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I - APRESENTAÇÃO 

Em 26/11/2013 a Gerência Técnico-Consultiva / SMGO encaminhou á SMMA o 
Requerimento n°  2261/2013, solicitando a realização de vistoria técnica na área pertencente à 
Construtora MASB Desenvolvimento Imobiliário S.A., com a finalidade de verificar a 
possibilidade de existência de espécimes arbóreos significativos e nascentes no quarteirão 
formado pelas ruas Sebastiao Barros, Gama Cerqueira, Daniel de Carvalho e Avenida Barão 
Homem de Melo, a fim de subsidiar resposta objetiva ao Legislativo. 

A área verde em questão tem uma função muito importante na região por ser 
praticamente a única área vegetada na área de influência do empreendimento, sendo hoje 
referência para a população residente no entorno. 

II — EXISTÊNCIA DE ESPÉCIMES ARBÓREOS SIGNIFICATIVOS 

A área verde particular em análise, de 21.528,00 m 2, apresenta atributos bióticos — fauna e 
flora — importantes para o contexto da região em que se insere, formando juntamente com outras 
áreas verdes da região, um mosaico de ilhas verde que permitem a sustentação das espécies 
silvestres de caráter antropizado (aquelas que toleram ou convivem bem com os ambientes 
urbanizados), fomecendo abrigo e alimentação para a fauna local, sendo, portanto, sua 
conservação fundamental para o equilíbrio do ecossistema. 

Por apresentar massa de vegetação arbórea significativa, dentro de um perímetro de 
grande urbanização do Município, contribui para o microclima da região, para a retenção de 
partículas sólidas em suspensão e para a redução da poluição do ar na região. Além disso, 
apresenta área permeável expressiva, que contribui positivamente para a integridade das áreas 
vizinhas (estas com área permeável ausente ou inexpressiva), uma vez que permite o 
direcionamento e a infiltração das águas pluviais, evitando com isso um maior volume de água 
nestas áreas, diminuindo a probabilidade de enchentes e sedimentos em forma de enxurrada. 

A cobertura vegetal dessa área é composta principalmente por espécies vegetais 
cultivadas (pomar expressivo), com predomínio de mangueiras (Mangifera indica, mais de 100 
espécimes), goiabeiras (Psidium guajava), jambeiros (Syzygium jambus) e nespereira (Eriobotrya 
japonica) e com menor representatividade de vegetação nativa, típica das florestas estacionais 
semideciduais. 

Das espécies legalmente protegidas (Portaria 9743 de 15/12/1988 do IBAMA), 
constatamos a presença de 8 (oito) espécimes de ipê amarelo (Handroanthus serratifolius). 

Quanto ao porte das árvores analisadas, os valores de altura estimada variaram entre 2 e 
20 metros, sendo os valores de maior altura representados principalmente por espécimes de 
eucaliptos (Eucaliptus sp) e mangueiras (Mangifera indica). 

Também constatamos: 
a) a regeneração herbáceo-arbustiva no estrato inferior, onde se observa um acúmulo de 

serrapilheira (camada formada pela deposição e acúmulo de matéria orgânica morta em 
diferentes estágios de decomposição que reveste superficialmente o solo, sendo a 
principal via de retorno de nutrientes ao solo); 

b) banco de sementes autóctone - estoque de semente que existe no solo do próprio local. 
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III- PRESENÇA DE NASCENTES 

Essa área verde está inserida na bacia do córrego Piteiras, afluente da margem direita 
do ribeirão Arrudas, não sendo constatados nascentes ou cursos d'água, não existindo, por 
isso, área de preservação permanente — APP hídrica no terreno. 

Durante a vistoria no terreno em análise foi identificada uma cisterna, com uma bomba 
instalada em funcionamento. Segundo informado pelo responsável pela guarda do terreno que 
acompanhou a vistoria, o nível da água é em tomo de 5,0m abaixo da superfície. 
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IV — CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A maioria dos indivíduos arbóreos predominantes — mangueiras (Mangifera indica), 
goiabeiras (Psidium guajava), jambeiros (Syzygium jambus) e nespereira (Eriobotrya japonica) 
— e de maior porte (mangueiras e eucaliptos - Eucaliptus sp.) encontravam-se em situação de 
senilidade em área infestada por cupins. Destes espécimes, principalmente as mangueiras, 
algumas árvores apresentavam estados fitossanitário e vegetativo ruins que podem levar a 
quedas como inclinação do tronco, copas desequilibradas, tronco apodrecido ou presença de 
ocos e rachaduras. 

Diante do exposto, caso essa gleba ou parte dela tenha destinação de área verde 
pública, intervenções arbóreas (podas e supressões), principalmente na área do pomar, seriam 
necessárias para garantir a segurança do cidadão. Essas intervenções também favoreceriam o 
desenvolvimento do banco de sementes. 

Enfatizamos que se encontra em fase de Licenciamento Ambiental na SMMA o 
Empreendimento MASB 19 (Processo Administrativo n °  01-109.712-12-70), previsto para 
implantação na área em análise, e que esta Secretaria não mediu esforços para a preservação 
ambiental do trecho com arborização mais expressiva e preservada dessa área verde 
particular, demarcando-o como Espaço Livre de Uso Público — ELUP. 
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V - CONCLUSÃO 

Na área verde particular localizada no quarteirão formado pelas ruas Sebastiao Barros, 
Gama Cerqueira, Daniel de Carvalho e Avenida Barão Homem de Melo, Bairro Jardim América, 
Regional Oeste, existem espécimes arbóreos significativos e não há nascentes ou cursos 
d'água. 

VI — EQUIPE TÉCNICA 

Mivia R.M. Vichiato — Bióloga — BM 34288-6 — GEAVA/GGAM/SMMA 
Marcelo Vichiato — Eng. Agrónomo, BM81819-8 GELIN/GELA/SMMA 
Rodrigo Ádamo Geógrafo, BM 71574-8 — GPLA/SMMA 
Viviane Mendes — Geóloga, BM 79330-6 — GEPLA/SMMA 
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