tomentosa 11 17,5 5,57 

1 54 guaçatunga Casearia sylvestris 8 13+13,5 4,13+4,29 

1 26 guamirim Eugenia pluriflora 12 14,5 4,61 

2 16 
guamirim-da-folha-
miúda Myrcia rostrata 7 12+9,5 3,81+3,02 

2 22 
guamirim-da-folha-
miúda Myrcia rostrata 4 13,5 4,29 

2 31 
guamirim-da-folha-
miúda Myrcia rostrata 5 10,0 3,18 

1 28 guarucaia Peltophorum dubium 10 21,0 6,68 

1 22 jerivá Syagrus romanzoffiana  16 44,5 14,16 

2 35 jerivá Syagrus romanzoffiana  7 22,0 7,00 

3 3 mata-berne Sebastiania brasiliensis 9 11,0 3,50 

3 4 mata-berne Sebastiania brasiliensis 12 29,0 9,23 

3 10 mata-berne Sebastiania brasiliensis 10 

24+21+30,5
+22+14,5+1

6+21,5 

7,63+6,68+9,70+7,
00+4,61+5,09+6,8

4 

3 15 mata-berne Sebastiania brasiliensis 11 
21+23,5+19

+26 
6,84+7,48+6,04+8,

27 

3 22 mata-berne Sebastiania brasiliensis 9 19,5 6,20 

1 8 miguel-pintado Matayba elaeagnoides 10 15,5 4,93 

1 31 miguel-pintado Matayba elaeagnoides 9 12,5+14,5 3,97+4,61 

1 51 miguel-pintado Matayba elaeagnoides 5 10,0 3,18 

1 59 miguel-pintado Matayba elaeagnoides 8 13,0 4,13 

3 2 miguel-pintado Matayba elaeagnoides 10 
28,5+40,5+1

3 9,07+12,89+4,13 

3 18 miguel-pintado Matayba elaeagnoides 11 24,0 7,63 

3 20 miguel-pintado Matayba elaeagnoides 13 34,5 10,98 

3 34 miguel-pintado Matayba elaeagnoides 13 28+27,5 8,91+8,75 

3 35 miguel-pintado Matayba elaeagnoides 9 31,5 10,02 

2 8 miguel-pintado Matayba elaeagnoides 9 25,5 8,11 

1 9 Não identificada1 MYRTACEAE 8 12,0 3,81 

1 16 Não identificada1 MYRTACEAE 9 13+11,5+8 4,13+3,66+2,54 

1 39 Não identificada1 MYRTACEAE 14 25,5 8,11 

1 43 Não identificada1 MYRTACEAE 7 13,0 4,13 

2 14 Não identificada3 RUBIACEAE 6 16,0 5,09 

2 2 Não identificada4 MYRTACEAE 10 7+15+12 2,22+4,77+3,81 

2 38 nectandra-fedida Nectandra cissiflora 10 12,0 3,81 

2 39 nectandra-fedida Nectandra cissiflora 10 12,0 3,81 

2 40 nectandra-fedida Nectandra cissiflora 11 19,5 6,20 

2 41 nectandra-fedida Nectandra cissiflora 9 11,0 3,50 

1 38 negra-mina Siparuna guianensis 11 14+9 4,45+2,86 

1 40 negra-mina Siparuna guianensis 6 10,0 3,18 

1 58 negra-mina Siparuna guianensis 10 16,0 5,09 
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Parcela Número Nome comum Nome científico Altura CAP DAP 

3 40 pau-de-angu Machaerium hirtum 12 28,0 8,91 

1 15 pau-de-espeto Casearia gossypiosperma  12 16,0 5,09 

2 20 pau-de-tamanco Dendropanax cuneatus 7 10,0 3,18 

3 8 pau-de-tamanco Dendropanax cuneatus 12 23,0 7,32 

1 18 peito-de-pomba Tapirira guianensis  20 
54+50+39,5

+44+82 
17,18+15,91+12,5

7+14,00+26,10 

2 1 peito-de-pomba Tapirira guianensis  8 35,0 11,14 

2 10 peito-de-pomba Tapirira guianensis  12 58,0 18,46 

2 12 peito-de-pomba Tapirira guianensis  12 34,5 10,98 

2 13 peito-de-pomba Tapirira guianensis  13 35,0 11,14 

2 15 peito-de-pomba Tapirira guianensis  13 41,0 13,05 

2 18 peito-de-pomba Tapirira guianensis  14 41,0 13,05 

2 23 peito-de-pomba Tapirira guianensis  15 45,5 14,48 

2 42 peito-de-pomba Tapirira guianensis  13 35,0 11,14 

2 45 peito-de-pomba Tapirira guianensis  5 33,5 10,66 

1 4 peroba-poca 

Aspidosperma 
cylindrocarpon 9 17,0 5,41 

1 7 peroba-poca 
Aspidosperma 
cylindrocarpon 8 14,5 4,61 

1 46 peroba-poca 
Aspidosperma 
cylindrocarpon 6 10,0 3,18 

1 50 peroba-poca 

Aspidosperma 
cylindrocarpon 8 13,5 4,29 

1 52 peroba-poca 
Aspidosperma 
cylindrocarpon 10 18,0 5,72 

2 32 peroba-poca 
Aspidosperma 
cylindrocarpon 10 15,0 4,77 

3 32 pessegueiro-bravo Prunus myrtifolia  8 11,5+13 3,66+4,13 

2 4 pimenteira Xylopia aromatica 11 14,0 4,45 

2 7 primavera Bougainvillea glabra 7 10,0 3,18 

2 48 primavera Bougainvillea glabra 5 11,5+7+15 3,66+2,22+4,77 

2 49 primavera Bougainvillea glabra 2 
10+8+11+15

+6 
3,18+2,54+3,50+4,

77+1,90 

2 51 primavera Bougainvillea glabra 3 11,0 3,50 

3 11 sete-capotes 
Campomanesia 
guazumifolia 9 16+13 5,09+4,13 

CAP – Circunferência a altura do peito 
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ANEXO 13 – Espécies da flora encontradas no Fragmento 10 
 

Parcela Número Nome comum Nome científico Altura CAP 
DAP 

3 51 
amendoim-
bravo 

Pterogyne nitens 
27 99,0 

31,51 

2 31 arco-de-peneira Cupania vernalis 12 21,5 
6,84 

2 32 arco-de-peneira Cupania vernalis 13 32,5 
10,34 

2 37 arco-de-peneira Cupania vernalis 13 23,5 
7,48 

2 39 arco-de-peneira Cupania vernalis 10 32,0 
10,18 

2 40 arco-de-peneira Cupania vernalis 7 10,5 
3,34 

2 41 arco-de-peneira Cupania vernalis 5 16,5 
5,25 

3 7 arco-de-peneira Cupania vernalis 3 10,5 
3,34 

3 9 arco-de-peneira Cupania vernalis 5 11,5 
3,66 

3 49 arco-de-peneira Cupania vernalis 5 15,0 
4,77 

2 35 arco-de-peneira Cupania vernalis 3 17,5 
5,57 

2 3 aroeira-branca Lithraea sp. 12 38,5 
12,25 

2 5 aroeira-branca Lithraea sp. 22 48+48 15,27+15,27 

2 17 aroeira-branca Lithraea sp. 23 58,0 
18,46 

2 25 aroeira-branca Lithraea sp. 12 30,5 
9,70 

2 29 aroeira-branca Lithraea sp. 19 38,5+36 12,25+11,45 

2 38 aroeira-branca Lithraea sp. 23 54,5 
17,34 

2 48 aroeira-branca Lithraea sp. 26 54+50 17,18+15,91 

2 51 aroeira-branca Lithraea sp. 20 30+39,5 9,54+12,57 

3 36 aroeira-branca Lithraea sp. 8 18,5 
5,88 

3 37 aroeira-branca Lithraea sp. 11 21,0 
6,68 

2 18 
aroeira-
vermelha 

Schinus 
terebinthifolia 16 28,5 

9,07 

2 23 
aroeira-
vermelha 

Schinus 
terebinthifolia 15 27,0 

8,59 

2 30 
aroeira-
vermelha 

Schinus 
terebinthifolia 20 77,0 

24,50 

3 1 
aroeira-
vermelha 

Schinus 
terebinthifolia 10 17,0 

5,41 

3 2 
aroeira-
vermelha 

Schinus 
terebinthifolia 16 32,5 

10,34 

3 10 
aroeira-
vermelha 

Schinus 
terebinthifolia 12 19,5 

6,20 

3 12 
aroeira-
vermelha 

Schinus 
terebinthifolia 17 28,5 

9,07 

3 22 
aroeira-
vermelha 

Schinus 
terebinthifolia 5 12,5 

3,97 

3 23 
aroeira-
vermelha 

Schinus 
terebinthifolia 16 41,5 

13,20 

3 27 
aroeira-
vermelha 

Schinus 
terebinthifolia 3 11,5 

3,66 

3 32 
aroeira-
vermelha 

Schinus 
terebinthifolia 11 18,5 

5,88 

3 33 
aroeira-
vermelha 

Schinus 
terebinthifolia 11 18,5 

5,88 

3 38 
aroeira-
vermelha 

Schinus 
terebinthifolia 15 41,0 

13,05 

3 39 
aroeira-
vermelha 

Schinus 
terebinthifolia 16 49,0 

15,59 

3 42 
aroeira-
vermelha 

Schinus 
terebinthifolia 16 42,5 

13,52 

3 43 aroeira- Schinus 13 18,0 
5,72 
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Parcela Número Nome comum Nome científico Altura CAP 
DAP 

vermelha terebinthifolia 

3 44 
aroeira-
vermelha 

Schinus 
terebinthifolia 17 49,0 

15,59 

3 47 
aroeira-
vermelha 

Schinus 
terebinthifolia 12 18,0 

5,72 

3 19 
aroeira-
vermelha 

Schinus 
terebinthifolia 15 23,5 

7,48 

2 9 candeia 
Gochnatia 
polymorpha  5 15,0 

4,77 

2 10 candeia 

Gochnatia 
polymorpha  10 46,0 

14,64 

1 6 canelão Ocotea velutina  17 67,5 
21,48 

1 16 canelão Ocotea velutina  11 49,0 
15,59 

1 27 canelão Ocotea velutina  13 34,5 
10,98 

1 14 
capitão-do-
cerrado 

Terminalia 
argentea 16 39,5 

12,57 

1 28 capixingui 
Croton 
floribundus 16 72,0 

22,91 

1 7 carne-de-vaca 
Roupala 
brasiliensis 12 25,5 

8,11 

1 9 chá-de-bugre 

Cordia 
ecalyculata 13 31,0 

9,86 

2 2 esponjinha 
Calliandra 
foliolosa  7 10,5 

3,34 

2 4 esponjinha 
Calliandra 
foliolosa  7 15,0 

4,77 

2 6 esponjinha 

Calliandra 
foliolosa  6 13,0 

4,13 

2 49 esponjinha 
Calliandra 
foliolosa  7 12,5 

3,97 

1 10 
falsa-cabreúva 

Protium 
heptaphyllum 13 32,0 

10,18 

1 11 
falsa-cabreúva 

Protium 
heptaphyllum 16 

46,5+34 
14,80+10,82 

1 18 
falsa-cabreúva 

Protium 
heptaphyllum 13 30,5 

9,70 

1 23 
falsa-cabreúva 

Protium 
heptaphyllum 11 18,0 

5,72 

3 5 faveiro 
Platypodium 
elegans 16 

62,5+70 
19,89+22,28 

3 6 faveiro 
Platypodium 
elegans 10 42,5 

13,52 

3 14 faveiro 
Platypodium 
elegans 12 37,0 

11,77 

3 17 faveiro 
Platypodium 
elegans 16 59,5 

18,93 

3 24 faveiro 
Platypodium 
elegans 10 27,5 

8,75 

3 29 faveiro 
Platypodium 
elegans 15 43,0 

13,68 

3 48 faveiro 
Platypodium 
elegans 17 66,0 

21,00 

1 15 folhão Coccoloba sp. 12 35,5 
11,30 

2 19 folhão Coccoloba sp. 14 49,5+33 15,75+10,50 

3 25 folhão Coccoloba sp. 8 14,5 
4,61 

3 20 grão-de-galo Celtis pubescens 11 20,5 
6,52 

1 19 guaçatunga 

Casearia 
sylvestris 13 11,5 

3,66 

1 20 guaçatunga 
Casearia 
sylvestris 17 44,5 

14,16 

1 33 guaritá Astronium 16 35,0 
11,14 
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Parcela Número Nome comum Nome científico Altura CAP 
DAP 

graveolens 

1 17 ingá-do-cerrado Inga edulis 14 42,5 
13,52 

3 26 
jacarandá-do-
campo 

Machaerium 
acutifolium 7 10,0 

3,18 

1 12 jatobá 

Hymenaea 
courbaril  13 66,0 

21,00 

3 45 jerivá 
Syagrus 
romanzoffiana  18 53,0 

16,87 

3 46 jerivá 
Syagrus 
romanzoffiana  20 87,0 

27,69 

1 24 
laranjeira-do-
mato 

Actinostemon 
concolor  8 14,5 

4,61 

1 35 
laranjeira-do-
mato 

Actinostemon 
concolor  14 26,0 

8,27 

3 21 leiteiro 
Sapium 
glandulatum 7 13,5 

4,29 

3 34 leiteiro 

Sapium 
glandulatum 5 

10,5 
3,34 

2 1 leiteiro-branco Micandra elata 9 19,0 
6,04 

1 4 leiteiro-preto Pouteria ramiflora 13 28,5 
9,07 

1 30 leiteiro-preto Pouteria ramiflora 14 25+16 7,95+5,09 

1 34 leiteiro-preto Pouteria ramiflora 14 45,5 
14,48 

3 30 mamica-branca Zanthoxylum sp. 5 15,5+7+10 4,93+2,22+3,18 

1 29 
mamica-de-
porca 

Zanthoxylum 
riedelianum 11 

22+11 
7,00+3,50 

3 4 
mamica-de-
porca 

Zanthoxylum 
riedelianum 10 12,0 

3,81 

2 33 miguel-pintado 
Matayba 
elaeagnoides 11 24,0 

7,63 

2 46 miguel-pintado 
Matayba 
elaeagnoides 12 22,0 

7,00 

2 21 
Não 
identificada1 MYRTACEAE 7 14,5 

4,61 

2 34 
Não 
identificada1 MYRTACEAE 3 

11+5,5+4+11+4+3,5 
3,50+1,75+1,27+3,50+1,27

+1,11 

3 41 
Não 
identificada1 MYRTACEAE 6 13,0 

4,13 

2 36 
palmeira-
guariroba Syagrus oleracea 16 39,0 

12,41 

2 44 
palmeira-
guariroba Syagrus oleracea   50,5 

16,07 

2 47 
palmeira-
guariroba Syagrus oleracea 16 14,0 

4,45 

1 25 pata-de-vaca Bauhinia sp. 6 14,5 
4,61 

2 14 pau-de-espeto 
Casearia 
gossypiosperma  7 

12+6,5+3 
3,81+2,06+0,95 

2 15 pau-de-espeto 
Casearia 
gossypiosperma  12 

13,5+10+12+20,5 
4,29+3,18+3,81+6,52 

2 22 pau-de-espeto 
Casearia 
gossypiosperma  13 14,0 

4,45 

2 24 pau-de-espeto 
Casearia 
gossypiosperma  11 15,0 

4,77 

2 28 pau-de-espeto 
Casearia 
gossypiosperma  6 11,5 

3,66 

2 42 pau-de-espeto 
Casearia 
gossypiosperma  15 30,5 

9,70 

2 43 pau-de-espeto 

Casearia 
gossypiosperma  15 10,5 

3,34 

2 45 pau-de-espeto 
Casearia 
gossypiosperma  12 

11,5+12 
3,66+3,81 

3 16 pau-de-espeto Casearia 10 11+15,5+12 3,50+4,93+3,81 
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Parcela Número Nome comum Nome científico Altura CAP 
DAP 

gossypiosperma  

3 35 pau-de-espeto 
Casearia 
gossypiosperma  12 34+22 

10,82+7,00 

1 21 pau-marfim 

Balfourodendron 
riedelianum 13 20,5 

6,52 

1 26 pau-marfim 
Balfourodendron 
riedelianum 16 36,5 

11,61 

1 32 pau-marfim 
Balfourodendron 
riedelianum 9 13,5 

4,29 

1 1 peroba-poca 

Aspidosperma 
cylindrocarpon 7 14,0 

4,45 

1 2 peroba-poca 
Aspidosperma 
cylindrocarpon 6 12,0 

3,81 

1 3 peroba-poca 
Aspidosperma 
cylindrocarpon 11 28,0 

8,91 

1 31 peroba-poca 
Aspidosperma 
cylindrocarpon 9 16,5 

5,25 

1 8 
sucupira-
amarela Sweetia fruticosa 8 15,0 

4,77 

1 13 
sucupira-
amarela Sweetia fruticosa 13 

29,3+13,5 
9,32+4,29 

1 22 
sucupira-
amarela Sweetia fruticosa 7 16,5 

5,25 

3 50   Trichilia pallida 5 14,5 
4,61 

CAP – Circunferência a altura do peito 
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ANEXO 14 - Fotos Mastofauna 
 

 
   

 
Foto 1: Montagem da parcela, Fragmento 8. 

 

 
Foto 2: Cobertura da parcela, Fragmento 3. 

   

 
    Foto 3: Parcela de areia com isca de banana. 

   

 
    Foto 4: Marcação das parcelas de areia. 

  

 
   Foto 5: Cyanocorax chrysops (gralha-picaça). 

  

 
   Foto 6: Cariama cristata (seriema). 
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Foto 7: Lycalopex vetulus (raposinha) - Foto de 
Ednaldo C. Rocha (2006). 

 
 

Foto 8: pegada de Dasypus novemcinctus (tatu-
galinha), fragmento 6. 

 

 
 Foto 9: pegadas de Dasyprocta azarae (cutia), 
fragmento 8. 

             

             
Foto 10: detalhe da pegada de Mazama 
gouazoupira (veado-catingueiro), fragmento 8. 

 
Foto 11: pegadas de Mazama gouazoupira (veado-

 
 

 
Foto 12: pegada de Leopardus pardalis 
(jaguatirica), fragmento 8. 
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catingueiro), na margem da lagoa, fragmento 8. 

           
Foto 13: detalhe da pegada de Dasypus 
novemcinctus (tatu-galinha), fragmento 9. 

 

 
Foto 14: pegada de Hidrochoerus hidrochaeris 
(capivara), fragmento 3. 

 

 

 
Foto 15: detalhe da pegada de Eira barbara (irara), 
fragmento 8. 

 

 
Foto 16: pegadas de Eira barbara (irara), 

fragmento 8. 

 

             
Foto 17: detalhe do ambiente onde foram 
registradas as pegadas de Hidrochoerus 

 

            
Foto 18: pegadas de Cuniculus paca (paca), 

fragmento 9. 
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hidrochaeris (capivara), fragmento 3. 
 

                
Foto 19: pegadas de Lontra longicaudis (lontra), 
fragmento 7.   

 

          
Foto 20: pegadas de Cerdocyon thous 
(cachorro-do-mato), fragmento 7. 

 

 
Foto 21: três filhotes de Dasypus novemcinctus 
(tatu-galinha) em armadilha pitfall, fragmento 7. 

 

 
Foto 22: pegada de Cabassous sp. (tatu-de-
rabo-mole), fragmento 7. 

 

            
Foto 23: detalhe da mesma pegada (Lontra 

 

          
Foto 24: pegada de Cuniculus paca (paca) na 
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longicaudis) com escala. margem do rio, fragmento 7.  

 

 
Foto 25: filhote de Dasypus novemcinctus (tatu-
galinha), fragmento 7. 

 

 
Foto 26: pegada de Mazama gouazoupira 
(veado-catingueiro) na parcela de areia, 
fragmento 8. 

 

 
Foto 27: pegadas de Mazama gouazoupira (veado-
catingueiro), fragmento 9. 

 

 
Foto 28: Dasypus novemcinctus (tatu-galinha), 
fragmento 9. 

 

            
Foto 29: pegadas de Cuniculus paca (paca) na 

margem do rio, fragmento 9. 

 
 
 

 
Foto 30: pegadas de Dasyprocta azarae 
(cutia) na parcela de areia, fragmento 9. 
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Foto 31: pegada de Leopardus sp. (gato-do-mato) 
na parcela de areia, fragmento 7. 

 
Foto 32: trilha de pegadas de Leopardus 
pardalis (jaguatirica), lado esquerdo da foto, 
fragmento 8. 

 

             
Foto 33: pegadas de Leopardus pardalis 

(jaguatirica) na parcela de areia, fragmento 8. 

 

              
Foto 34: detalhe da impressão da pegada de 
Leopardus pardalis (jaguatirica) na parcela de 

areia, fragmento 8. 

 

 
Foto 35: pegadas de Dasyprocta azarae (cutia) na 
parcela de areia, fragmento 3. 

 

 
Foto 36: pegadas de Nasua nasua (quati) na 
parcela de areia, fragmento 1. 
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Foto 37: pegadas de Dasyprocta azarae (cutia) na 
parcela de areia, fragmento 1. 

 
 Foto 38: fezes de Hidrochoerus hidrochaeris 
(capivara), fragmento 1. 

 

 
Foto 39: ambiente (taboa) onde foram encontradas 
as fezes de Hidrochoerus hidrochaeris (capivara), 
fragmento 1. 

 

 
Foto 40: pegadas de Mazama gouazoupira 
(veado-catingueiro), fragmento 2. 

 

 

 
Foto 41: pegadas de Leopardus sp. (gato-do-mato) 
na parcela de areia, fragmento 2. 

 

 
Foto 42: pegadas de Dasyprocta azarae 
(cutia) na parcela de areia, fragmento 3. 
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Foto 43: pegadas de Leopardus sp. (gato-do-mato) 
na parcela de areia, fragmento 2. 

 
Foto 44: detalhe da mesma pegada (Nasua 
nasua) com escala. 

 

             
Foto 45: pegadas de Euphractus sexcinctus (tatu-
peba), fragmento 6. 

 

             
Foto 46: pegadas de Nasua nasua (quati) na 
parcela de areia, fragmento 3. 

 

 
Foto 47: pegadas de Dasyprocta azarae (cutia) na 
parcela de areia, fragmento 1. 

 

 
Foto 48: pegadas de Mazama gouazoupira 
(veado-catingueiro) na parcela de areia, 
fragmento 1. 
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Foto 49: pegadas de Mazama gouazoupira (veado-
catingueiro), fragmento 3. 

                
Foto 50: ambiente onde foram encontradas as 

pegadas de Mazama gouazoupira (veado-
catingueiro), fragmento 3. 
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ANEXO 15 - Ficha de Campo – Transecto Linear 
 
FICHA DE CAMPO – TRANSECTO LINEAR - Mamíferos de médio e grande porte 
 
Nome do observador: Munique  Local ou região da coleta: APA Água Parada 

Data: 01/11/2009 Condições do tempo: sol, 30ºC 

Horário de inicio: 18:00 h (horário solar) Horário final: 19:00 h 

Nome ou No do Transecto: Fragmento 7 Distância total caminhada: 400 m 

Horário da 
observação 

 

Espécie observada 
 

Número de 
indivíduos 

Tamanho 
do grupo 

Observações 
associadas 
Contagem 

total/parcial/macho/ 
fêmea/filhote 

 
Nenhum registro 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

OBS. 
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FICHA DE CAMPO – TRANSECTO LINEAR - Mamíferos de médio e grande porte 
 
Nome do observador: Munique Local ou região da coleta: APA Água Parada 

Data: 02/11/2009 Condições do tempo: sol, 30ºC 

Horário de inicio: 18:00 h (horário solar) Horário final: 19:00 h 

Nome ou No do Transecto: Fragmento 9 Distância total caminhada: 400 m 

Horário da 
observação 

 

Espécie observada 
 

Número de 
indivíduos 

Tamanho 
do grupo 

Observações 
associadas 
Contagem 

total/parcial/mac
ho/ 

fêmea/filhote 

18: 20 h Dasypus novemcinctus 
 

01 ---------- -------- 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

OBS. 
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FICHA DE CAMPO – TRANSECTO LINEAR - Mamíferos de médio e grande porte 
 
Nome do observador: Munique Local ou região da coleta: APA Água Parada 

Data: 03/11/2009 Condições do tempo: sol, 30ºC 

Horário de inicio: 18:00 h (horário solar) Horário final: 19:00 h 

Nome ou No do Transecto: Fragmento 4 Distância total caminhada: 400 m 

Horário da 
observação 

 

Espécie observada 
 

Número de 
indivíduos 

Tamanho 
do grupo 

Observações 
associadas 
Contagem 

total/parcial/mac
ho/ 

fêmea/filhote 

18:15 h 
 

Dasypus novemcinctus 
 

02 ----------- ------------ 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

OBS. 
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FICHA DE CAMPO – TRANSECTO LINEAR - Mamíferos de médio e grande porte 
 
Nome do observador: Munique Local ou região da coleta: APA Água Parada 

Data: 04/11/2009 Condições do tempo: sol, 30ºC 

Horário de inicio: 18:00 h (horário solar) Horário final: 19:00 h 

Nome ou No do Transecto: Fragmento 10 Distância total caminhada: 400 m 

Horário da 
observação 

 

Espécie observada 
 

Número de 
indivíduos 

Tamanho 
do grupo 

Observações 
associadas 
Contagem 

total/parcial/mac
ho/ 

fêmea/filhote 

Nenhum registro 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

OBS. 
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FICHA DE CAMPO – TRANSECTO LINEAR - Mamíferos de médio e grande porte 
 
Nome do observador: Munique Local ou região da coleta: APA Água Parada 

Data: 05/11/2009 Condições do tempo: sol, 30ºC 

Horário de inicio: 18:00 h (horário solar) Horário final: 19:00 h 

Nome ou No do Transecto: Fragmento 8 Distância total caminhada: 400 m 

Horário da 
observação 

 

Espécie observada 
 

Número de 
indivíduos 

Tamanho 
do grupo 

Observações 
associadas 
Contagem 

total/parcial/ma
cho/ 

fêmea/filhote 

Nenhum registro 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

OBS. 
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FICHA DE CAMPO – TRANSECTO LINEAR - Mamíferos de médio e grande porte 
 
Nome do observador: Munique Local ou região da coleta: APA Água Parada 

Data: 06/11/2009 Condições do tempo: sol, 30ºC 

Horário de inicio: 18:00 h (horário solar) Horário final: 19:00 h 

Nome ou No do Transecto: Fragmento 1 Distância total caminhada: 400 m 

Horário da 
observação 

 

Espécie observada 
 

Número de 
indivíduos 

Tamanho 
do grupo 

Observações 
associadas 
Contagem 

total/parcial/mac
ho/ 

fêmea/filhote 

Nenhum registro 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

OBS. 
 

 



Encarte 1  Plano de Manejo da ÁPA Municipal Água Parada  

Secretaria de Meio Ambiente de Bauru                                 ecossistema consultoria ambiental 

 

357/I 

357/I 

 
FICHA DE CAMPO – TRANSECTO LINEAR - Mamíferos de médio e grande porte 
 
Nome do observador: Munique Local ou região da coleta: APA Água Parada 

Data: 07/11/2009 Condições do tempo: Chuva torrencial 

Horário de inicio: 18:00 h (horário solar) Horário final: 18:30 h 

Nome ou No do Transecto: Fragmento 2 Distância total caminhada: 400 m 

Horário da 
observação 

 

Espécie observada 
 

Número de 
indivíduos 

Tamanho 
do grupo 

Observações 
associadas 
Contagem 

total/parcial/mach
o/ 

fêmea/filhote 

Nenhum registro 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

OBS. 
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FICHA DE CAMPO – TRANSECTO LINEAR - Mamíferos de médio e grande porte 
 
Nome do observador: Munique Local ou região da coleta: APA Água Parada 

Data: 08/11/2009 Condições do tempo: nublado 

Horário de inicio: 18:00 h (horário solar) Horário final: 19:00 h 

Nome ou No do Transecto: Fragmento 6 Distância total caminhada: 400 m 

Horário da 
observação 

 

Espécie observada 
 

Número de 
indivíduos 

Tamanho 
do grupo 

Observações 
associadas 
Contagem 

total/parcial/mac
ho/ 

fêmea/filhote 

Nenhum registro 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

OBS. 
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FICHA DE CAMPO – TRANSECTO LINEAR - Mamíferos de médio e grande porte 
 
Nome do observador: Munique Local ou região da coleta: APA Água Parada 

Data: 09/11/2009 Condições do tempo: nublado 

Horário de inicio: 18:00 h (horário solar) Horário final: 19:00 h 

Nome ou No do Transecto: Fragmento 5 Distância total caminhada: 400 m 

Horário da 
observação 

 

Espécie observada 
 

Número de 
indivíduos 

Tamanho 
do grupo 

Observações 
associadas 
Contagem 

total/parcial/mac
ho/ 

fêmea/filhote 

Nenhum registro 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

OBS. 
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FICHA DE CAMPO – TRANSECTO LINEAR - Mamíferos de médio e grande porte 
 
Nome do observador: Munique Local ou região da coleta: APA Água Parada 

Data: 10/11/2009 Condições do tempo: parcialmente nublado 

Horário de inicio: 18:00 h (horário solar) Horário final: 19:00 h 

Nome ou No do Transecto: Fragmento 3 Distância total caminhada: 400 m 

Horário da 
observação 

 

Espécie observada 
 

Número de 
indivíduos 

Tamanho 
do grupo 

Observações 
associadas 
Contagem 

total/parcial/mac
ho/ 

fêmea/filhote 

Nenhum registro 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

OBS. 
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ANEXO 16 – Formulário para Entrevistas – Questionário Mastofauna 
 
Formulário para Entrevistas 
 

1.1 Plano de Manejo – APA Municipal Água Parada – Bauru/SP 
 

1.2 QUESTIONÁRIO 
1.3 mamíferos de médio e grande porte 

 

Nome do entrevistado: Nelson Florêncio Barbosa 

Data: 30/10/2009 Nome do Local: Instituto Penal Agrícola (IPA) 
– Fragmento 1 
 

Município/Estado: Bauru/SP Coordenadas: 7.543.284-696.530  

Grupo taxônomico: Mamíferos 

Entrevistador: Munique Maria dos Santos Neto 

1.4  
1.5 V

a
l
o
r
e
s
 
B
i
o
o
s 

 

(X) espécies ameaçadas de extinção  
(  ) espécies endêmicas 
(  ) espécies de valor econômico: 
caça/comércio  
 

(  ) hábitats únicos 
(  ) espécies topo da cadeia 
alimentar 
 

 

Espécies Tipo de registro 
 

(visual, rastro, 
vocalização)  

Observação 
 

(X) 1 a 6 meses 
(  ) 7 a 1,5 meses 
(  ) mais de 1,6 ano 

N
o 
de  

indivíduos 
Ambiente 

Fisionomia 
 

(X) florestal 
(  ) arbustiva 
(X) herbácea 
(  ) campo 
(  ) agricultura 

Hidrochoerus hidrochaeris visual  20  

Mazama gouazoupira visual  2  

Nasua nasua visual  20  

Procyon cancrivorus visual  2  

Cuniculus paca rastro    

Lepus europaeus visual  vários, não 
soube precisar 

 

Sylvilagus brasiliensis visual  mais do que 
dois 

 

Sphigurus spinosus visual  vários, não 
soube precisar 

 

Tamandua tetradactyla visual  1  

Lontra longicaudis visual  1  

Leopardus pardalis visual  1  

     

     

     

OBS. 
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Formulário para Entrevistas 
 

Plano de Manejo – APA Municipal Água Parada – Bauru/SP 
 

QUESTIONÁRIO 
mamíferos de médio e grande porte 
 

Nome do entrevistado: Milton Carrinho 

Data: 07/11/2009  Nome do Local: Fazenda Nossa Senhora 
Aparecida -Fragmento 2 
 

Município/Estado : Bauru/SP Coordenadas: 7.544.642-692.612 

Grupo taxônomico: Mamíferos 

Entrevistador: Munique Maria dos Santos Neto 

1.6  
1.7 V

a
l
o
r
e
s
 
B
i
o
l
ó
g 

 

(X) espécies ameaçadas de extinção 
(  ) espécies endêmicas 
(  ) espécies de valor econômico: 
caça/comércio 

(  ) hábitats únicos 
(X) espécies topo da 
cadeia alimentar 
 

 

Espécies Tipo de registro 
 

(visual, rastro, 
vocalização)  

Observação 
 

(X) 1 a 6 meses 
(  ) 7 a 1,5 meses 
(  ) mais de 1,6 ano 

N
o 
de  

indivíduos 
Ambiente 

Fisionomia 
 

(X) florestal 
(  ) 
arbustiva 
(  ) 
herbácea 
(  ) campo 
(  ) 
agricultura 

Hidrochoerus hidrochaeris visual  vários  

Nasua nasua visual  20  

Cuniculus paca rastro    

Lontra longicaudis visual  1  

Mazama gouazoupira visual  1  

Dasypus novemcinctus visual  vários  

Euphractus sexcinctus visual  vários  

Cabassous sp. visual  vários  

Lepus europaeus visual  vários  

Sylvilagus brasiliensis visual  vários  

Procyon cancrivorus visual  1  

Sphigurus spinosus visual  vários  

Tamandua tetradactyla visual  1  

Cerdocyon thous visual  vários  

Leopardus sp. visual  1  



Encarte 1  Plano de Manejo da ÁPA Municipal Água Parada  

Secretaria de Meio Ambiente de Bauru                                 ecossistema consultoria 
ambiental 

 

364/I 

364/I 

 



Encarte 1  Plano de Manejo da ÁPA Municipal Água Parada  

Secretaria de Meio Ambiente de Bauru                                 ecossistema consultoria 
ambiental 

 

365/I 

365/I 

 
Formulário para Entrevistas 
 

Plano de Manejo – APA Municipal Água Parada – Bauru/SP 
 

QUESTIONÁRIO 
mamíferos de médio e grande porte 

 

Nome do entrevistado: Francisco da Silva Neto e Maria da Paz Santos Lima 

Data: 29/10/2009 Nome do Local: Fazenda Santa Brasília – 
Fragmento 3 

Município/Estado : Bauru/SP Coordenadas: 7.551.045-695.112 

Grupo taxônomico: Mamíferos 

Entrevistador: Munique Maria dos Santos Neto 

1.8  
1.9 V

a
l
o
r
e
s
 
B
o
l
i
c
o
s 

 

(X) espécies ameaçadas de extinção 
(  ) espécies endêmicas 
(  ) espécies de valor econômico: 
caça/comércio 

(  ) hábitats únicos 
(X) espécies topo da cadeia 
alimentar 
 

 

Espécies Tipo de registro 
 

(visual, rastro, 
vocalização)  

Observação 
 

(X) 1 a 6 meses 
(  ) 7 a 1,5 meses 
(  ) mais de 1,6 ano 

N
o 
de  

indivíduos 
Ambiente 

Fisionomia 
 

(X) florestal 
(  ) arbustiva 
(X) herbácea 
(  ) campo 
(  ) agricultura 

Nasua nasua visual  15  

Hidrochoerus hidrochaeris visual  20  

Dasyprocta azarae visual  6  

Sphigurus spinosus visual  10  

Cuniculus paca visual  2  

Eira barbara visual  1  

Tamandua tetradactyla visual  2  

Mazama gouazoupira visual  5  

Lepus europaeus visual  mais de 20  

Procyon cancrivorus visual  6  

Leopardus sp rastro    

Dasypus novemcinctus visual  vários, não 
soube precisar 

 

Euphractus sexcinctus visual  vários, não 
soube precisar 

 

OBS. Segundo o relato dos entrevistados o ouriço-cacheiro (Sphigurus spinosus) gosta de se alimentar 
de goiaba. 
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Formulário para Entrevistas 
 

Plano de Manejo – APA Municipal Água Parada – Bauru/SP 
 

QUESTIONÁRIO 
mamíferos de médio e grande porte 

 

Nome do entrevistado: Sidnei Izidoro 

Data: 03/11/2009 Nome do Local: Fazenda Santa Cecília –  
Fragmento 4 
 

Município/Estado : Bauru/SP Coordenadas: 7.556.119-691.754 

Grupo taxônomico: Mamíferos 

Entrevistador: Munique Maria dos Santos Neto 

1.10  
1.11 V

a
l
o
r
e
s
 
B
i
o
g
i
c
o
s 

 

(X) espécies ameaçadas de extinção 
(  ) espécies endêmicas 
(  ) espécies de valor econômico: 
caça/comércio 

(  ) hábitats únicos 
(  ) espécies topo da cadeia 
alimentar 
 

 

Espécies Tipo de registro 
 

(visual, rastro, 
vocalização)  

Observação 
 

(X) 1 a 6 meses 
(  ) 7 a 1,5 meses 
(  ) mais de 1,6 ano 

N
o 
de  

indivíduos 
Ambiente 

Fisionomia 
 

(X) florestal 
(  ) arbustiva 
(  ) herbácea 
(  ) campo 
(  ) agricultura 

Tamandua tetradactyla visual  1  

Mazama gouazoupira visual  1  

Euphractus sexcinctus visual  1  

Lepus europaeus visual  5  

Cerdocyon thous rastro    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

OBS. 
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Formulário para Entrevistas 
 

Plano de Manejo – APA Municipal Água Parada – Bauru/SP 
 

QUESTIONÁRIO 
mamíferos de médio e grande porte 

 

Nome do entrevistado: Claudinei Antônio da Costa 

Data: 08/11/2009 Nome do Local: Fazenda São Francisco do Rio 
Verde –  
Fragmento 5 
 

Município/Estado : Bauru/SP Coordenadas: 7.554.776-693.321 

Grupo taxônomico: Mamíferos 

Entrevistador: Munique Maria dos Santos Neto 

1.12  
1.13 V

a
l
o
r
e
s
 
B
i
c
o
s 

 

(X) espécies ameaçadas de extinção 
(  ) espécies endêmicas 
(X) espécies de valor econômico: 
caça/comércio 

(  ) hábitats únicos 
(  ) espécies topo da cadeia 
alimentar 
 

 

Espécies Tipo de registro 
 

(visual, rastro, 
vocalização)  

Observação 
 

(X) 1 a 6 meses 
(  ) 7 a 1,5 meses 
(  ) mais de 1,6 ano 

N
o 
de  

indivíduos 
Ambiente 

Fisionomia 
 

(X) florestal 
(  ) arbustiva 
(  ) herbácea 
(  ) campo 
(  ) agricultura 

Nasua nasua visual  vários, não 
soube precisar 

 

Dasyprocta azarae visual  1  

Mazama gouazoupira visual  1  

Dasypus novemcinctus visual  mais de 1  

Euphractus sexcinctus visual  mais de 1  

Lepus europaeus visual  vários, não 
soube precisar 

 

Sylvilagus brasiliensis visual  vários, não 
soube precisar 

 

Tamandua tetradactyla rastro    

Cuniculus paca rastro    

     

     

     

     

     

OBS. Houve relato de caça de tatus na região. 
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Formulário para Entrevistas 
 

Plano de Manejo – APA Municipal Água Parada – Bauru/SP 
 

QUESTIONÁRIO 
mamíferos de médio e grande porte 

 

Nome do entrevistado: José Fracaro 

Data: 09/11/2009 Nome do Local: Fazenda São Francisco –  
Fragmento 6 
 

Município/Estado : Bauru/SP Coordenadas: 7.549.104-691.157 

Grupo taxônomico: Mamíferos 

Entrevistador: Munique Maria dos Santos Neto 

1.14  
1.15 V

a
l
o
r
e
s
 
B
g
i
c
o
s 

 

(X) espécies ameaçadas de extinção 
(  ) espécies endêmicas 
(X) espécies de valor econômico: 
caça/comércio 

(  ) hábitats únicos 
(  ) espécies topo da cadeia 
alimentar 
 

 

Espécies Tipo de registro 
 

(visual, rastro, 
vocalização)  

Observação 
 

(X) 1 a 6 meses 
(  ) 7 a 1,5 meses 
(  ) mais de 1,6 ano 

N
o 
de  

indivíduos 
Ambiente 

Fisionomia 
 

(X) florestal 
(  ) arbustiva 
(  ) herbácea 
(  ) campo 
(  ) agricultura 

Mazama gouazoupira visual  2  

Cebus nigritus visual  5  

Dasypus novemcinctus visual  vários, não 
soube precisar 

 

Euphractus sexcinctus visual  vários, não 
soube precisar 

 

Cabassous sp. visual  3 ou 4  

Nasua nasua visual  vários, não 
soube precisar 

 

Lepus europaeus visual  vários, não 
soube precisar 

 

Sylvilagus brasiliensis visual  vários  

Procyon cancrivorus visual  1  

Cerdocyon thous visual  1  

Dasyprocta azarae visual  1  

Cuniculus paca visual  1  

Hidrochoerus hidrochaeris visual  3  

OBS. 
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Formulário para Entrevistas 
 

1.16 Plano de Manejo – APA Municipal Água Parada – Bauru/SP 

 

1.17 QUESTIONÁRIO 

1.18 mamíferos de médio e grande porte 

 

Nome do entrevistado: João Carlos Parizi 

Data: 01/11/2009 Nome do Local: Fazenda do Neto – Fragmento 7 

Município/Estado : Bauru/SP Coordenadas: 7.552.313-688.321 

Grupo taxônomico: Mamíferos 

Entrevistador: Munique Maria dos Santos Neto 

1.19  
1.20 V

a
l
o
r
e
s
 
B
i
o
l
ó
g
i
c
o
s 

 

(X) espécies ameaçadas de extinção 
(  ) espécies endêmicas 
(X) espécies de valor econômico: 
caça/comércio 

(  ) hábitats únicos 
(X) espécies topo da cadeia alimentar 
 

 

Espécies Tipo de registro 
 

(visual, rastro, 
vocalização)  

Observação 
 

(X) 1 a 6 meses 
(  ) 7 a 1,5 meses 
(  ) mais de 1,6 ano 

N
o 

de  
indivíduos 

Ambiente 
Fisionomia 

 
(X) florestal 
(  ) arbustiva 
(  ) herbácea 
(  ) campo 
(  ) agricultura 

Sphigurus spinosus visual  vários  

Mazama gouazoupira visual  mais de 4  

Nasua nasua visual  mais de 20  

Cuniculus paca visual  vários  

Hidrochoerus hidrochaeris visual  mais de 10  

Cerdocyon thous visual  vários  

Procyon cancrivorus visual  1  

Lepus europaeus visual  vários  

Sylvilagus brasiliensis visual  vários  

Dasypus novemcinctus visual  vários  

Euphractus sexcinctus visual  vários  

Myocastor coypus visual  vários  

Leopardus pardalis visual  1  

Puma yagouaroundi visual  1  

Tamandua tetradactyla visual  1  

Lontra longicaudis visual  1  

Eira barbara visual  1  

OBS. Relatado pelo Sr João Carlos que cachorros domésticos atacam e matam os veados (Mazama gouazoupira). E 
que as capivaras (Hidrochoerus hidrochaeris) são mortas por caçadores. Cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) come 
frango (criação doméstica). 
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Formulário para Entrevistas 
 

Plano de Manejo – APA Municipal Água Parada – Bauru/SP 

 

QUESTIONÁRIO 
mamíferos de médio e grande porte 

 

Nome do entrevistado: Luiz Carlos Parizi 

Data: 28/10/2009 Nome do Local: Fazenda Rio Verde – Gennaro Mondel –  
Fragmento 8 
 

Município/Estado : Bauru/SP Coordenadas: 7.540.149-693.358 

Grupo taxônomico: Mamíferos 

Entrevistador: Munique Maria dos Santos Neto 

1.21  
1.22 V

a
l
o
r
e
s
 
B
i
o
l
ó
g
i
c
o
s 

 

(X) espécies ameaçadas de extinção 
(  ) espécies endêmicas 
(  ) espécies de valor econômico: 
caça/comércio 

(  ) hábitats únicos 
(X) espécies topo da cadeia alimentar 
 

 

Espécies Tipo de registro 
 

(visual, rastro, 
vocalização)  

Observação 
 

(X) 1 a 6 meses 
(X) 7 a 1,5 meses 
(  ) mais de 1,6 ano 

N
o 

de  
indivíduos 

Ambiente 
Fisionomia 

 
(X) florestal 
(  ) arbustiva 
(  ) herbácea 
(  ) campo 
(  ) agricultura 

Cerdocyon thous visual  vários  

Procyon cancrivorus visual  1  

Tamandua tetradactyla visual  1  

Nasua nasua visual  mais de 20  

Cebus nigritus visual  vários  

Puma concolor visual  1  

Dasyprocta azarae visual  vários, muito  

Hidrochoerus hidrochaeris visual  vários  

Cuniculus paca visual  1  

Mazama gouazoupira visual  vários  

Lontra longicaudis visual  1  

Eira barbara visual  1  

Leopardus pardalis visual  1  

Sylvilagus brasiliensis visual  vários  

Lepus europaeus visual  vários  

Sus scrofa visual  vários  

OBS. O Sr. Luiz Carlos relatou que o cahorro-do-mato (Cerdocyon thous) come os carneiros (criação doméstica). 
Visualizou ontem um veado (Mazama gouazoupira). 
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Formulário para Entrevistas 
 

Plano de Manejo – APA Municipal Água Parada – Bauru/SP 

 

QUESTIONÁRIO 
mamíferos de médio e grande porte 

 

Nome do entrevistado: Luiz Carlos Parizi 

Data: 28/10/2009 Nome do Local: Fazenda Rio Verde – Gennaro Mondel –  
Fragmento 9 
 

Município/Estado : Bauru/SP Coordenadas: 7.535.896-692.612 

Grupo taxônomico: Mamíferos 

Entrevistador: Munique Maria dos Santos Neto 

1.23  
1.24 V

a
l
o
r
e
s
 
B
i
o
l
ó
g
i
c
o
s 

 

(X) espécies ameaçadas de extinção 
(  ) espécies endêmicas 
(  ) espécies de valor econômico: 
caça/comércio 

(  ) hábitats únicos 
(X) espécies topo da cadeia alimentar 
 

 

Espécies Tipo de registro 
 

(visual, rastro, 
vocalização)  

Observação 
 

(X) 1 a 6 meses 
(X) 7 a 1,5 meses 
(  ) mais de 1,6 ano 

N
o 

de  
indivíduos 

Ambiente 
Fisionomia 

 
(X) florestal 
(  ) arbustiva 
(  ) herbácea 
(  ) campo 
(  ) agricultura 

Cerdocyon thous visual  1  

Procyon cancrivorus visual  1  

Tamandua tetradactyla visual  1  

Nasua nasua visual  mais de 20  

Cebus nigritus visual  vários  

Puma concolor visual  1  

Dasyprocta azarae visual  vários, muito  

Hidrochoerus hidrochaeris visual  vários  

Cuniculus paca visual  1  

Mazama gouazoupira visual  vários  

Lontra longicaudis visual  1  

Eira barbara visual  1  

Leopardus pardalis visual  1  

Sylvilagus brasiliensis visual  vários  

Lepus europaeus visual  vários  

Sus scrofa visual  vários  

OBS. 
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Formulário para Entrevistas 
 

Plano de Manejo – APA Municipal Água Parada – Bauru/SP 

 

QUESTIONÁRIO 
mamíferos de médio e grande porte 

 

Nome do entrevistado: Luciano Mota 

Data: 09/11/2009 Nome do Local: Fazenda Santa Therezinha – Fragmento 
10 
 

Município/Estado : Bauru/SP Coordenadas: 7.535.373-694.813 

Grupo taxônomico: Mamíferos 

Entrevistador: Munique Maria dos Santos Neto 

1.25  
1.26 V

a
l
o
r
e
s
 
B
i
o
l
ó
g
i
c
o
s 

 

(X) espécies ameaçadas de extinção 
(  ) espécies endêmicas 
(  ) espécies de valor econômico: 
caça/comércio 

(  ) hábitats únicos 
(X) espécies topo da cadeia alimentar 
 

 

Espécies Tipo de registro 
 

(visual, rastro, 
vocalização)  

Observação 
 

(X) 1 a 6 meses 
(  ) 7 a 1,5 meses 
(  ) mais de 1,6 ano 

N
o 

de  
indivíduos 

Ambiente 
Fisionomia 

 
(X) florestal 
(  ) arbustiva 
(  ) herbácea 
(  ) campo 
(  ) agricultura 

Mazama gouazoupira visual  1  

Nasua nasua visual  vários  

Leopardus sp rastro    

Cerdocyon thous visual  2 ou 3  

Puma concolor visual  1  

Leopardus pardalis visual  2 ou 3  

Dasypus novemcinctus visual  vários  

Euphractus sexcinctus visual  vários  

Cabassous sp. visual  1  

Sylvilagus brasiliensis visual  vários  

Lepus europaeus visual  vários  

     

     

     

     

OBS.  
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ANEXO 17 – Fotos Pequenos Mamíferos 
 

 

 
Foto 1: Fragmento, mostrando a borda abrupta com 
o pasto, o interior com um a todos os fragmentos é o 
que se vê nas duas figuras abaixo. 

 

 
Foto 2: Assoreamento e sinais da circulação 
continua de animais domésticos. 

 

 
Foto 3: Profusão de cipós do interior dos 
fragmentos. 

 

 
Foto 4: Estado atual da mata ciliar do córrego 
da figura acima, situação comum a todos os 
demais corpos d´água da APA. 

 

 
Foto 5: Serrapilheira abundante e interior 
ensolarado do fragmento, situação comum a todos 
os fragmentos amostrados. 

 

 
Foto 6: Animais domésticos, cães, bois, 
ovelhas, bodes, cavalos foram registrados 
dentro e fora dos pontos amostrais e por toda a 
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área da APA 

 
 

 
Foto 7: Detalhes da armadilha-de-queda (pitfall) e 
da cerca condutora (drift-fence) como empregadas 
no inventário de pequenos mamíferos, nos estudos 
ambientais para compor o plano de manejo da APA 
Água Parada, Bauru, São Paulo. 

 

            
Foto 8: Detalhes da armadilha-de-queda (pitfall) 

e da cerca condutora (drift-fence) como 
empregadas no inventário de pequenos 

mamíferos. 

 

 
Foto 9: Detalhes da armadilha-de-queda (pitfall) e 
da cerca condutora (drift-fence). 

 

 
Foto 10: armadilha tipo Sherman, sob o solo 

 

 
Foto 11: armadilha tipo gaiola, sob o solo 

 

 
Foto 12: armadilha tipo Sherman, elevada 
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Foto 13: armadilha tipo gaiola, elevada 

 
Foto 14: Estação de captura com armadilhas de 
captura viva (live traps) no inventário de 
pequenos mamíferos nos estudos ambientais 
para compor o plano de manejo da APA Água 
Parada, Bauru, São Paulo. 

 

 
Foto 15: Oligoryzomys nigripes, rato-do-mato, 
pequeno mamífero não voador mais abundante nos 
estudos ambientais para compor o plano de manejo 

da APA Água Parada, Bauru, São Paulo. 

 

 
Foto 16: Jovem de Didelphis albiventris, gambá-
de-orelha-branca, segundo pequeno mamífero 
não voador mais abundante nos estudos 
ambientais para compor o plano de manejo da 
APA Água Parada, Bauru, São Paulo. 

 

 
Foto 17: Necromys lasiurus, rato-do-mato, terceiro 
pequeno mamífero não voador mais abundante nos 
estudos ambientais. 

 

 
Foto 18: Calomys tener, rato-do-mato 
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Foto 19: Delomys sublineatus, rato-do-mato 

 

 
Foto 20: Monodelphis kunsi, catita 

 

 
Foto 21: Micoureus paraguayanus 

 

 
Foto 22: Gracilinanus microtarsus 

 

 
Foto 23: Gracilinanus agilis 
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ANEXO 18 – Fotos Quiropterofauna 
 

 
 

 
Foto 1: Método utilizado na captura dos morcegos. 
Abertura das redes antes do anoitecer 

 

           

 
Foto 2: Captura dos morcegos nas 

redes 

 

           
Foto 3: Triagem dos animais após a captura 

 

 
Foto 4: Molossops temminckii 
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Foto 5: Myotis nigricans 

 
Foto 6: Carollia perspicillata 

 

 
Foto 7: Anoura caudifer 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
Foto 9: Artibeus lituratus. 
 

Foto 10: Jovem de A. lituratus capturado 
             

Foto 8: Glossophaga soricina. 
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  Foto 13: Sturnira lilium. 
 

 

 
 

 

 Foto 15: Phyllostomus discolor. 
 

Foto 12: Artibeus planirostris 

Foto 11: Jovem de A. lituratus capturado e 
sua asa com as epífises ainda em 
crescimento 

Foto 14: Platyrrhinus lineatus. 
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ANEXO 19 – Fotos Avifauna – todas as fotos são de autoria de Celso Seger 
 

 

 
Foto 1: Utilização de redes-de-neblina (mist nets) 
para captura de aves. 

 

 
Foto 2: Utilização de redes-de-neblina (mist 
nets) para captura de aves. 

 

 
Foto 3: Indivíduo de Antilophia galleata fêmea, 
capturada. 

 

 
Foto 4: Basileutuerus Flaveolus canário-do-mato 

 

 

 
Foto 5: Coryphospingus cuculatus tico-tico-rei – 
macho  

 

 
Foto 6: Thamnophilus punctatus choca-bate-
cabo – fêmea  
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Foto 7: Thamnophilus punctatus choca-bate-cabo – 
macho  

 
Foto 8: Schiffornis viresces flautim 

 
 

 

 
Foto 9: Dendrocolaptes platyrostris arapaçu-grande 

 

 
Foto 10: Euphonia chlorotica fim-fim - macho 
 

 

 
 

 
Foto 11: Euphonia chlorotica 

 

 
 

 
Foto 12: Platyrhynchus mystaceus patinho 
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Foto 13: Turdus leucomelas sabiá-branca 

 
Foto 14: Lathrotriccus euleri enferujado 

 

 

 
Foto 15:: Ninho de Myiozetetes similis bentevizinho 
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ANEXO 20 - Lista de Espécies de Aves da Área da Apa Municipal Água Parada 

TAXON 
Nome Popular 

   HABITAT 
 

  Atividade    FORMA DE 
   REGISTRO 

  RC      RB 

STATUS 

 

   NA         SP 

Família Tinamidae        

Crypturellus obsoletus inhambuguaçu Fl, S-FL Di Au    

Crypturellus parvirostris inhanbu-xororó Fl, S-FL Di Au    

Crypturellus tataupa inhambu-xintã Fl, S-FL Di Au    

Rynchotus rufescens perdigão Ab Di  Bl   

        

Família Anatidae        

Amazonetta brasiliensis marreca-ananaí Aq Di Vi    

Cairina moschata pato-do-mato Aq Di Vi    

Dendrocygna viduatta marreca-piadeira Aq Di Vi    

        

Familia Cracidae        

Penelope obscura jacu-açu Fl Di Vi    

Penelope superciliaris jacu-pemba Fl Di  Bl   

        

Família 
Odonthophoridae 

  
 

    

Odontophorus capueira uru Fl, S-FL Di Au    

        

Família Podicepedidae        

Podilymbus podiceps mergulhão-caçador Aq Di  Bl   

Tachybaptus dominicus mergulhão-pequeno Aq Di  Bl   

        

Família 
Phalacrocoracidae 

  
 

    

Phalacrocorax brasilianus biguá Aq Di Vi    

        

Família Ardeidae        

Ardea Alba garça-branca-grande S-Aq Di Vi    

Ardea cocoi garça-moura S-Aq Di Vi    

Egretta thula garça-branca-pequena S-Aq Di Vi    

Butorides striata socozinho S-Aq Di Vi    

Bubulcus íbis garça-vaqueira Ab Di Vi    

Syrygma sibilatrix maria-faceira Ab Di Vi    

Tigrisoma lineatum socó-boi S-Aq Di Vi    

Nycticorax nycticorax savacu S-Aq Di Vi    

        

Familia 
Threskiornitidae 

  
 

    

Theristicus caudatus curicaca Ab Di Vi    

        

Familia Ciconiidae        

Ciconia maguari maguari S-Aq Di Vi   Vu 

        

Familia Cathartidae        

Sarcoramphus papa urubu-rei Ar Di  Bl  Ep 

Coragyps atratus urubu-de-cabeça-preta Ar Di Vi    

Cathartes aura urubu-de-cabeça-
vermelha 

Ar 
Di 

Vi    
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TAXON Nome Popular 

   HABITAT 
 

  Atividade 

   FORMA DE 

   REGISTRO 

  RC      RB 

STATUS 

 

   NA         SP 

Familia Accipitridae        

Elanoides forficatus gavião-tesoura Fl, S-FL Di Vi    

Buteo albicaudatus gavião-do-campo Ab Di Vi    

Rupornis magnirostris gavião-carijó S-Fl, Ab Di Vi, Au    

Ictinia plumbea sovi S-Fl Di Vi    

Leptodon cayenensis gavião-de-cabeça-cinza Fl, S-FL Di Vi    

Elanus leucurus gavião-peneira Ab Di Vi    

Heterospizias meridionalis gavião caboclo Ab Di Vi    

Geranospiza caerulescens gavião-pernilongo Fl, S-FL Di Vi    

Gampsonyx swaisonii gaviãozinho Ab Di Vi    

Circus buffoni gavião-do-banhado Ab Di  Bl  Pa 

        

Familia Falconidae        

Micrastur ruficollis falcão-caburé Fl  Di  Bl   

Micrastur semitorquatus falcão-relógio Fl Di , Nt  Bl   

Milvago chimachima carrapateiro S-Fl, Ab Di Vi    

Carcara plancus carcará Ab Di Vi    

Falco femoralis falcão-de-coleira S-Fl Di  Bl   

Falco sparverius quiri-quiri Ab Di Vi    

herpetotheres cachinans acauã Fl Di Au    

        

Familia Aramidae        

Aramus guarauna carão S-Aq Di Vi    

        

Familia Rallidae        

Pardirallus nigricans saracura-sanã S-Aq Di Au    

Aramides saracura  saracura-do-mato S-Aq Di Au    

Aramides cajanea saracura-três-potes S-Aq Di  Bl   

Gallinula chloropus frango d´água Aq Di Vi    

        

Família Cariamidae        

Cariama cristata seriema Ab Di Vi, Au    

        

Familia Charadriidae        

Venellus chilensis quero-quero Ab Di Vi, Au    

        

Familia Jacanidae        

Jacana  jaçanã jaçanã S-Aq Di Vi    

        

Familia Columbidae        

Columbina talpacoti rolinha paruru S-Fl, Ab Di Vi    

Columbina squamata fogo-apagou Ab Di Vi    

Columbina picui rolinha-branca S-Fl, Ab Di Vi    

Columba livea pombo-doméstico Ab Di Vi    

Patagioenas picazurro asa-branca S-Fl, Ab Di Vi    

Patagioenas cayannensis pomba-galega S-Fl, Ab Di Vi    

Zenaida auriculata avoante Ab Di Vi    

Leptotila rufaxila juriti-gemedeira S-Fl, Ab Di Vi    
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TAXON 

 Nome Popular 

   HABITAT 
 

  Atividade    FORMA DE 
   REGISTRO 

  RC      RB 

STATUS 

 

   NA         SP 

Geotrigom montana Juriti-piranga Fl Di  Bl   

Geotrigon violacea Juriti-roxa Fl, S-Fl Di  Bl  Vu 

Leptotila verreauxi juriti-pupu S-Fl, Ab Di Vi, Cp    

        

Família Psittacidae        

Aratinga leucophthalma maritaca Fl Di Vi, Au    

Forpus xanthophterigyus tuim Fl Di Vi    

Brotogeris versicolurus periquito-rico Fl Di Vi    

Pionus maximiliani baitaca Fl Di  Bl    

Amazona aestiva papagaio-verdadeiro Fl Di Vi   Vu 

Pionopsitta pileata cuiu-cuiu Fl Di Vi, Au    

Primolius maracana maracanã Fl Di  Bl  Ep 

        

Família Cuculidae        

Coccyzus melacoryphus papa-lagarta-acanelado S-Fl, Ab Di Vi    

Piaya cayana alma-de-gato Fl, S-Fl Di Vi    

Crotophaga ani anu-preto S-Fl, Ab Di Vi    

Guira guira anu-branco S-Fl, Ab Di Vi    

Tapera naevia saci S-Fl, Ab Di Au    

        

Família Tytonidae        

Tyto Alba coruja-de-igreja Ab Nt  Bl   

        

Família Strigidae        

Megascops choliba corujinha-do-mato Fl, S-Fl Nt Au    

Athene cunicularia coruja-burraqueira Ab Di Vi    

Glaucidium brasilianum caburé Fl Cp, Nt  Bl   

        

Família Caprimulgidae        

Lurocalis semitorquatus tuju S-Fl, Ab Cp Au    

Nyctidromus albicollis curiango S-Fl, Ab Cp Au    

Hydropsalis torquata curiango-tesoura S-Fl, Ab Cp  Bl   

Caprimulgus rufus joão-corta-pau S-Fl, Ab Cp  Bl   

Caprimulgus parvulus bacurau-chintã S-Fl, Ab Cp Au    

        

Família Apodidae        

Streptoprocne zonaaris andorinhão Ab Di Vi    

        

Família Trochiliidae        

Phaetronis pretrei rabo-branco-acanelado Fl Di Vi    

Florisuga fusca beija-flor-preto Fl, S-Fl Di Vi    

Anthracothorax nigricollis beija-flor-de-veste-preta Fl, S-Fl Di  Bl   

Thalurania glaucopis  beija-flor-de-fronte 
violeta 

Fl, S-Fl 
Di 

Vi    

Amazilia  versicolor beija-flor-de-banda-
branca 

Fl 
Di 

Vi    

Amazilia láctea beija-flor-de-peito-azul Fl  Di  Bl   

Chlorostilbon lucidus besourinho-de-bico-
vermelho 

Fl, S-Fl 
Di 

Vi    

Hylocharis chrysura beija-flor-dourado Fl, S-Fl Di  Bl   

Eupetonema macroura tesourão Fl, S-Fl Di Vi    
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TAXON 

Nome Popular 

   HABITAT 
 

  Atividade    FORMA DE 

   REGISTRO 

  RC      RB 

STATUS 

 

   NA         SP 

Colibri serrirostris beija-flor-de-orelha-
violeta 

Fl, S-Fl 
Di 

 Bl   

Leucochloris albicholis beija-flor-de-papo-
branco 

Fl, S-Fl 
Di 

Vi    

        

Família Trogonidae        

Trogon rufus surucuá-de-barriga-
amarela 

Fl  
Di 

 Bl   

Trogon surucura  surucuá Fl Di  Bl   

        

Família Alcedinidae        

Megaceryle  torquata martim-pescador-grande S-Aq Di Vi    

Chloroceryle amazona martim-pescador-verde S-Aq Di Vi    

Chloroceryle americana martim-pescador-
pequeno 

S-Aq 
Di 

Vi    

        

Família Galbulidae        

Gálbula ruficauda ariramba-de-cauda-ruiva Fl Di  Vi    

        

Família Bucconidae        

Nystalus chacuru joão-bobo Ab Di Vi    

Malacoptila striata barbudo-rajado Fl, S-Fl Di  Bl   

        

Família Momotidae        

Baryphthengus ruficapillus juruva Fl Cp Au    

        

Família Ramphastidae        

Ramphastos toco tucano-toco Fl, Ab Di Vi    

        

Família Picidae        

Picumnus cirratus pica-pau-anão Fl, S-Fl Di Vi    

Picumnus albosquamatus pica-pau-anão-
escamado 

Fl, S-Fl 
Di 

Vi    

Colaptes campestris pica-pau-do-campo Ab Di Vi    

Colaptes melanochlorus pica-pau-verde-barrado Fl, S-Fl Di Vi    

Celeus flavescens pica-pau-de-cabeça-
amarela 

Fl, S-Fl 
Di 

 Bl   

Dryocopus lineatus pica-pau-de-banda-
branca 

Fl, S-Fl 
Di 

Vi    

Melanerpes candidus pica-pau-branco Ab Di Vi, Au    

Melanerpes flavifrons  benedito-de-testa -
amarela 

Ab 
Di 

Vi    

Veniliornis spilogaster pica-pau-carijó Fl, S-Fl Di Vi    

Veniliornis passerinus picapauzinho-anão Fl, S-Fl Di  Bl   

Campephilus robustus pica-pau-rei Fl Di Vi    

        

Família 
Thamnophilidae 

  
 

    

Mackenziaena severa borralhara Fl, S-Fl Di  Bl   

Taraba major choro-boi Fl Di Vi    

Thamnophilus caerulescens choca-da-mata Fl, S-Fl 
Di 

Vi, 
Au, 
Cp 

   

Thamnophilus ruficapillus choca-de-boné-
vermelho 

Fl, S-Fl 
Di 

Au    

Thamnophilus doliatus choca-barrada Fl, S-Fl Di  Bl   
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TAXON 

Nome Popular 

   HABITAT 
 

  Atividade    FORMA DE 

   REGISTRO 

  RC      RB 

STATUS 

 

   NA         SP 

Thamnophilus punctatus choca-bate-cabo Fl Di Vi, Cp    

Dysithamnus mentalis choquinha-lisa Fl Di Vi    

Drymophila malura choquinha-carijó Fl, S-Fl Di Vi    

Pyriglena leucoptera papa-taoca Fl, S-Fl Di  Bl   

Herpsilochmus 
rufimarginatus 

chororozinho-de-asa-
vermelha 

Fl, S-Fl 
Di 

Vi    

Formicivora rufa papa-formiga-verlho Fl Di  Bl   

        

Família 
Conopophagidae 

  
 

    

Conopophaga lineata  chupa-dente Fl, S-Fl Di Au    

        

Familia Rinocryptidae        

Scytalopus indigoticus  macuquinho Fl, S-Fl Di  Bl   

        

Família 
Dendrocolaptidae 

  
 

    

Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde Fl, S-Fl Di Vi    

Dendrocolaptes platyrostris arapaçu-grande Fl, S-Fl Di Vi, Cp    

Lepidocolaptes squamatus arapaçu-escamoso Fl, S-Fl Di Vi    

Lepidocolaptes 
angustirostris 

arapaçu-do-cerrado  S-Fl 
Di 

 Bl   

Xiphorhynchus fuscus arapaçu-rajado Fl Di  Bl   

        

Família Furnariidae        

Furnarius rufus joão-de-barro Ab Di Vi    

Synallaxis ruficapilla  joão-tenenem Ab Di Au    

Synallaxis frontalis petrim Ab Di  Bl   

Certhiaxis cinamomea currutié-do-banhado Ab Di Vi    

Cranioloeca vulpina arredio-do-rio Fl Di  Bl   

Automolus leucophthalmus  barranqueiro-de-bico-
branco 

Fl, S-Fl 
Di 

Au    

Xenops rutilans bico-virado Fl Di Vi    

Lochmias nematura joão-porca Fl Di  Bl   

        

Familia Tyrannidae        

Corytops delalandi estalador Fl Di  Bl   

Colonia colonus viuvinha Fl Di Vi    

Satrapa interophrys siriri-de-sobrancelhas Ab Di Vi    

Machetornis rixosus siriri-cavaleiro Ab Di Vi    

Tyrannus melancholicus suiriri Ab Di Vi, Au    

Tyranus savana tesourinha Ab Di Vi    

Empidonomus varius peitica Fl, S-Fl Di Vi    

Legatus leucophaius bem-te-vi-ladrão Fl, S-Fl Di Au    

Megarhynchus pitangua neinei Fl, S-Fl Di Vi, Au    

Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado Fl, S-Fl Di Vi, Au    

Myiozetetes similis bem-te-vi-pequeno Fl, S-Fl Di Vi, Au    

Pitangus sulphuratus bem-te-vi Fl, S-Fl, Ab Di Vi, Au    

Myiarchus swainsoni irré Fl, S-Fl Di Vi    

Myiarchus ferox maria-cavaleira Fl, S-Fl Di Vi, Au    

Myiarchus tyranullus maria-cavaleira-de-rabo-
enferrujado 

Fl, S-Fl 
Di 

 Bl   

Lathrotricus euleri enferrujado Fl, S-Fl Di Vi, Cp    

Pyrocephalus rubinus principe Ab Di  Bl   
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TAXON 

Nome Popular 

   HABITAT 
 

  Atividade    FORMA DE 

   REGISTRO 

  RC      RB 

STATUS 

 

   NA         SP 

Cnemotriccus fuscatus guaracavuçu Fl, S-Fl Di Cp    

Myiophobus fasciatus filipe Fl, S-Fl Di Vi    

Hirundinea ferruginea birro Ab Di  Bl   

Todirostrum cinereum tororó Fl, S-Fl Di Vi    

Platyrinchus mistaceus patinho Fl 
Di 

Vi, 
Au, 
Cp 

   

Elaenia chiriquensis chibum Fl Di  Bl   

Elaenia flavogaster guaracava-de-barriga-
amarela 

Fl 
Di 

 Bl   

Elaenia obscura tucão Fl Di Vi    

Serpophaga subcristata alegrinho Ab Di Vi, Au    

Myiornis auricularis miudinho Fl Di     

Leptopogon 
amaurocephalus 

cabeçudo Fl 
Di 

 Bl   

Tolmomyias sulphurescens bico-chato Fl Di  Bl   

Camptostoma obsoletum risadinha S-Fl Di Vi, Au    

Myiopagis viridicata guaracava-de-orelhas Fl Di Vi, Cp    

Xolmis cinereus pombinha-das-almas Ab Di Vi    

Xolmis velatus noivinha-branca Ab Di Vi    

Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada Ab Di Vi    

Gubernetes yetapa tesoura-do-brejo Fl Di Vi    

Arundinicola leucocephala freirinha Ab Di Vi    

        

Familia Cotingidae        

Procnias nudicollis araponga Fl Di  Bl  Vu 

        

Familia Pipridae        

Manacus manacus rendeira Fl 
Di 

Au, 
Cp 

   

Chiroxiphia caudata  tangará-dançador Fl Di Au    

Antilophia galeata soldadinho Fl 
Di 

Vi, 
Au, 
Cp 

  Ep 

Sciffornis virescens flautim Fl 
Di 

Au, 
cp 

   

        

Familia Tytiridae        

Schiffornis virescens  flautim Fl Di  Bl   

Tytira cayana anambezinho-de-
bochecha-vermelha 

Fl 
Di 

Vi    

Tytira inquisitor anambezinho-de-
bochecha-parda 

Fl 
Di 

 Bl   

Pachyramphus validus caneleirinho-de-corôa-
preta 

Fl 
Di 

 Bl   

Pachyramphus 
polychopterus 

caneleirinho-preto Fl 
Di 

 Bl   

        

Familia Vireonidae        

Cyclarhrys gujanensis gente-de-fora-vem Fl Di Vi, Au    

Vireo olivaceus juruviara Fl Di Vi, Au    

Hylophilus poicilotis  verdinho-coroado Fl Di Vi    

        

Familia Corvidae        

Cyanocorax cristatellus gralha-do-cerrado S-Fl Di  Bl   
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TAXON 

Nome Popular 

   HABITAT 
 

  Atividade    FORMA DE 

   REGISTRO 

  RC      RB 

STATUS 

 

   NA         SP 

Cyanocorax chrysops gralha-picaça Fl, S-Fl Di Vi, Au    

Cyanocorax cyanopogon gralha-cancã Fl Di Vi    

        

Família Hirundinidae        

Tachycineta leucorrhoa andorinha-de-testa-
branca 

Ab 
Di 

Vi    

Progne chalybea andorinha-domestica Ab Di Vi    

Pyrochelidon cyanoleuca andorinha-de-casa-
pequena 

Ab 
Di 

Vi    

Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora Ab Di Vi    

        

Família Troglodytidae        

Troglodytes musculus curruira Ab Di Vi, Au    

        

Família Turdidae        

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira Fl, S-Fl, Ab Di Vi, Au    

Turdus amaurochalinus sabiá-poca Fl, S-Fl, Ab Di Vi, Au    

Turdus albicollis sabiá-coleira Fl Di Vi    

Turdus subalaris sabiá-ferreiro Fl Di  Bl   

Turdus leucomelas sabiá-branca Fl 
Di 

Vi, 
Au, 
Cp 

   

        

Família Mimidae        

Mimus saturninus papa-lagarta Ab Di Vi, Au    

        

Família Coerebidae        

Coereba flaveola cambacica Fl, S-Fl, Ab Di Vi    

        

Família Thraupidae        

Neothraupis fasciata cigarra-do-campo Fl Di  Bl   

Schistochlamys melanopis sanhaçu-de-coleira Fl, S-Fl Di Vi    

Nemosia pileata saíra-do-chapéu-preto Fl, S-Fl Di  Bl   

Thlypopsis sordida saíra-canário Fl, S-Fl Di Vi    

Piranga flava sanhaçu-de-fogo Fl Di  Bl   

Habia rubica tié-do-mato-grosso Fl Di  Bl   

Tachyphonus coronatus  tié-preto Fl Di Vi, Au    

Trichothraupis melanops tié-de-topete Fl, S-Fl Di Vi    

Thraupis sayaca sanhaço Fl, S-Fl, Ab Di Vi, Au    

Thraupis palmarum sanhaço-das-palmeiras Fl, S-Fl, Ab Di Vi, Au    

Pipraedea melanonota saíra-viúva Fl, S-Fl Di Vi    

Tersina viridis saí-andorinha Ab Di Vi    

Dacnis cayana saí-azul Fl, S-Fl Di Vi, Au    

Tangara cayana saíra-amarela Fl, S-Fl Di Vi    

Conyrostrum speciosum figuinha-de-rabo-
castanho 

Fl 
Di 

Vi    

Ramphocaelus carbo pipira-vermelha Fl, S-Fl Di Vi    

        

Família Emberizidae        

Embernagra platensis sabiá-do-banhado Ab Di     

Sporophila caerulescens coleirinho Ab Di Vi    

Sporophila lineola bigodinho Ab Di  Bl   

Sporophila bouvreuil caboclinho Ab Di  Bl  Cp 
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Sicalis flaveola canário-da-terra Ab Di Vi    

Sicalis luteola tipio Ab Di Vi    

Coryphospingus cucullatus tico-tico-rei Fl, S-Fl, Ab Di Vi    

Zonotrichia capensis tico-tico Ab Di Vi, Au    

Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo Fl, S-Fl,  Di  Bl   

Volatinia jacarina tiziu Ab Di Vi    

Emberizoides herbicola canário-do-campo Ab Di Vi    

Arremon flavirostris tico-tico-de-bico-amarelo Fl, S-Fl Di Vi    

Oryzoborus angolensis curió Ab Di  Bl   

Tyaris fuliginosus cigarra-do-coqueiro Fl, S-Fl Di  Bl   

        

Familia Cardinalidae        

Saltator similis trinca-ferro-verdadeiro Fl, S-Fl Di Vi,Au    

Saltator atricollis bico-de-pimenta Fl, S-Fl Di Vi, Au   Vu 

Cyanoloxia brissonii azulão Fl, S-Fl, Ab Di Vi, Au   Vu 

        

Familia Parulidae        

Parula pityaiumi mariquita Fl, S-Fl, Ab Di Vi    

Geothlypis aequinoctialis pia-cobra Fl, S-Fl Di Vi    

Basileuterus culicivorus pula-pula Fl, S-Fl 
Di 

Vi, 
Au, 
Cp 

   

Basileuterus flaveolus canário-do-mato Fl, S-Fl 
Di 

Vi, 
Au, 
Cp 

   

Basileuterus leucoblepharus pula-pula-assobiador Fl, S-Fl Di  Bl   

        

Familia Icteridae        

Molothrus bonariensis vira-bosta Ab Di Vi, Au    

Cacicus haemmorhous tecelão Fl Di Vi, Au    

Sturnella superciliaris polícia-inglesa Ab Di Vi    

Pseudoleistes guirahuro chupim-do-brejo Ab Di Vi, Au    

Gnorimopsar chopi chupim Ab Di Vi    

Emberizoides herbicola canário-do-campo Ab Di Vi    

Icterus jamacaii corrupião Fl Di  Bl   

Agelasticus cyanopus carretão Ab Di  Bl   

Chrysomus  ruficapillus garibaldi Ab Di  Bl   

        

Familia Fringillidae        

Carduelis megellanica pintassilgo Ab Di Vi    

Euphonia chlorotica fim-fim Fl 
Di 

Vi, 
Au,  
Cp 

   

Euphonia violacea gaturamo-verdsadeiro Fl Di Vi, Au    

Euphonia cyanocephala gaturamo-rei Fl Di  Bl   

        

Família Passeridae        

Passer domesticus pardal  Di Vi    

 
Legenda: Habitat: Fl - florestal (primária alterada e secundária avançada);  S-Fl - semiflorestal 
(secundária em estágio médio e inicial) Ab - áreas abertas (campos); Aq - aquático; S-Aq - semi-
aquático; Ar – aéreo. 
Atividade: Di  - diurna; Cp - crepuscular; Nt -  noturno.  
Forma de Registro: Vi - visual; Au - auditivo; Cp - captura; Bl - Bibliografia.  
Status: NA – Lista Oficial de Espécies Ameaçadas da Fauna Brasileira MMA (2003) = Ex – Extinta; 
En – Extinta na natureza; Cp – criticamente em perigo; Ep - em perigo; Vu - vulnerável;  SP – Estado 
de São Paulo de acordo com Figueiredo (2008) = Pe – provavelmente extinta; Cp – criticamente em 
perigo; Ep – em perigo; Vu – vulnerável; Pa – provavelmente ameaçada. 
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ANEXO 21 – Fotos Repteis 
 

 
Foto 1: Compactação do solo causada pelo gado 
em área de proteção permanente no fragmento 2 na 
APA Municipal Água Parada, Bauru, São Paulo. 

 

 
Foto 2: Interior do fragmento 10 com clareiras e 
presença de muitos cipós e lianas na APA Municipal 
Água Parada, Bauru, São Paulo. 

 

 
Foto 3: Vista geral do fragmento 7, com FES 
alterada na APA Municipal Água Parada, Bauru, São 
Paulo. 

 

 
Foto 4: Procura por répteis abrigados no interior de 
troncos caídos. Método PA na APA Municipal Água 
Parada, Bauru, São Paulo. 

 

 
Foto 5: Vista geral da linha de “pitfall” instalada no 
fragmento 2, na APA Municipal Água Parada, Bauru, 
São Paulo. 

 

 
Foto 6: Vista detalhada de um dos dez baldes 
integrantes de cada linha ou gride de armadilhas de 
interceptação e queda. A lona passa no meio do 
balde de 60 litros e em seu interior há um pouco de 
água e a placa de isopor. 
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Foto 7: Rastro deixado por um lagartinho não 
identificado, pelo método Evidências Indiretas no 
fragmento 2 na APA Municipal Água Parada, Bauru, 
São Paulo 

 

 
Foto 8: Exemplar adulto de Caudisona durissa 
verificado pelo método PA no fragmento 5 da APA 
Municipal Água Parada, Bauru, São Paulo. 

 

 
Foto 9: Fêmea adulta de Anolis nitens verificada 
pelo método PA no fragmento 5 da APA Municipal 
Água Parada, Bauru, São Paulo. 

 

 
Foto 10: Cobra-fura-terra Amphisbaena roberti 
(sinonimizado Cercolophia roberti) verificado pelo 
método PLT no fragmento 8 da APA Municipal Água 
Parada, Bauru, São Paulo. 

 

 
Foto 11: Exemplar adulto de Taeniophallus 
occipitalis verificado pelo método AIQ no fragmento 
10 da APA Municipal Água Parada, Bauru, São 
Paulo. 

 

 
Foto 12: Macho adulto de Anolis nitens verificado 
pelo método AIQ no fragmento 5 da APA Municipal 
Água Parada, Bauru, São Paulo. 
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Foto 13: Exemplar adulto de Colobosaura 
modesta verificado pelo método AIQ no 
fragmento 2. 

 
            

 
Foto 14: Exemplar adulto de Mabuya frenata 
verificado pelo método PA no fragmento 3 da 
APA Municipal Água Parada, Bauru, São Paulo.  

 

 
Foto 15: Exemplar adulto de Polychrus 
acutirostris verificado pelo método PC nas 
estradas (coordenadas 22°10’S/49°03’W). 

 

 
Foto 16: Exemplar juvenil de Tupinambis 
merianae verificado pelo método PC. 

               

 
Foto 18: Exemplar adulto de Caudisona durissa 
verificado pelo método EO ao lado da lona no 
fragmento 10.  
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Foto 17: Rastros do jacaré-de-papo-amarelo 
Caiman latirostris encontrado pelo método 
Evidências Indiretas no fragmento 2 da APA. 

 
 

 

 
Foto 19: Exemplar adulto de Caudisona durissa 

em detalhe verificado pelo método EO no 
fragmento 10. 

 

 
Foto 20: Exemplar adulto de Tropidurus itambere 
verificado pelo método RV em área urbana. 

           
Foto 21: Exemplar adulto de Oxyrhopus guibei 

verificado pelo método CT no fragmento 6. 
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ANEXO 22 – Fotos Anurofauna 
 

 

 
Foto 1: Corpos d’água amostrados na região de 
estudo. Sit 01 

 

 
Foto 2: Corpos d’água amostrados na região de 
estudo.  Sit 02. 

 

 
Foto 3: Corpos d’água amostrados na região de 
estudo.  Sit 02. 

 

 
Foto 4: Corpos d’água amostrados na região de 
estudo. Sit 03. 

 

 
Foto 5: Corpos d’água amostrados na região de 
estudo.  Sit 03. 

 

 
Foto 6: Corpos d’água amostrados na região de 
estudo.  Sit 04. 
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Foto 7: Corpos d’água amostrados na região de 
estudo.  Sit 05. 

 
Foto 8: Corpos d’água amostrados na região de 
estudo.  Sit 06. 

 

 
Foto 9: Corpos d’água amostrados na região de 
estudo. Sit 06. 

 

 
Foto 10: Corpos d’água amostrados na região de 
estudo. Sit 07. 

 

 
Foto 11: Corpos d’água amostrados na região de 
estudo. Sit 08. 

 

 
Foto 12: Corpos d’água amostrados na região de 
estudo. Sit 09. 
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Foto 13: Corpos d’água amostrados na região de 
estudo. Sit 10. 

 
Foto 14: Corpos d’água amostrados na região de 
estudo. Sit 10. 

 
 
 
 

 
Foto 15: Corpos d’água amostrados na região de 
estudo. Sit 10. 

 

            
Foto 16: Armadilhas de interceptação e queda 
utilizadas para a amostragem de anuros no presente 
estudo. 

 

 
Foto 17: Rhinella ornata 

 

 
Foto 18: Dendropsophus minutus 
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Foto 19: D. nanus 

 
Foto 20: Hypsiboas caingua (foto de Ricardo A. 
Brassaloti) 

 

 
Foto 21: - H. faber. 

 

 
Foto 22: H. lundii 

 

 
Foto 23: Phyllomedusa tetraploidea 

 

 
Foto 24: Pseudis platensis 
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Foto 25: Scinax fuscovarius 

 
Foto 26 S. similis 

 

 
Foto 27: Eupemphix nattereri 

 

 
Foto 28: Physalaemus centralis 

 

 
Foto 29: P. cuvieri 

 

 
Foto 30: Leptodactylus fuscus 
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Foto 31: L. labyrinthicus 

 
Foto 32: L. mystaceus 

 

 
Foto 33: Elachistocleis sp. 

 

 
Foto 34: Chiasmocleis albopunctata 
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ANEXO 23 – Fotos Ictiofauna 
 

 
Foto 1: Rio Batalha 

 

 
Foto 2: Área alagável nas margens do rio Batalha. 

 

 
Foto 3: Lagoa. 

 

 
Foto 4: Riachos impactados registrados na área da 
APA. A drenagem da área de estudo apresenta 
alterações provenientes de desmatamento e 
descaracterização da vegetação ciliar, 
assoreamento e lixo. 

 

 
Foto 5: Riachos impactados registrados na área da 
APA de Água Parada. A drenagem da área de 
estudo apresenta alterações provenientes de 
desmatamento e descaracterização da vegetação 
ciliar, assoreamento e lixo. 

 

 
Foto 6: Riachos impactados registrados na área da 
APA de Água Parada. A drenagem da área de 
estudo apresenta alterações provenientes de 
desmatamento e descaracterização da vegetação 
ciliar, assoreamento e lixo. 



Encarte 1  Plano de Manejo da ÁPA Municipal Água Parada  

Secretaria de Meio Ambiente de Bauru                                 ecossistema consultoria ambiental 

 

404/I 

404/I 

 
Foto 7: Riachos impactados registrados na área da APA 

de Água Parada. A drenagem da área de estudo 
apresenta alterações provenientes de desmatamento e 
descaracterização da vegetação ciliar, assoreamento e 
lixo. 

 
Foto 8: Riachos impactados registrados na área da APA 

de Água Parada. A drenagem da área de estudo 
apresenta alterações provenientes de desmatamento e 
descaracterização da vegetação ciliar, assoreamento e 
lixo. 

 

 
Foto 9: Riachos impactados registrados na área da 
APA de Água Parada. A drenagem da área de 
estudo apresenta alterações provenientes de 
desmatamento e descaracterização da vegetação 
ciliar, assoreamento e lixo. 
 

 

 
Foto 10: Riachos impactados registrados na área 
da APA de Água Parada. A drenagem da área de 
estudo apresenta alterações provenientes de 
desmatamento e descaracterização da vegetação 
ciliar, assoreamento e lixo. 

 
Foto 11: Riachos impactados registrados na área da APA 

de Água Parada. A drenagem da área de estudo 
apresenta alterações provenientes de desmatamento e 
descaracterização da vegetação ciliar, assoreamento e 

 
Foto 12: Espécie registrada com maior frequência nos 
riachos impactados. Astyanax altiparanae (Characidae), 
tambiú. 
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lixo. 

 
Foto 13: Espécie registrada com maior frequência 
nos riachos impactados. Geophagus brasiliensis 
(Cichlidae), acará. 
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ANEXO 24 – Fotos Uso Público 
 

     
 

                         
  Foto 1: Aspectos dos problemas viários. 

 
 

 
 Foto 2: Aspectos dos problemas viários. 

 
  

 
  Foto 3: Aspectos dos problemas viários. 

 

                 
       Foto 4: Aspectos dos problemas viários. 

  

 
  Foto 5: Aspectos dos problemas viários. 

 
 

 
 Foto 6: Aspectos dos problemas viários. 
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Foto 7: Aspectos dos problemas viários. 

 

 
Foto 8: Aspectos dos problemas viários. 

 

 
Foto 9: Aspectos dos problemas viários. 

 

 
Foto 10: Calçada inadequada a portadores 
de deficiência. 

 

 
Foto 11: Gado atravessando a Área de Lazer de 
Barra Grande, ao lado da igreja. 

 

 
Foto 12: Horto Florestal. 
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Foto 16: Museu Ferroviário. 

 
Foto 17: Área de lazer Barra Grande. 

 

 
Foto 18: Área de lazer Barra Grande. 

 

 
Foto 19: Área de lazer Barra Grande. 

 

            
            Foto 20: Artesanato. 

 
 

  
Foto 21: Artesanato. 
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Foto 22: Artesanato. 

 

              
Foto 23: Acampamento e Pousada Tibiriçá. 

 

           
Foto 24: Acampamento e Pousada Tibiriçá. 

 

           
Foto 25: Acampamento e Pousada Tibiriçá. 

 

           
Foto 26: Acampamento e Pousada Tibiriçá. 

 
 

 
Foto 27: Propriedades particulares com 
potencial turístico. 
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Foto 28: Propriedades particulares com potencial 
turístico. 

 

 
Foto 29: Propriedades particulares com 
potencial turístico.  

 

 
Foto 30: Estradas rurais. 

 

           

 
Foto 31: Estradas rurais. 

 

           
           Foto 32: Estradas rurais. 

 

            
           Foto 33: Casario.  
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Foto 34: Casario. 

 
Foto 35: Casario. 

 
 
 
 

 
Foto 36: Casario. 

 

             
             Foto 37: Casario. 

 

            
            Foto 38: Casario. 

 

            
            Foto 39: Ferrovia. 
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           Foto 40: Ferrovia. 

           
           Foto 41: Ferrovia. 

 

           
           Foto 42: Ferrovia. 

 
 
 

 
Foto 43: Arquitetura. 

 

           
           Foto 44: Arquitetura. 

 
 
 

 
Foto 45: Arquitetura. 
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           Foto 46: Arquitetura. 

 
 
 

 
Foto 47: Arquitetura. 

 

          
          Foto 48: Arquitetura. 
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ANEXO 25 – Espécies de Flora ameçadas de extinção no município de Bauru e no estado de 

São Paulo, de acordo com o Decreto municipal nº 11.261/2010 e Resolução SMA nº 48, lista 
oficial das espécies da flora do estado de São Paulo ameaçadas de extinção 

 
 Família Espécie São Paulo Bauru 

Angiospermas ACANTHACEAE Aphelandra squarrosa Nees VU  

  Ruellia chamaedrys (Nees) Angely VU  

 ALISMATACEAE Echinodorus paniculatus Micheli VU  

 ALSTROEMERIACEAE Alstroemeria caryophyllaea Jacq. EW  

  Alstroemeria inodora Herb. VU  

  Alstroemeria isabellana Herb. VU  

 AMARANTHACEAE Herbstia brasiliana (Moq.) Sohmer VU  

 AMARANTHACEAE Alternanthera paronychioides A.St.-Hil. VU  

  Gomphrena agrestis Mart. EN  

 AMARYLLIDACEAE Griffinia hyacinthina Ker Gawl. VU  

  Myracroduon urundeuva Allemão VU VU 

 ANNONACEAE Duguetia salicifolia R.E.Fr. VU  

  Guatteria clavigera R.E.Fr. VU  

  Guatteria fruticosa R.E.Fr. VU  

  Rollinia ubatubensis P.J.M. Maas & L.Y.T. Westra EN  

 APIACEAE Eryngium scirpinum Cham. VU  

 APIACEAE 
(UMBELLIFERAE) 

Eryngium eriophorum Cham. & Schltdl. EN  

  Eryngium glaziovianum Urb. VU  

  Eryngium koehneanum Urb. VU  

  Eryngium sanguissorba Cham. & Schltdl. VU  

  Eryngium stenophyllum Urb. VU  

  Hydrocotyle exigua (Urb.) Malme VU  

  Hydrocotyle langsdorffii DC. VU  

  Hydrocotyle pusilla A.Rich. VU  

  Spananthe paniculata Jacq. VU  

 APOCYNACEAE Aspidosperma macrocarpon Mart. VU VU 

  Aspidosperma nobile Müll.Arg. CR  

  Aspidosperma polyneuron Müll.Arg. - EN 

  Aspidosperma quirandy Hassl. EN  

  Aspidosperma riedelii Müll.Arg. EN  

  Aspidosperma spruceanum Benth. ex Müll.Arg. CR  

  Mandevilla fragrans (Staldem.) Woodson VU  

  Mandevilla sellowii (Müll.Arg.) Woodson VU  

  Mandevilla venulosa (Müll.Arg.) Woodson VU  

  Prestonia bahiensis Müll.Arg. VU  

  Prestonia solanifolia (Müll.Arg.) Woodson VU  

 ARACEAE Anthurium jureianum Catharino & Olaio VU  

  Anthurium longifolium (Hoffmanns.) G. Don VU  

  Asterostigma cubense Bogner VU  

  Taccarum peregrinum (Schott) Engl. VU  

 ARECACEAE 
(PALMAE) 

Acrocomia hassleri (Barb. Rodr.) W.J. Hahn EN EN 

  Attalea oleifera Barb. Rodr. VU  

  Attalea phalerata Mart. ex Spreng. Mauritia 
flexuosa L.f. 

EN  

  Butia archeri (Glassman) Glassman VU  

  Butia leiospatha (Mart.) Bacc - X 

  Euterpe edulis Mart. VU VU 

 ARISTOLOCHIACEAE Aristolochia cymbifera Mart. VU  

  Aristolochia labiata Willd. VU  

  Aristolochia odora Steud. VU  

  Aristolochia odoratissima L. EN  

 ASCLEPIADACEAE Asclepias aequicornu E.Fourn. VU  

  Asclepias langsdorffii E.Fourn. VU  

  Asclepias mellodora A.St.-Hil. VU  

  Hemipogon irwinii Fontella & Paixão VU  

  Macroditassa lagoensis (E.Fourn.) Malme VU  

  Macroditassa marianae Fontella & Ferreira VU  
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  Macroscepis magnifica Malme VU  

  Marsdenia altissima (Jacq.) Dugand EN  

  Matelea glaziovii (E.Fourn.) Morillo VU  

  Matelea marcoassisii Fontella VU  

  Melinia corymbosa (Malme) Fontella & Farinaccio VU  

  Orthosia itatiensis Malme VU  

  Oxypetalum arnottianum H.Buek VU  

  Oxypetalum capitatum Mart. VU  

  Oxypetalum confusum Malme VU  

  Oxypetalum ekblomii Malme EN  

  Oxypetalum lineare Decne. VU  

  Oxypetalum regnellii (Malme) Malme VU  

  Oxypetalum strictum Mart. VU  

  Oxypetalum urbanianum Silveira EN  

  Tassadia obovata Decne. VU  

 ASTERACEAE 
(COMPOSITAE) 

Aspilia floribunda Baker VU  

  Austrocritonia angulicaulis (Baker) R.M.King & 
H.Rob. 

VU  

  Austroeupatorium rosmarinaceum (Cabrera & 

Vittet) R.M.King & H.Rob. 
VU  

  Barrosoa apiculata (Gardner) R.M.King & H.Rob. VU  

  Bidens bipinnata L. CR  

  Calea serrata Less. VU  

  Calea clausseniana Baker EN  

  Calea cymosa Less. EN  

  Calea gentianoides DC. EN  

  Calea lantanoides Gardner VU  

  Calea polycephala (Baker) H.Rob. VU  

  Campulocliniumparvulum (Glaziou ex B.L. Rob.) 
R.M.King & H.Rob. 

VU  

  Campuloclinium riedelii (Baker) R.M.King & 
H.Rob. 

VU  

  Chromolaena arrayana (Gardner) R.M.King & 
H.Rob. 

EN  

  Chromolaena elliptica (Hook. & Arn.) R.M.King & 
H.Rob. 

VU  

  Chromolaena latisquamulosa (Hiern.) R.M.King & 
H.Rob. 

VU  

  Chromolaena rhinanthacea (DC.) R.M.King & 

H.Rob. 
VU  

  Disynaphia ericoides (DC.) R.M.King & H.Rob. EN  

  Enhydra anagallis Gardner EN  

  Enhydra sessilis DC. VU  

  Gyptis vernoniopsis (Schultz-Bip. ex Baker) 

R.M.King & H.Rob. 
EN  

  Hatschbachiella tweediana (Hook. & Arn.) 
R.M.King & H.Rob. 

EN  

  Heterocondylus amphidictyus (DC.) R.M.King & 
H.Rob. 

VU  

  Heterocondylus lysimachioides (Chodat) R.M.King 

& H.Rob. 
VU  

  Idiothamnus pseudorgyalis R.M.King & H.Rob. VU  

  Neocabreria malacophylla (Klatt) R.M.King & 

H.Rob. 
VU  

  Praxelis grandiflora (DC.) R.M.King & H. Rob VU  

  Raulinoreitzia leptophlebia (B.L. Rob.) R.M.King & 

H.Rob. 
VU  

  Stevia alternifolia Hieron. EN  

  Stevia camporum Baker EN  

  Stevia pohliana Baker VU  

  Stevia riedelii Schultz-Bip. ex Baker VU  

  Stevia selloi (Spreng.) B.L.Rob. VU  

  Steyermarkina dispalata (Gardner) R.M.King & VU  
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H.Rob. 

  Stomatanthes dentatus (Gardner) H.Rob. VU  

  Stomatanthes dictyophyllus (DC.) H.Rob. VU  

  Stomatanthes loefgrenii (B.L. Rob.) H.Rob. EN  

  Vernonia chamissonis Less., - X 

  Verbesina floribunda Gardner VU  

  Verbesina polyanthes Toledo VU  

  Viguiera aspilioides Baker EN  

  Viguiera hispida Baker VU  

  Wedelia puberula DC. VU  

 BEGONIACEAE Begonia brevilobata Irmsch. VU  

  Begonia dentatiloba A. DC. VU  

  Begonia handroi Brade VU  

  Begonia hispida Schott VU  

  Begonia jureiensis Gomes da Silva & Mamede VU  

  Begonia larorum L.B. Sm. & Wassh. VU  

  Begonia organensis Brade VU  

  Begonia paranaensis Brade VU  

  Begonia paulensis A. DC. VU  

  Begonia piresiana Handro VU  

  Begonia salesopolensis Gomes da Silva & 
Mamede 

VU  

  Begonia toledoana Handro VU  

  Begonia undulata Schott VU  

  Begonia venosa Skank ex Hook. VU  

  Begonia vicina Irmsch. EW  

     

 BOMBACACEAE Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc.) Schott & 
Endl. 

EW  

  Pseudobombax marginatum (A. St.-Hil) A. Robyns EN  

  Pseudobombax tomentosum (Mart. & Zucc.) A. 
Robyns 

VU X 

  Spirotheca rivierii (Decne.) Ulbr. EN  

 BORAGINACEAE Cordia silvestris Fresen. VU  

  Cordia trichoclada A. DC. VU  

 BROMELIACEAE Aechmea setigera Mart. ex Shult. VU  

  Billbergia meyeri Mez VU  

  Aechmea gracilis Lindm. VU  

  Aechmea lingulata (L.) Baker VU  

  Aechmea vanhoutteana (Van Houtte) Mez VU  

  Billbergia pyramidalis (Sims) Lindl. VU  

  Dyckia encholirioides (Gaud.) Mez VU  

  Dyckia minarum Mez EN  

  Fernseea bocainensis Pereira & Coutinho VU  

  Fernseea itatiaiae (Wawra) Baker VU  

  Hohenbergia augusta (Vell.) E. Morr. VU  

  Neoregelia bahiana (Ule) L.B. Sm. VU  

  Neoregelia binotti (Antoine) L.B. Sm. VU  

  Neoregelia compacta (Mez) L.B. Sm. VU  

  Neoregelia cruenta (R. Graham) L.B. Sm. VU  

  Neoregelia doeringiana L.B. Sm. VU  

  Neoregelia hoehneana L.B. Sm. VU  

  Neoregelia paulistana E. Pereira VU  

  Neoregelia sarmentosa (Regel) L.B. Sm. VU  

  Nidularium bocainensis Leme VU  

  Nidularium itatiaiae L.B. Sm. VU  

  Nidularium jonesianum Leme VU  

  Nidularium marigoi Leme VU  

  Nidularium microps E. Morren ex Mez VU  

  Nidularium minutum Mez VU  

  Tillandsia araujei Mez VU  

  Tillandsia linearis Vell. VU  

  Tillandsia mallemontii Glaziou ex Mez VU  
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  Vriesea flava Costa, Luther & Wand. VU  

  Vriesea hoehneana L.B. Sm. VU  

  Vriesea lubbersii (Baker) E. Morren ex Mez VU  

  Vriesea minarum L.B. Sm. VU  

  Vriesea pardalina Mez VU  

  Vriesea pauperrima E. Pereira VU  

  Vriesea sazime Leme VU  

  Vriesea sceptrum Mez VU  

  Vriesea schwackeana Mez VU  

  Vriesea sparsiflora L.B. Sm. VU  

 BURMANNIACEAE Burmannia australis Malme VU  

  Burmannia flava Mart. VU  

  Thismia hyalina (Miers.) F. Muell. VU  

 BURSERACEAE Protium kleinii Cuatrec. VU  

 CABOMBACEAE Cabomba aquatica Aubl. VU  

 CALLITRICHACEAE Callitriche terrestris Raf. VU  

 CALYCERACEAE Acicarpha tribuloides Juss. VU  

 CAMPANULACEAE Lobelia hederacea Cham. VU  

  Lobelia nummularioides Cham. VU  

  Lobelia xalapensis Kunth VU  

  Siphocampylus corymbiferus Pohl VU  

 CACTACEAE Hatiora herminiae (Campos Porto & Castellanos) 

Backeb. 
VU  

  Pilosocereus machrisii (E.Y. Dawson) Backeb. EN  

  Rhipsalis crispata Pfeiff. EN  

  Rhipsalis dissimilis K. Schum. EN  

  Schlumbergera opuntioides (Loefgr. & Dusén) 

D.R. Hunt 
VU  

 CALYCERACEAE Boopis bupleuroides (Less) C.A. Mull. VU  

  Boopis itatiaiae Dusén VU  

 CAMPANULACEAE Lobelia anceps L. f. VU  

  Siphocampylus lycioides (Cham.) G. Don VU  

  Siphocampylus verticillatus (Cham.) G. Don VU  

 CAPPARACEAE Cleome diffusa DC. VU  

  Crataeva tapia L. VU  

 CELASTRACEAE Maytenus floribunda Reissek CR X 

  Maytenus ilicifolia Mart. VU  

  Maytenus ligustrina Reissek EN  

 CHRYSOBALANACEA
E 

Couepia leitaofilhoi Prance EN  

  Couepia meridionalis Prance VU  

  Hirtella racemosa Lam. EN  

  Licania gardneri (Hook. f.) Fritsch EN  

 CLUSIACEAE Hypericum mutilum L. VU  

  Hypericum piriai Arechav. VU  

  Hypericum rigidum A.St.-Hil. VU  

  Vismia martiana Reichardt CR  

 COMMELINACEAE Tinantia erecta (Jacq.) Schltdl. VU  

  Callisia monandra (Sw.) Schult. VU  

 CONNARACEAE Rourea psammophila Forero EN  

 CONVOLVULACEAE Convolvulus hasslerianus (Chodat) O'Donell VU  

  Cuscuta obtusiflora Kunth VU  

  Evolvulus cressoides Mart. EN  

  Evolvulus chrysotrichos Meisn. VU  

  Evolvulus filipes Mart. VU  

  Evolvulus fuscus Meisn. EN  

  Evolvulus riedelii Meisn. EW  

  Evolvulus stellariifolius Ooststr. EN  

  Ipomoea acutisepala O'Donell VU  

  Ipomoea fimbriosepala Choisy EW  

  Ipomoea hirsutissima Gardner VU  

  Ipomoea sericophylla Meisn. VU  

  Ipomoea subrevoluta Choisy EN  
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  Jacquemontia acrocephala Meisn. VU  

  Jacquemontia hallieriana Ooststr. VU  

  Operculina alata (Ham.) Urb. VU  

  Operculina macrocarpa (L.) Urb. VU  

 COSTACEAE Costus subsessilis (Nees & Mart.) Maas VU  

 CUCURBITACEAE Cayaponia trilobata (Cogn.) Cogn. VU  

 CUCURBITACEAE Cayaponia bonariensis (Mill.) Mart. Crov. VU  

  Cayaponia pedata Cogn. VU  

 CUNONIACEAE Lamanonia cuneata (Cambess.) Kuntze EN  

  Weinmannia organensis Gardner VU  

 CYMODOCEACEAE Halodule emarginata Hartog. VU  

  Halodule wrightii Asch. VU  

  Eleocharis barrosii Svenson VU  

  Eleocharis bonariensis Nees VU  

 CYPERACEAE Eleocharis microcarpa Torr. VU  

  Eleocharis plicarhachis (Griseb.) Svenson VU  

  Eleocharis stenocarpa Svenson VU  

  Eleocharis urceolata (Liebm.) Svenson VU  

 DIOSCOREACEAE Dioscorea aesculifolia R. Kunth VU  

  Dioscorea grandiflora Griseb. EN  

  Dioscorea kunthiana Uline ex R. Knuth VU  

  Dioscorea loefgrenii R. Knuth VU  

  Dioscorea mantiqueirensis R. Kunth VU  

  Dioscorea mollis Kunth EN  

 ELATINACEAE Elatine lindbergii Rohrb. VU  

 EUPHORBIACEAE Croton compressus Lam. Croton glechomifolius 
Müll.Arg. 

EN  

  Croton leptobothryus Müll.Arg. CR  

  Croton serratifolius Baill. EN  

  Croton sphaerogynus Baill. EN  

 EREMOLEPIDACEAE Eubrachion ambiguum (Hook. & Arn.) Engl. VU  

 ERICACEAE Agarista niederleinii (Sleumer) Judd EN  

  Agarista nummularia G. Don VU  

  Agarista pulchra G. Don EN  

  Gaultheria sleumeriana Kin.-Gouv. VU  

  Gaylussacia decipiens Cham. VU  

  Gaylussacia montana (Pohl) Sleumer EN  

  Gaylussacia rhododendron Cham. & Schltdl. VU  

 FABACEAE Andira vermifuga Mart. ex Benth EN X 

  Machaerium villosum Vogel - X 

  Myroxylon peruiferum L. f. VU X 

  Bowdichia virgilioides Kunth VU X 

 ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum coelophlebium Mart. VU  

  Erythroxylum myrsinites Mart. VU  

  Erythroxylum speciosum O.E. Schulz EN  

 GELSEMIACEAE Mostuea muricata Sobral & Lc. Rossi EN  

 GENTIANACEAE Curtia tenuifolia (Aubl.) Knobl. VU  

  Schultesia aptera Cham. EN  

 GESNERIACEAE Besleria umbrosa Mart. EN  

  Codonanthe carnosa (Gardner) Hanst. EN  

  Codonanthe venosa Chautems VU  

  Gloxinia sylvatica (Kunth) Wiehler VU  

  Nematanthus crassifolius (Schott) Wiehler VU  

  Nematanthus monanthos (Vell.) Chautems VU  

  Nematanthus strigillosus (Mart.) H.E. Moore VU  

  Sinningia araneosa Chautems VU  

  Sinningia canescens (Mart.) Wiehler CR  

  Sinningia curtiflora (Malme) Chautems EN  

  Sinningia glazioviana (Fritsch) Chautems VU  

  Sinningia hatschbachii Chautems VU  

  Sinningia iarae Chautems EN  
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  Sinningia insularis (Handro) Chautems VU  

  Sinningia macropoda (Sprague) H.E. Moore EW  

  Sinningia magnifica (Otto & A. Dietr.) Wiehler VU  

  Sinningia micans (Fritsch) Chautems VU  

  Sinningia piresiana (Hoehne) Chautems VU  

  Sinningia warmingii (Hiern.) Chautems VU  

 GROSSULARIACEAE Escallonia chlorophylla Cham. & Schltdl. VU  

 HIPPOCRATEACEAE Salacia arborea (Leandro) Peyr. VU  

  Tontelea leptophylla A.C. Sm. VU  

  Tontelea martiana (Mart. ex Schult.) A.C. Sm. VU  

 IRIDACEAE Neomarica humilis (Klatt) Capellari Jr. VU  

  Neomarica imbricata (Hand.-Mazz.) Sprague VU  

  Neomarica longifolia (Link & Otto) Sprague VU  

  Neomarica sabini (Lindl.) Chukr VU  

  Neomarica sylvestris (Vell.) Chukr VU  

 LAMIACEAE 
(LABIATAE) 

Hyptis althaeifolia Pohl ex Benth. VU  

  Hyptis lagenaria A.St.-Hil. ex Benth. VU  

  Hyptis lutescens Pohl ex Benth. VU  

 LAURACEAE Aiouea acarodomatifera Kosterm. VU  

  Aiouea bracteata Kosterm. VU  

  Aiouea piauhyensis (Meisn.) Mez VU  

  Aiouea trinervis Meisn. EN X 

  Aniba heringerii Vattimo-Gil CR  

  Nectandra cissiflora Nees EN  

  Nectandra debilis Mez EN  

  Nectandra falcifolia (Nees) Castiglioni ex Martinez 

C. & Piccinini 
EN  

  Nectandra hihua (Ruiz & Pav.) Rohwer EN  

  Nectandra paranaensis Coe-Teixeira EN  

  Ocotea basicordatifolia Vattimo-Gil EN  

  Ocotea beulahiae Baitello EN  

  Ocotea beyrichii (Nees) Mez CR  

  Ocotea bragai Coe-Teixeira EN  

  Ocotea catharinensis Mez. - X 

  Ocotea curucutuensis Baitello VU  

  Ocotea daphnifolia (Meisn.) Mez EN  

  Ocotea felix Coe-Teixeira EN  

  Ocotea frondosa (Meisn.) Mez VU  

  Ocotea inhauba Coe-Teixeira VU  

  Ocotea mosenii Mez CR  

  Ocotea nectandrifolia Mez VU  

  Ocotea nunesiana (Vattimo-Gil) Baitello VU  

  Ocotea rariflora (Meisn.) Baitello EN  

  Ocotea tabacifolia (Meisn.) Rohwer VU  

  Ocotea vaccinioides (Meisn.) Rohwer EN  

  Persea fuliginosa Nees VU  

  Persea obovata Nees VU  

  Persea punctata Meisn. CR  

  Persea rigida Nees VU  

  Urbanodendron bahiense (Meisn.) Rohwer VU  

 LEGUMINOSAE Andira vermifuga Mart. ex Benth. EN X 

  Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr. EN  

  Bauhinia marginata (Bong.) Steud. VU  

  Bowdichia virgilioides Kunth VU  

  Camptosema bellum Benth. VU  

  Camptosema isopetalum Taub. VU  

  Centrosema jaraguaensis Hoehne EN  

  Centrosema molle Mart. ex Benth. CR  

  Chamaecrista atroglandulosa (Taub.) H.S. Irwin & 
Barneby 

VU  

  Chamaecrista trachycarpa (Vogel) H.S. Irwin & 

Barneby 
VU  
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  Clitoria densiflora (Benth.) Benth. VU  

  Clitoria epetiolata Burkart EN  

  Clitoria laurifolia Poir. VU  

  Cratylia intermedia (Hassl.) L.P. Queiroz & R. 
Monteiro 

VU  

  Crotalaria bellii Windler & S.G. Skinner VU  

  Crotalaria nitens Kunth VU  

  Crotalaria otoptera Benth. EN  

  Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth. EN  

  Dioclea glabra Benth. CR  

  Eriosema glaziovii Harms EN  

  Eriosema platycarpon Micheli VU  

  Galactia benthamiana Micheli VU  

  Galactia glaucescens Kunth VU  

  Galactia marginalis Benth. VU  

  Galactia neesii DC. VU  

  Galactia striata Urb. VU  

  Hymenaea martiana Hayne EN  

  Indigofera guaranitica Hassl. VU  

  Indigofera trita L. f. VU  

  Luetzelburgia guaissara Toledo VU  

  Macrotyloma axillare Verdc. EN  

  Myroxylon peruiferum L. f. VU  

  Mysanthus uleanus (Harms) G.P. Lewis & A. 
Delgado Salinas 

EN  

  Peltogyne confertiflora (Hayne) Benth. EN  

  Rhynchosia leucophylla Benth. EN  

  Rhynchosia reticulata (Sw.) DC. VU  

  Sclerolobium hypoleucum Benth. VU  

  Senna angulata (Vogel) H.S. Irwin & Barneby VU  

  Senna paradictyon (Vogel) H.S. Irwin & Barneby EN  

  Swartzia flaemingii Raddi VU  

  Swartzia simplex (Sw.) Spreng. VU  

  Tephrosia sessiliflora Hassl. EN  

  Vigna firmula (Hassl.) Marechal, Mascherpa & 

Stainer 
EN  

  Zollernia splendens Maximil. & Nees EN  

 LEMNACEAE Lemna valdiviana Phil. VU  

  Wolffiela oblonga (Phil.) Hegelm. VU  

 LENTIBULARIACEAE Genlisea aurea A.St.-Hil. EN  

  Genlisea filiformis A.St.-Hil. VU  

  Genlisea repens Benj. EN  

  Genlisea violacea A.St.-Hil. VU  

  Utricularia erectiflora A.St.-Hil. & Girard VU  

  Utricularia hydrocarpa Vahl VU  

  Utricularia longifolia Gardner EN  

  Utricularia nigrescens Sylvén EN  

  Utricularia trichophylla Spruce ex Oliv. VU  

  Utricularia tridentada Sylvén VU  

  Utricularia warmingii Kam. VU  

 LECYTHIDAE Cariniana legalis (Mart.) Kuntze VU X 

 LILIACEAE Hippeastrum morelianum Lem. VU  

  Hippeastrum psittacinum (Ker Gawl.) Herb. VU  

  Zephyranthes candida (Lindl.) Herb. VU  

 LIMNOCHARITACEAE Limnocharis laforestii Duchass EN  

 LINACEAE Linum littorale A.St.-Hil. VU  

 LOASACEAE Caiophora scabra (Miers) Urb. VU  

  Loasa parviflora Schrad. ex DC. VU  

 LOGANIACEAE Spigelia amplexicaulis E.F. Guimar. & Fontella VU  

  Spigelia reitzii L.B. Sm. EN  

  Strychnos bicolor Prog. CR X 

  Strychnos gardneri A. DC. VU  

  Strychnos nigricans Prog. VU  
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  Strychnos trinervis (Vell.) Mart. VU  

 LYTHRACEAE Cuphea arenarioides A.St.-Hil. VU  

  Cuphea lindmaniana Bacig. VU  

  Cuphea lutescens Pohl ex Koehne CR  

  Cuphea repens Koehne VU  

  Diplusodon ovatus Pohl VU  

  Diplusodon villosissimus Pohl EN  

 MALPIGHIACEAE Banisteriopsis basifixa B. Gates VU  

  Barnebya dispar (Griseb.) W.R.Anderson & 
B.Gates 

VU  

  Bunchosia pallescens Skottsberg. VU  

  Byrsonima brachybotrya Nied. EN  

  Byrsonima rigida A.Juss. VU  

  Camarea ericoides A.St.-Hil. EN  

  Camarea hirsuta A.St.-Hil. VU  

  Heteropterys brasiliensis Regnell & Körn. VU  

  Heteropterys crinigera Griseb. VU  

  Heteropterys patens (Griseb.) A.Juss. VU  

  Heteropterys pauciflora (A.Juss.) A.Juss. VU  

  Heteropterys thyrsoidea (Griseb.) A.Juss. VU  

  Hiraea cuiabensis Griseb. VU  

  Pterandra pyroidea A.Juss. EN  

  Stigmaphyllon angustilobum A.Juss. VU  

  Tetrapterys microphylla (A.Juss.) Nied. EN  

  Thryallis brachystachys Lindl. VU  

 MALVACEAE Abutilon costicalyx K.Schum. EN  

  Abutilon nigricans G.L. Esteves & Krapov. EN  

  Abutilon venosum Walp. EN  

  Akrosida macrophylla (Ulbr.) Fryxell & Fuertes EN  

  Christiania macrodon Toledo - X 

  Gaya dominguensis Urb. VU  

  Gaya guerkeana K.Schum. VU  

  Gaya pilosa K.Schum. VU  

  Hibiscus bifurcatus Cav. EN  

  Hibiscus diversifolius Jacq. VU  

  Hibiscus furcellatus Desrous. EN  

  Hibiscus sororius L. EN  

  Hibiscus urticifolius A.St.-Hil. VU  

  Krapovickasia urticifolia (A.St.-Hil.) Fryxell VU  

  Luehea conwentsii K.Schum. EN  

  Malachra radiata L VU  

  Malvastrum americanum (L.) Torrey VU  

  Pavonia biflora Fryxell VU X 

  Pavonia distinguenda A.St.-Hil. VU  

  Pavonia garckeana Gürke VU X 

  Pavonia hastata Cav. VU  

  Pavonia hexaphylla (S.Moore) Krapov. VU X 

  Pavonia kleinii Krapov. VU  

  Pavonia reticulata Garcke VU  

  Sida acrantha Link EN  

  Sida rufescens A.St.-Hil. EN  

  Triumfetta grandiflora Vahl VU  

 MARANTACEAE Calathea aemula Koern. VU  

  Calathea longibracteata (Sweet) Lindl. VU  

  Calathea zebrina (Sims) Lindl. VU  

 MELASTOMATACEAE Bertolonia angustifolia Cogn. VU  

  Bertolonia hoehneana Brade VU  

  Bertolonia leuzeana (Bonpl.) DC. VU  

  Bertolonia paranaensis (Wurd.) Baumgratz VU  

  Clidemia rubra (Aubl.) Mart. VU  

  Clidemia suffruticosa O.Berg ex Triana VU  

  Huberia laurina DC. VU  

  Huberia nettoana Brade VU  
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  Lavoisiera phyllocalycina Cong. EN  

  Lavoisiera pulchella Cham. EN  

  Miconia willdenowii Klotzsch ex. Naudin VU  

  Miconia mendoncaei Cogn. VU  

  Miconia polyandra Gardner VU  

  Miconia robustissima Cogn. VU  

  Microlicia bradeana Nordlind ex Hoehne VU  

  Microlicia cardiophora Naudin VU  

  Microlicia cuneata Naudin VU  

  Microlicia doryphylla Naudin VU  

  Microlicia fulva Cham. EN  

  Microlicia myrtoidea Cham. VU  

  Pterolepis perpusilla Cogn. VU  

  Rhynchanthera grandiflora (Aubl.) DC. EN  

  Rhynchanthera latifolia Cogn. EN  

  Tibouchina aegopogon (Naudin) Cogn. EN  

  Tibouchina candolleana (Mart. ex DC.) Cogn. VU  

  Tibouchina dubia (Cham.) Cogn. VU  

  Tibouchina eichleri Cogn. VU  

  Tibouchina frigidula (Schrank & Mart. ex DC.) 
Cogn. 

VU  

  Tibouchina gardneriana Cogn. VU  

  Tibouchina riedeliana Cogn. VU  

  Tibouchina schenckii Cogn. VU  

 MELIACEAE Cedrela fissilis Vell - X 

  Trichilia hirta L. VU  

 MENISPERMACEAE Chondodendron platyphyllum Miers. VU  

  Cissampelos pareira L. VU  

 MENDONCIACEAE Mendoncia mollis Lindau EN  

 MOLLUGINACEAE Glinus radiatus (Ruiz & Pav.) Rohrb. VU  

 MONIMIACEAE Macrotorus utriculatus (Mart.) Perkins CR  

  Mollinedia blumenaviana Perkins VU  

  Mollinedia chrysoleana Perkins VU  

  Mollinedia cyathantha Perkins VU  

  Mollinedia gilgiana Perkins VU  

  Mollinedia luizae Peixoto VU  

  Mollinedia oligotricha Perkins VU  

  Mollinedia pachysandra Perkins VU  

  Mollinedia salicifolia Perkins EN  

  Siparuna glossostyla Perkins VU  

 MORACEAE Brosimum glaziovii Taub. VU  

  Dorstenia arifolia Lam. VU  

 MYRTACEAE Calyptranthes dryadica M.L. Kawas. VU  

  Calyptranthes fusiformis M.L. Kawas. VU  

  Calyptranthes grammica (Spreng.) D. Legrand VU  

  Campomanesia schlechtendaliana Nied. VU  

  Campomanesia sessiliflora (O.Berg) Mattos CR  

  Eugenia angustissima O.Berg EN  

  Eugenia bocainensis Mattos VU  

  Eugenia brasiliensis Lam. VU  

  Eugenia brunoi Mattos EN  

  Eugenia burkartiana (D. Legrand) D. Legrand VU  

  Eugenia copacabanensis Kiaersk. VU  

  Eugenia disperma Vell. VU  

  Eugenia hermesiana Mattos VU  

  Eugenia klotzschiana O.Berg VU  

  Eugenia peruibensis Mattos VU  

  Eugenia santensis Kiaersk. VU  

  Eugenia velutiflora Kiaersk. VU  

  Gomidesia cordiifolia (DC.) NicLugh. VU  

  Gomidesia crocea Nied. VU  

  Gomidesia flagellaris D. Legrand VU  

  Gomidesia tijucensis (Kiaersk.) D. Legrand VU  
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  Marlierea regeliana O.Berg VU  

  Marlierea skortzoviana Mattos VU  

  Marlierea suaveolens Cambess. VU  

  Myrceugenia bracteosa (DC.) D. Legrand & 
Kausel 

VU  

  Myrceugenia gertii Landrum VU  

  Myrceugenia hoehnei (Burret) D.Legrand & 
Kausel 

VU  

  Myrceugenia kleinii D. Legrand & Kausel VU  

  Myrceugenia oxysepala (Burret) D. Legrand & 
Kausel 

VU  

  Myrceugenia venosa D. Legrand VU  

  Myrcia bicarinata (O.Berg) D. Legrand VU  

  Myrcia crassifolia Kiaersk. EN  

  Myrcia diaphana (O.Berg) N.J.E. Silveira VU  

  Myrcia dichrophylla D. Legrand VU  

  Myrcia hexasticha Kiaersk. VU  

  Myrcia hispida O.Berg VU  

  Myrcia insularis Gardner VU  

  Myrcia oblongata DC. VU  

  Myrcia ovata Cambess. VU  

  Myrcia stictophylla (O.Berg) N.J.E. Silveira VU  

  Myrcia variabilis DC. CR  

  Myrcianthes pungens (O.Berg) - X 

  Neomitranthes amblimitra (Burret) Mattos VU  

  Neomitranthes capivariensis (Mattos) Mattos VU  

  Neomitranthes gracilis (D. Legrand) D. Legrand VU  

  Plinia edulis (Vell.) Sobral VU  

  Plinia plicato-costata (O.Berg) Amshoff. VU  

  Psidium giganteum Mattos VU  

  Psidium luridum (Spreng.) Burret VU  

  Psidium sartorianum Nied. VU  

  Siphoneugena kuhlmannii Mattos VU  

  Siphoneugena reitzii D. Legrand VU  

 NYCTAGINACEAE Guapira asperula (Standl.) Lundell EN  

  Guapira hoehnei (Standl.) Lundell VU  

  Guapira obtusata (Jacq.) Little VU  

  Neea verticillata Ruiz & Pav. VU  

 OLACACEAE Heisteria perianthomega (Vell.) Sleumer VU  

 ORCHIDACEAE Bifrenaria racemosa (Hook.) Lindl. EW  

  Bifrenaria tyrianthina (Lodd.) Rchb. f. VU  

  Brachionidium restrepioides (Hoehne) Pabst VU  

  Cattleya bicolor Lindl. VU  

  Cattleya porphyroglossa Linden & Rchb.f. EW  

  Cattleya tigrina A.Rich. VU  

  Cattleya velutina Rchb. f. EW  

  Centroglossa macroceras Barb. Rodr. VU  

  Chytroglossa paulensis Edwall VU  

  Cirrhaea saccata Lindl. VU  

  Cochleanthes wailesiana (Lindl.) Schultes & 

Garay 
VU  

  Comparettia paulensis Cogn. VU  

  Cyrtopodium blanchetii Rchb. f. EN  

  Cyrtopodium brandonianum Barb. Rodr. VU  

  Cyrtopodium dusenii Schltr. VU  

  Cyrtopodium fowliei L. Menezes EN  

  Cyrtopodium gigas (Vell.) Hoehne VU  

  Cyrtopodium hatschbachii Pabst VU  

  Cyrtopodium lissochiloides Hoehne & Schltr. VU  

  Cyrtopodium pallidum Rchb. f. & Warm. VU  

  Cyrtopodium parviflorum Lindl. VU  

  Cyrtopodium triste Rchb. f. & Warm. VU  

  Dryadella auriculigera (Rchb. f.) Luer VU  
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  Dryadella lilliputana (Cogn.) Luer VU  

  Epidendrum addae Pabst VU  

  Epidendrum filicaule Lindl. VU  

  Epidendrum geniculatum Barb. Rodr. VU  

  Epidendrum henschenii Barb. Rodr. VU  

  Epidendrum hololeucum Barb. Rodr. VU  

  Epidendrum infaustum Rchb. f. VU  

  Epidendrum magalhaesii Hoehne VU  

  Epidendrum saxatile Lindl. VU  

  Epidendrum schomburgkii Lindl. VU  

  Grobya fascifera Rchb. f. VU  

  Habenaria achalensis Kraenzl. VU  

  Habenaria aphylla Barb. Rodr. VU  

  Habenaria armata Rchb. f. VU  

  Habenaria brachyplectron Hoehne & Schltr. VU  

  Habenaria ernesti-ulei Hoehne VU  

  Habenaria exaltata Barb. Rodr. VU  

  Habenaria galeandriformis Hoehne VU  

  Habenaria hexaptera Lindl. VU  

  Habenaria hydrophila Barb. Rodr. VU  

  Habenaria jordanensis (J.E. Leite) Garay VU  

  Habenaria leucosantha Barb. Rodr. VU  

  Habenaria novaesii Edwall ex Hoehne VU  

  Habenaria nuda Lindl. VU  

  Habenaria regnellii Cogn. VU  

  Habenaria santensis Barb. Rodr. VU  

  Habenaria schwackei Barb. Rodr. EN  

  Habenaria trifida Kunth VU  

  Habenaria umbraticola Barb. Rodr. VU  

  Houlletia brocklehurstiana Lindl. VU  

  Isabelia virginalis Barb. Rodr. VU  

  Koellensteinia tricolor (Lindl.) Rchb.f. VU  

  Laelia cinnabarina Bateman ex Lindl. EW  

  Laelia purpurata Lindl. VU  

  Lankesterella epiphytica (Barb. Rodr.) Mansf. VU  

  Lepanthopsis densiflora (Barb. Rodr.) Ames VU  

  Lepanthopsis floripecten (Rchb. f.) Ames VU  

  Lycaste ciliata (Ruíz & Pav.) Lindl. ex Rchb. f. CR  

  Liparis vexillifera (Llave & Lex.) Cogn. VU  

  Loefgrenianthus blanche-amesii Hoehne VU  

  Macradenia multiflora (Kraenzl.) Cogn. VU  

  Macradenia paulensis Cogn. VU  

  Malaxis cogniauxiana (Schltr.) Pabst VU  

  Malaxis jaraguae (Hoehne & Schltr.) Pabst VU  

  Maxillaria valenzuelana (A.Rich.) Nash EN  

  Mesadenella atroviridis (Barb. Rodr.) Garay VU  

  Miltonia clowesii Lindl EW  

  Miltonia cuneata Lindl. CR  

  Miltonia kayasimae Pabst CR  

  Mormolyca galeata (Scheidw.) Garay & Wirth. VU  

  Neogardneria murrayana (Gardner ex Hook.) 

Schltr. 
VU  

  Octomeria alexandri Schltr. VU  

  Octomeria decumbens Cogn. VU  

  Octomeria estrellensis Hoehne VU  

  Octomeria geraensis Barb. Rodr. VU  

  Octomeria glazioviana Regel VU  

  Octomeria hatschbachii Schltr. VU  

  Octomeria hoehnei Schltr. VU  

  Octomeria iguapensis Schltr. VU  

  Octomeria lichenicola Barb. Rodr. VU  

  Octomeria praestans Barb. Rodr. VU  

  Octomeria rotundiglossa Hoehne VU  
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  Octomeria sancti-angeli Kraenzl. VU  

  Octomeria truncicola Barb. Rodr. VU  

  Octomeria wawrae Rchb. f. VU  

  Octomeria wilsoniana Hoehne VU  

  Oncidium concolor Hook. VU  

  Oncidium croesus Rchb. f. VU  

  Oncidium cruciatum Rchb. f. VU  

  Oncidium divaricatum Lindl. VU  

  Oncidium donianum Batem. ex Baxter VU  

  Oncidium fimbriatum Lindl. VU  

  Oncidium hians Lindl. VU  

  Oncidium macronix Rchb. f. VU  

  Oncidium pectorale Lindl. VU  

  Oncidium pirarense Rchb. f. VU  

  Oncidium praetextum Rchb. f. VU  

  Oncidium pubes Lindl. VU  

  Oncidium pyxidophorum Rchb. f. VU  

  Oncidium ramosum Lindl. VU  

  Oncidium truncatum Pabst VU  

  Oncidium welteri Pabst VU  

  Phragmipedium vittatum (Vell.) Rolfe CR  

  Phymatidium aquinoi Schltr. VU  

  Pinelia hypolepta Lindl. VU  

  Pogoniopsis schenckii Cogn. VU  

  Pteroglossa hilariana (Cogn.) Garay VU  

  Pteroglossa macrantha (Rchb. f.) Schltr. VU  

  Pteroglossaspis ruwenzoriensis (Rendle) Rolfe EN  

  Rodriguezia rigida (Lindl.) Rchb. f. EN  

  Rodrigueziella doeringii (Hoehne) Pabst VU  

  Sarcoglotis alexandrii Schltr. ex. Mansf. VU  

  Scuticaria strictifolia Hoehne VU  

  Thysanoglossa jordanensis Porto & Brade VU  

  Zygopetalum sellowii Rchb. f. EN  

  Zygostates pellucida Rchb. f VU  

 OXALIDACEAE Oxalis arachnoidea Prog. VU  

  Oxalis cratensis Oliver EN  

  Oxalis hedysarifolia Raddi VU  

  Oxalis hyalotricha Lourteig VU  

  Oxalis neuwieddi Zucc. VU  

  Oxalis niederleinii Kunth VU  

 PASSIFLORACEAE Phymatidium vogelii Pabst VU  

  Promenaea fuerstenbergiana Schltr. VU  

  Saundersia mirabilis Rchb. f. VU  

  Scuticaria itirapinensis Pabst VU  

 PEDALIACEAE Stanhopea insignis Frost ex Hook. VU  

 PIPERACEAE Trichocentrum albo-coccineum Linden VU  

  Trichocentrum fuscum Lindl. VU  

  Zygopetalum maxillare Lodd. VU  

  Zygopetalum pedicellatum (Thunb.) Garay VU  

  Peperomia cooperi C. DC. VU  

  Peperomia diaphanoides Dahlst. VU  

  Peperomia distachya Miq. VU  

  Peperomia emarginella C. DC. VU  

  Peperomia gardneriana Miq. VU  

  Peperomia gracilis Dahlst. VU  

  Peperomia guarujana C. DC. VU  

  Peperomia hemmendorffii Yuncker VU  

  Peperomia hernandiifolia (Vahl) A. Dietr. VU  

  Peperomia hydrocotyloides Miq. VU  

  Peperomia itatiaiana Yuncker VU  

  Peperomia loefgrenii Yuncker VU  

  Peperomia loxensis Kunth VU  

  Peperomia mandioccana Miq. VU  
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  Peperomia mosenii Dahlst. VU  

  Peperomia nitida Dahlst. VU  

  Peperomia oreophilla Hensch. VU  

  Peperomia pellucida Kunth VU  

  Peperomia psilostachya C. DC. VU  

  Peperomia quadrifolia Miq. VU  

  Peperomia rostulatiformis Yuncker VU  

  Peperomia schwackei C. DC. VU  

  Peperomia serpens (Sw.) Loudon VU  

  Peperomia subrubrispica C. DC. VU  

  Peperomia trinervis Ruiz & Pav. VU  

  Peperomia turbinata Dahlst. VU  

  Peperomia velloziana Miq. VU  

  Piper abutiloides Kunth VU  

  Piper amparoense Yuncker VU  

  Piper anostachyum Yuncker VU  

  Piper crassistilum Yuncker VU  

  Piper edwallii Yuncker VU  

  Piper hoehnei Yuncker VU  

  Piper kuhlmannii Yuncker VU  

  Piper lanceolatum Ruiz & Pav. VU  

  Piper loefgrenii Yuncker VU  

  Piper oblancifolium Yuncker VU  

  Piper obliquum Ruiz & Pav. VU  

  Piper piritubanum Yuncker VU  

  Piper scabrellum Yuncker VU  

  Piper scutifolium Yuncker VU  

  Piper subcinereum C. DC. VU  

  Piper tectoniifolium Kunth VU  

  Piper xylosteoides (Kunth) Steud. VU  

 PLANTAGINACEAE Plantago catharinea Decne. VU  

 POACEAE Acroceras excavatum (Henrard) Zuloaga & 
Morrone 

VU  

  Agenium leptocladum (Hack.) Clayton VU  

  Agrostis lenis Roseng VU  

  Andropogon carinatus Nees VU  

  Andropogon glaucophyllus Roseng. VU  

  Andropogon hypoginus Hack VU  

  Apoclada simplex McClure & L.B. Sm. VU  

  Aristida brasiliensis Longhi-Wagner VU  

  Aristida laevis (Nees) Kunth VU  

  Aristida oligospira (Hack.) Henrard VU  

  Aristida sanctae-luciae Trin. VU  

  Aristida subaequans Doll VU  

  Arthropogon villosus Nees VU  

  Arthropogon xerachne Eckman EN  

  Arundinella deppeana Nees ex Steud. VU  

  Aulonemia aristulata (Doll) McCure VU  

  Axonopus chrysoblepharis (Lag.) Chase EN  

  Axonopus comans (Trin.) Kuhlm. VU  

  Axonopus complanatus (Nees) Dedecca VU  

  Axonopus fastigiatus (Nees) Kuhlm. VU  

  Axonopus monticola G.A. Black VU  

  Axonopus uninodis (Hack.) G.A. Black VU  

  Axonopus ramboi G.A. Black VU  

  Bothriochloa laguroides (DC.) Herter VU  

  Briza brasiliensis (Nees & Steud.) Ekman VU  

  Briza itatiaiae Ekman VU  

  Briza juergensii Hack. EN  

  Chusquea attenuata (Doll) L.G. Clark VU  

  Chusquea erecta L.G. Clark EN  

  Chusquea heterophyla Nees VU  

  Chusquea pinifolia (Nees) Nees VU  
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  Chusquea pulchella L.G. Clark EN  

  Chusquea tenuiglumis Doll VU  

  Colanthelia macrostachya (Nees) McClure VU  

  Ctenium brevispicatum J.G. Sm. VU  

  Ctenium cirrhosum (Nees) Kunth VU  

  Danthonia cirrata Hack. & Arechav. VU  

  Diandrolyra tatianae Soderstr. & Zuloaga VU  

  Digitaria corynotricha (Hack.) Henrard VU  

  Digitaria neesiana Henrard VU  

  Eragrostis neesii Trin. VU  

  Eriochrysis filiformis (Hack.) Filg. VU  

  Gymnopogon burchellii (Munro ex Doll) Ekman VU  

  Hymenachne donacifolia (Raddi) Chase VU  

  Hymenachne pernambucense (Spreng) Zuloaga & 
Morrone 

VU  

  Ichnanthus bambusiflorus (Trin.) Doll VU  

  Leersia ligularis Trin. VU  

  Lithachne horizontalis Chase VU  

  Loudetia flammida (Trin.) C.E. Hubb. VU  

  Luziola brasiliensis (Trin.) Swallen VU  

  Melica arzivencoi Valls & Barcellos VU  

  Merostachys abadiana Sendulsky EN  

  Merostachys burmanii Sendulsky VU  

  Merostachys caucaiana Sendulsky EN  

  Merostachys neesii Rupr. VU  

  Merostachys scandens Sedulsky VU  

  Merostachys skvortzovii Sedulsky VU  

  Mesosetum ferrugineum (Trin.) Chase VU  

  Olyra fasciculata Trin. VU  

  Panicum condensatum Bertol. VU  

  Panicum gouinii E.Fourn. VU  

  Panicum hylaeicum Mez VU  

  Panicum surrectum Chase ex Zuloaga & Morrone VU  

  Paspalum arundinellum Mez VU  

  Paspalum cinerascens (Doll) A.G. Burman & C.N. 
Bastos 

VU  

  Paspalum compressifolium Swallen VU  

  Paspalum dedeccae Quarín VU  

  Paspalum erianthoides Lindm. VU  

  Paspalum exaltatum J. Presl VU  

  Paspalum falcatum Nees ex Steud. VU  

  Paspalum fasciculatum Willd. ex Flugge VU  

  Paspalum flaccidum Nees VU  

  Paspalum geminiflorum Steud. EN  

  Paspalum ionanthum Chase VU  

  Paspalum jesuiticum Parodi VU  

  Paspalum limbatum Henrard EN  

  Paspalum macranthecium Parodi EN  

  Paspalum setiglume Chase VU  

  Paspalum stellatum Humb.& Bonpl. ex Flugge EN  

  Paspalum umbrosum Trin. VU  

  Paspalum usterii Hack. VU  

  Paspalum wettsteinii Hack. VU  

  Pharus latifolius L. VU  

  Piptochaetium ruprechtianum Desv. VU  

  Polypogon chilensis (Kunth) Pilg. VU  

  Raddiela esenbeckii (Steud.) C. Calderón & 

Soderstr. 
VU  

  Reitzia smithii Swallen VU  

  Schizachyrium scabriflorum (Rupr. ex Hack.) A. 

Camus 
VU  

  Setaria barretoi Boldrini EN  

  Setaria tenacissima Schrad. VU  
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  Sorghastrum stipoides (Kunth) Nash VU  

  Sporobolus adustus (Trin.) Roseng. EN  

  Sporobolus apiculatus Boechat & Longhi-Wagner VU  

  Sporobolus camporum Swallen EN  

  Steinchisma spathellosa (Doll) Renvoize VU  

  Stipa sellowiana Nees ex Trin. & Rupr. VU  

  Stipa setigera J. Presl VU  

  Streptochaeta spicata Schrad. ex Nees VU  

  Thrasya petrosa (Trin.) Chase EN  

  Thrasyopsis repanda (Nees) Parodi EN  

  Zizaniopsis microstachya (Nees) Doll & Asch EN  

 PODOSTEMACEAE Podostemon distichus Wedd. VU  

 POLYGALACEAE Polygala stephaniana Marques VU  

  Polygala exigua A.W. Benn. EN  

  Polygala galioides Poir. VU  

  Polygala molluginifolia A.St.-Hil. VU  

  Polygala moquiniana A.St.-Hil. EN  

  Polygala nudicaulis A.W. Benn. EN  

  Polygala pulchella A.St.-Hil. & Moq. EN  

  Polygala pumila Norl. VU  

  Polygala tamariscea Mart. ex A.W. Benn. VU  

 PONTEDERIACEAE Heteranthera rotundifolia (Kunth) Griseb. VU  

 PORTULACACEAE Portulaca fluvialis Legrand VU  

  Portulaca halimoides L. VU  

  Portulaca striata Poelln. VU  

 PRIMULACEAE Anagallis alternifolia Cav. VU  

  Anagallis barbata (P. Taylor) Kupicha VU  

 PROTEACEAE Euplassa cantareirae Sleumer VU  

  Panopsis multiflora (Schott) Ducke VU  

  Panopsis rubescens (Pohl) Rusby VU  

  Roupala sculpta Sleumer VU  

 QUIINACEAE Quiina magallano-gomesii Schwacke VU  

 RANUNCULACEAE Clematis denticulata Vell. VU  

  Ranunculus flagelliformis Sm. VU  

 RHAMNACEAE Crumenaria choretroides Mart. ex Reissek VU  

  Colubrina retusa (Pittier) R.S. Cowan EN  

  Gouania blanchetiana Miq. VU  

  Gouania corylifolia Raddi VU  

  Gouania inornata Reissek VU  

  Gouania ulmifolia Hook. & Arn. VU  

  Reissekia smilacina (Sm.) Steud. VU  

  Scutia arenicola (Casar.) Reissek VU  

 ROSACEAE Agrimonia parviflora Sol. VU  

 RUBIACEAE Alseis involuta K. Schum. VU  

  Bathysa cuspidata (A.St.-Hil.) Hook. f. VU  

  Borreria pulchristipula (Bremek.) Bacigalupo & 
E.L. Cabral 

VU  

  Borreria remota (Lam.) Bacigalupo & E.L. Cabral EN  

  Coussarea bocainae M. Gomes VU  

  Coussarea nodosa (Benth.) Müll.Arg. EN  

  Chomelia modesta (Standl.) Steyerm. VU  

  Coussarea schiffneri Zahlbr. VU  

  Declieuxia oenanthoides Mart. & Zucc. ex Schult. 
& Schult. f. 

EN  

  Galianthe corymbosa (Ruiz & Pav.) E.L. Cabral VU  

  Galianthe souzae E.L. Cabral & Bacigalupo EN  

  Diodia sarmentosa Sw. VU  

  Faramea monantha Müll.Arg. VU  

  Faramea paratiensis M. Gomes VU  

  Galianthe cymosa (Cham.) E.L. Cabral & 
Bacigalupo 

VU  

  Galianthe vaginata E.L. Cabral & Bacigalupo VU  

  Galianthe pseudopeciolata E.L. Cabral VU  
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  Galium diphyllum (K. Schum.) Dempster VU  

  Galium equisetoides (Cham. & Schltdl.) Standl. VU  

  Galium humile Cham. & Schltdl. VU  

  Galium nigroramosum (Ehrend.) Dempster VU  

  Galium shepherdii Jung-Mendaçolli VU  

  Guettarda platyphylla Müll.Arg. VU  

  Hillia ulei K. Krause VU  

  Ladenbergia hexandra (Pohl) Klotzsch VU  

  Manettia campanulacea Standl. VU  

  Manettia pauciflora Dusén VU  

  Manettia tweedieana K. Schum. VU  

  Palicourea tetraphylla Cham. & Schltdl. VU  

  Pentodon pentandrus (Schumach. & Thonn.) 
Vatke 

VU  

  Posoqueria macropus Mart. VU  

  Posoqueria palustris Mart. VU  

  Psychotria capitata Ruiz & Pav. EN X 

  Psychotria cupularis (Müll.Arg.) Standl. VU  

  Psychotria dusenii Standl. VU  

  Psychotria loefgrenii Standl. VU  

  Psychotria microcarpa Müll.Arg. VU  

  Psychotria paludosa Müll.Arg. VU  

  Psychotria prunifolia (Kunth) Steyerm. EN  

  Psychotria racemosa Rich. VU  

  Psychotria rhytidocarpa Müll.Arg. VU  

  Psychotria tenuifolia Sw. EN  

  Richardia humistrata (Cham. & Schltdl.) Steud. VU  

  Richardia schumannii W.H. Lewis & R.L. Oliv. VU  

  Richardia stellaris (Cham. & Schltdl.) Steud. VU  

  Rudgea corymbulosa Benth. VU  

  Rudgea nobilis Müll.Arg. VU  

  Rudgea pachyphylla Müll.Arg. VU  

  Rudgea sessilis (Vell.) Müll.Arg. VU  

  Rudgea triflora Benth. VU  

  Rustia angustifolia K. Schum. VU  

  Sabicea grisea Cham. & Schltdl. VU  

  Spermacoceodes glabrum (Michx.) Kuntze var. 

rectum Bacigalupo 
VU  

  Spermacoce tenuior L EN  

  Simira viridiflora (Allemão & Saldanha) Steyerm. VU  

 RUTACEAE Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. - X 

  Esenbeckia leiocarpa Engl. - X 

  Esenbeckia pilocarpoides Kunth EN  

  Pilocarpus giganteus Engl. VU  

  Zanthoxylum petiolare A.St.-Hil.& Tul. VU X 

 SAPINDACEAE Allophylus semidentatus (Miq.) Radlk. VU  

  Cupania concolor Radlk. VU  

  Cupania furfuracea Radlk. EN  

  Dilodendron bipinnatum Radlk. VU  

  Magonia pubescens A.St.-Hil. EN X 

  Paullinia racemosa Wawra VU  

  Paullinia uloptera Radlk. VU  

  Serjania cuspidata Cambess. VU  

  Serjania deflexa Gardner VU  

  Serjania platycarpa Benth. VU  

  Urvillea glabra Cambess. VU  

 SAPOTACEAE Pouteria glomerata (Miq.) Radlk. EN  

  Pouteria oxypetala T.D. Penn. CR  

  Pouteria reticulata (Engl.) Eyma EN  

  Pouteria subcaerulea Pierre ex Dubard EN  

 SCROPHULARIACEAE Agalinis communis (Cham. & Schltdl.) D´Arcy EN  

  Agalinis ramulifera Barringer VU  

  Angelonia integerrima Spreng. VU  
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  Bacopa congesta Chodat & Hassl. VU  

  Buchnera amethystina Cham. & Schltdl. VU  

  Buchnera longifolia Kunth EN  

  Escobedia grandiflora (L. f.) Kuntze VU  

  Melasma rhinanthoides (Cham.) Benth. VU  

  Micranthemum umbrosum (Walter ex J.F. Gmel.) 
Blake 

VU  

  Stemodia pratensis (Aubl.) C.P. Cowan VU  

 SIMAROUBACEAE Simaba insignis A.St.-Hil. & Tul. VU  

  Simaba glabra Engl. VU  

  Simaba salubris Engl. VU  

  Picrasma crenata (Vell.) Engl. VU  

 SMILACACEAE Smilax goyazana A. DC. VU  

  Smilax japicanga Griseb. VU  

  Smilax lappacea Willd. VU  

  Smilax lutescens Vell. VU  

  Smilax muscosa Toledo VU  

  Smilax subsessiliflora Duhamel VU  

 STERCULIACEAE Byttneria oblongata Pohl VU  

  Byttneria scabra L. VU  

 SYMPLOCACEAE Symplocos itatiaiae Wawra VU  

 THEACEAE Ternstroemia cuneifolia Gardner VU  

 THEOPHRASTACEAE Clavija spinosa (Vell.) Mez EN  

 TRIURIDACEAE Triuris hyalina (Miers) F. Muell VU  

  Sciaphila schwackeana Johow VU  

 TROPAEOLACEAE Tropaeolum warmingianum Rohrb. VU  

 TURNERACEAE Turnera capitata Cambess. EN  

  Turnera hilaireana Urb. VU  

 ULMACEAE Phyllostylon rhamnoides (J. Poiss.) Taub. VU  

 URTICACEAE Pilea rhizobola Miq. VU  

 VALERIANACEAE Valeriana glaziovii Taub. EN  

  Valeriana organensis Gardner VU  

 VELLOZIACEAE Barbacenia gounelleana Beauverd EN  

  Vellozia variabilis Mart. ex Schult. f. VU  

 VIOLACEAE Hybanthus velutinus Schulze-Menz EN  

  Viola gracillima A.St.-Hil. VU  

  Viola subdimidiata A.St.-Hil. VU  

 VITACEAE Cissus serroniana (Glaziou) Lombardi VU  

  Cissus trianae Planch. VU  

 XYRIDACEAE Xyris brevifolia Michx. VU  

  Xyris capensis Thunb. VU  

  Xyris fusca L.A. Nilsson VU  

  Xyris metallica Klotzsch ex Seub. EN  

  Xyris obtusiuscula L.A. Nilsson VU  

  Xyris trachyphylla Mart. EN  

  Xyris stenophylla L.A. Nilsson VU  

  Xyris uninervis Malme EN  

  Xyris wawrae Heimerl. EN  

GIMNOSPER
MAS 

ARAUCARIACEAE Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze VU  

PTERIDÓFIT
AS 

ASPLENIACEAE Asplenium austrobrasiliense (Christ) Maxon VU  

  Asplenium bradeanum Handro VU  

  Asplenium campos-portoi Brade VU  

  Asplenium muellerianum Rosenst. VU  

  Asplenium ulbrichtii Rosenst. EN  

  Asplenium wacketii Rosenst. VU  

 BLECHNACEAE Blechnum organense Brade VU  

  Blechnum penna-marina (Poir.) Kuhn VU  

 CYATHEACEAE Alsophila capensis (L.f.) J. Sm. ssp. polypodioides 

(Sw.) Conant 
EN  

  Cyathea pungens (Willd.) Domin VU  

  Cyathea glaziovii (Fée) Domin VU  
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 DAVALLIACEAE Oleandra articulata (Sw.) C. Presl EN  

 DENNSTAEDTIACEAE Blotiella lindeniana (Rosenst.) R. M.Tryon VU  

 DICKSONIACEAE Culcita coniifolia (Hook.) Maxon EN  

  Dicksonia sellowiana Hook. VU  

 DRYOPTERIDACEAE Polybotrya speciosa Schott VU  

 GRAMMITIDACEAE Ceradenia glaziovii (Baker) Labiak EX  

  Grammitis fluminensis Fée VU  

  Lellingeria brasiliensis (Rosenst.) Labiak VU  

  Lellingeria limula (Christ) A. R. Sm. & R. C. Moran VU  

  Lellingeria suspensa (L.) A. R. Sm. & R. C. Moran VU  

  Lellingeria tamandarei (Rosenst.) A. R. Sm. & R. 
C. Moran 

VU  

  Melpomene peruviana (Desv.) A. R. Sm. & R. C. 
Moran 

VU  

  Terpsichore chrysleri (Copel.) A. R. Sm. VU  

  Terpsichore senilis (Fée) A. R. Sm. VU  

  Terpsichore taxifolia(L.) A. R. Sm. VU  

  Zygophlebia longipilosa (C. Chr.) L. E. Bishop VU  

 HYMENOPHYLLACEA
E 

Hymenophyllum fragile (Hedw.) C. V.Morton VU  

  Hymenophyllum rufum Fée VU  

  Trichomanes kapplerianum J. W. Sturm VU  

  Trichomanes lucens Sw. VU  

  Trichomanes ovale (E.Fourn.) Wess. Boer EN  

 ISOETACEA Isoetes bradei Herter EX  

 LOMARIOPSIDACEAE Elaphoglossum amplissimum (Fée) Christ VU  

  Elaphoglossum edwallii Rosenst. VU  

  Elaphoglossum gardnerianum (Kunze ex Fée) T. 

Moore 
VU  

  Elaphoglossum gayanum (Fée) T. Moore. VU  

  Elaphoglossum herminieri (Bory ex Fée) T. Moore VU  

  Elaphoglossum hymenodiastrum (Fée) Brade VU  

  Elaphoglossum iguapense Brade VU  

  Elaphoglossum insigne (Fée) Brade VU  

  Elaphoglossum itatiayense Rosenst. VU  

  Elaphoglossum jamesoni (Hook. & Grev.) T. 

Moore 
VU  

  Elaphoglossum langsdorffii (Hook. & Grev.) T. 
Moore 

VU  

  Elaphoglossum longifolium (Jack.) J. Sm. VU  

  Elaphoglossum macahense (Fée) Rosenst. VU  

  Elaphoglossum organense Brade VU  

  Elaphoglossum strictum (Raddi) T. Moore VU  

  Elaphoglossum tamandarei Brade VU  

  Elaphoglossum tectum (Humb. & Bonpl. ex. Willd.) 
T. Moore 

VU  

  Elaphoglossum villosum (Sw.) J. Sm. VU  

  Elaphoglossum wettsteinii Christ VU  

 LYCOPODIACEAE Huperzia biformis (Hook.) Holub VU  

  Huperzia christii (Silveira) Holub VU  

  Huperzia hexasticha B. Ollg. & P. G. Windisch VU  

  Huperzia mollicoma (Spring) Holub VU  

  Huperzia nuda (Nessel) B. Ollg. & P. G. Windisch VU  

  Huperzia sellowiana (Heter) B. Ollg. VU  

  Huperzia taxifolia (Sw.) Trevis. VU  

  Lycopodium jussiaei Poir. VU  

 PLAGIOGYRIACEAE Plagiogyria fialhoi (Fée & Glaziou) Copel. VU  

 PTERIDACEAE Adiantum mynssenae Prado VU  

  Anemia elegans (Gardner) C. Presl EN  

  Anemia trichorhiza Gardner EN  

  Cheilanthes goyazensis (Taub.) Domin EN  

  Cheilanthes regnelliana Mett. EN  

  Doryopteris rediviva Fée VU  
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  Eriosorus biardii (Fée) A. F. Tryon VU  

 SELAGINELLACEAE Selaginella convoluta (Arn.) Spring EN  

  Selaginella mendoncae Hieron EN  

  Selaginella tenuissima Fée VU  

  Selaginella valida Alston VU  

 TECTARIACEAE Ctenitis anniesii (Rosenst.) Copel. VU  

  Ctenitis eriocaulis (Fée.) Alston. VU  

  Ctenitis fenestralis (C. Chr.) Copel. VU  

  Megalastrum wacketii (C. Chr.) A. R. Sm. & R. C. 
Moran 

VU  

 THELYPTERIDACEAE Thelypteris angustifolia (Willd.) Proctor VU  

  Thelypteris araucariensis Ponce VU  

  Thelypteris concinna (Willd.) Ching VU  

  Thelypteris cutiataensis (Brade) Salino VU  

  Thelypteris hatschbachii A. R. Sm. VU  

  Thelypteris leprieurii (Hook.) R. M. Tryon var. 
leprieurii 

VU  

  Thelypteris leprieurii (Hook.) R. M. Tryon var. 

glandifera A. R. Sm. 
EN  

  Thelypteris littoralis Salino VU  

  Thelypteris macrophylla (Kunze) C. V. Morton EX  

  Thelypteris multigemmifera Salino EN  

 VITTARIACEAE Anetium citrifolium (L.) Splitg. VU  

  Polytaenium feei (W. Schaffn. ex Fée) Maxon VU  

EW – extinta na natureza 
EN – em perigo 
EX - extinto 
CR- criticamente em perigo 
VU – vulnerável  
 


