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MANEJO  EXPERIMENTAL DE CLAREIRAS NO PARQUE ESTADUAL

DE PORTO FERREIRA, SP
1

Sonia Aparecida de SOUZA
Ernesto Pedro DICKFELDT

André Luís Teixeira d
João Bosco MONTEIRO

Para a recuperação de clareiras na borda da Trilha Interpretativa das Árvores Gigantes do Parque
Estadual de Porto Ferreira (São Paulo Brasil), foram realizadas atividades integradas dos programas de
pesquisa e monitoramento ambiental, manejo do meio ambiente e uso público durante o mês de setembro de
2006. Para tanto, uma clareira foi definida como controle e quatro foram manejadas experimentalmente com
critérios diferentes. Após seis meses, observou-se que os métodos de corte, de retirada de cipós, e de plantio de
enriquecimento promoveram a aceleração da regeneração da vegetação nas clareiras, contribuindo com a
recuperação dos aspectos paisagísticos da Trilha.

Palavras-chave: programas de manejo; clareiras; manejo de cipós; regeneração florestal.

For the recovery of canopy gap in the edge of the Interpretative Track of the Giant Trees of Porto
Ferreira’s State Park (São Paulo Brazil), had been carried through integrated activities of the research programs
and ambient monitoring, management of the environment and public use during the month of september of 2006.
A canopy gap was defined as certification and four had been managed experimentally with criteria different.
After six months, were observed that the cut methods; of lianas removed; and, of enrichment plantation had
promoted the acceleration of the regeneration of the vegetation in the canopy gap, contributing with the recovery
of the paisagistics of the Track.

Key words: management programs; canopy gap; lianas management; forest regeneration.

O Parque Estadual de Porto Ferreira, com área de 611,55 hectares é atualmente um fragmento florestal
inserido em um contexto onde o uso do solo se diversificado, destacando-se o cultivo de citros, batata,
cana-de-açúcar, bem como a utilização com área urbana (Tabanez ., 2003).Afalta de conectividade e de uma
zona tampão torna o Parque vulnerável às ações de ventos fortes que acarretam queda de árvores e conseqüente
formação de clareiras, que são rapidamente infestadas por cipós.

A fragmentação, segundo Murcia (1995), é a substituição de áreas extensas de floresta nativa por
remanescentes isolados de vegetação, com presença de uma borda de floresta abrupta e artificial, onde o
ambiente físico é fortemente alterado.

Uma das alterações mais visíveis do efeito de borda é a ocupação das margens dos fragmentos por
superpopulações de espécies heliófitas, como gramíneas exóticas, bambus e lianas, que competem e causam
danosàsespéciesarbóreas (Tabarelli .,1999;Schnitzer .,2000; ,2000;Laurance .,2001).
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SOUZA S. A. . Manejo experimental de clareiras no Parque Estadual de Porto Ferreira.et al

Para Runkle (1981) clareira natural é uma área do solo sob a abertura do dossel delimitada pelas bases
das árvores do dossel que circundam a abertura do mesmo. Segundo Brokaw (1982), é uma abertura no dossel
que se estende verticalmente para o solo, através de todos os níveis da vegetação, devendo ser definida a uma
altura média de dois metros acima do solo.

As lianas ou cipós são plantas que crescem através de um mecanismo de suporte e que podem ser
lenhosas ou herbáceas (Veloso, 1992).

Segundo Engel . (1998) a abundância de lianas é maior em bordas de clareiras, seguida pelo
interior e finalmente, interior da mata, e este padrão está relacionado a uma disponibilidade maior de suportes, ou
seja, árvores jovens e em crescimento nas bordas.

Os maciços de lianas, segundo Putz (1980; 1984) e Schnitzer . (2000) podem inibir a regeneração
das espécies arbustivo-arbóreas, tanto pelo efeito de impedimento mecânico e interceptação da luminosidade
incidente, afetando a germinação e o estabelecimento de novos indivíduos, quanto pelo aumento da mortalidade
e diminuição do crescimento de plântulas e de indivíduos jovens.

Os fragmentos florestais, segundo Viana . (1992), necessitam de manejo para evitar o seguimento
do processo de degradação e perda de biodiversidade e esse manejo deve envolver entre outras técnicas, o corte
de cipós e plantios de enriquecimento, visando à recuperação das áreas degradadas.

De acordo com Tabanez (1995), Amador & Viana (2000), Farah (2003) e Souza (2002), o corte
das lianas é recomendado como ferramenta de manejo conservacionista.

A técnica de enriquecimento, segundo Gandolfi & Rodrigues (1996) é utilizada em áreas em estágio
intermediário de perturbação, que ainda mantêm algumas das características originais.

Intervenções em áreas degradadas, através de técnicas de manejo, podem acelerar o processo de
regeneração, permitir o processo de sucessão e evitar a perda de biodiversidade (Rodrigues & Gandolfi, 2000).
O corte das lianas hiperabundantes, associado a outras técnicas de manejo acelera a regeneração florestal nessas
áreas (Rozza, 2003).

A maioria dos estudos envolvendo a regeneração de clareiras em áreas degradadas recente e
concentra na Floresta Ombrófila Densa Montana (Tabarelli & Mantovani,1999; Tabarelli ., 1999; Souza

., 2002). Dentre os estudos sobre regeneração natural após a aplicação de diferentes técnicas de manejo em
Florestas Semidecíduas, destacam-se os de Rozza (2003) e Silva Junior (2007).

Nos últimos anos, a Trilha Interpretativa das Árvores Gigantes vem sofrendo mudanças em seu aspecto
fisionômico, tendo em vista a formação de várias clareiras infestadas por cipós em sua borda, que inibem a
regeneração natural da vegetação, além de comprometer os aspectos paisagísticos da Trilha.

Assim, este trabalho teve por objetivo manejar experimentalmente clareiras na borda da Trilha
Interpretativa das Árvores Gigantes, com o objetivo de acelerar o processo de regeneração natural, integrando
atividades dos programas de pesquisa e monitoramento ambiental, manejo do meio ambiente e uso público.

O Parque Estadual de Porto Ferreira, unidade de proteção integral, localiza-se no município de
Porto Ferreira entre as coordenadas UTM 7.579.500 a 7.583.500 e 245.000 a 251.000 (21º 49’S e 47º 25’W).
Possui área de 611,55 hectares e vegetação de Cerrado, Floresta Estacional Semidecidual e Mata Ciliar.
As diferentes fisionomias do Parque são resultantes de uma estreita relação da cobertura pedológica com a
cobertura vegetal natural, o relevo e a litologia (Tabanez 2003; Rossi ., 2005).

O clima, segundo a classificação de Köppen, é do tipo Cwa, mesotérmico de inverno seco (abril a
setembro), com temperaturas inferiores a 18 ºC no inverno e superiores a 22 ºC no verão. A temperatura média
anual é de 20,4 ºC, a precipitação anual total média é de 1.416 mm e a evapotranspiração potencial, 975 mm
(Rossi ., 2005).

O presente trabalho foi desenvolvido na borda de uma trilha denominada Trilha das Árvores Gigantes.

et al

et al

et al

et al.

et al

et al

et al. et al

et al
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2.1  Descrição da Trilha Interpretativa das Árvores Gigantes

2.2. Delineamento Experimental

Com 3.500 metros de extensão, a Trilha inicia-se nas proximidades da sede do Parque na Zona de
Uso Especial, que apresenta fisionomia de cerrado de porte arbóreo médio e aberto, passa pelo limite com a
Fazenda São Judas Tadeu, na Zona de Uso Extensivo e adentra a Floresta Estacional Semidecidual no trecho
de fisionomia de mata de porte arbóreo alto com alta densidade de jequitibás, onde estão localizadas árvores de
grande, destacando-se o cedro – Vell.; peroba-poca – Muell.Arg.;
peroba-rosa – Muell. Arg.; figueira – Chodat, jequitibá rosa –

Mart. O. Kuntze e jequitibá-branco – (Raddi) Kuntze. A Trilha é uma
área estratégica interna do Parque, onde estão previstas atividades de caminhadas, contemplação, educação
ambiental, interpretação da natureza e ecoturismo, bem como pesquisas científicas e fiscalização, inserida na
“Zona de Recuperação de Jequitibás” onde estão previstas atividades de manejo e restauração da vegetação,
devido à presença do efeito de borda e grande quantidade de cipós (Tabanez ., 2003).

Foram escolhidas cinco clareiras localizadas na borda da Trilha Interpretativa das Árvores
Gigantes, resultantes da queda de árvores durante vendavais ocorridos em dezembro de 2005. Essas clareiras
estavam comprometidas com quantidade de cipós, sem indícios de regeneração natural. Uma clareira foi
sorteada para ser a controle e as demais foram manejadas através de tratamentos diferenciados.

Para a intervenção nas clareiras, foram delimitadas em cada uma delas parcelas únicas de 10 m x 10 m.
Alocalização das clareiras apresenta-se em um croqui da Trilha (FIGURA1).

Cedrela fissilis Aspidosperma cylindrocarpon
Aspidosperma polyneurom Ficus garanitica

Cariniana legalis Cariniana estrellensis

et al
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Acesso p/
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Área de
Transição

ENTRADA DO
PARQUE

INÍCIO DA
TRILHA

Árvore  Grávida

Jequitibá

C1

C3
C2

C 4
C 5

C 1 - Clareira 1

C 2 - Clareira 2

C 3 - Clareira Testemunho

C 4 - Clareira 4

C 5 - Clareira 5

FIGURA 1 – Croqui de localizacão das clareiras na Trilha Interpretativa das Árvores Gigantes do Parque
Estadual de Porto Ferreira.



Antes da aplicação dos tratamentos, as espécies existentes em cada uma das clareiras foram
demarcadas e inventariadas, segundo as práticas usuais de levantamento florístico, conforme TABELA1.

O material botânico foi comparado com os materiais já identificados em outros levantamentos
realizados no Parque Estadual de Porto Ferreira (Bertoni,1984; Tabanez , 2003; Rossi ., 2005),
depositados no Herbário D. Bento Pickel (SPSF) do Instituto Florestal.As famílias botânicas foram classificadas
segundo oAngiosperm Phylogeny Group II -APG II (Souza & Lorenzi, 2005).

TABELA 1 Espécies existentes em cada clareira na borda da Trilha das Árvores Gigantes do Parque Estadual
de Porto Ferreira, antes do manejo experimental.

et al. et al

–

4
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continua

Anacardiaceae
Astronium graveolens Jacq. 2 1 1 0 3 7

Apocynaceae
Aspidosperma polyneuron Müll. Arg. 1 0 0 0 1 2
Aspidosperma  ramiflorum Müll. Arg. 0 1 0 0 6 7

Cannabaceae
Celtis iguanae (Jacq.) Sarq. 1 0 0 3 0 4

Euphorbiaceae
Actinostemum sp. 0 0 0 1 1 2
Croton floribundus Spreng. 1 4 0 1 0 6
Croton piptocalyx Müll. Arg. 0 2 0 0 5 7
Sapium glandulatum (Vell.) Pax. 0 1 0 0 0 1

Fabaceae
Centrolobium tomentosum Guillemin ex Benth. 2 1 0 0 0 3
Holocalyx balansae Micheli 1 1 0 0 0 2
Sweetia fruticosa Spreng. 1 0 0 0 0 1
Inga sp. 0 1 0 0 2 3
Lonchocarpus sp. 0 0 0 2 0 2

Lauraceae
Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F. Macbr 0 1 0 0 0 1

Lecythidaceae
Cariniana legalis (Mart.) O. Kuntze 1 1 0 0 2 4

Loganiaceae
Strychnos brasiliensis (Spreng.) Mart. 0 1 0 0 0 1

Malvaceae
Guazuma ulmifolia Lam. 1 0 0 0 0 1
Pseudobombax sp. 1 0 0 0 0 1

Clareiras/ Número de indivíduos

Família/Espécie 1 2 3 4 5 Total



5

IF Sér. Reg., São Paulo, n. 39, p. 1-13, maio 2009.

SOUZA S. A. . Manejo experimental de clareiras no Parque Estadual de Porto Ferreira.et al

continuação – TABELA 1

Melastomataceae
Miconia sp. 0 1 0 1 0 2

Meliaceae
Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 0 2 0 0 0 2
Guarea guidonea (L.) Sleumer 0 7 0 0 1 8
Trichilia catigua A. Juss. 3 0 0 1 1 5
Trichilia claussenii C. DC. 0 3 0 0 0 3
Trichilia sp. 0 0 0 0 1 1

Monimiaceae
Siparuna guianensis Aubl. 0 1 0 0 0 1

Myrsinaceae
Rapanea guianensis Aubl. 0 1 0 0 0 1

Piperaceae
Piper sp. 4 5 0 0 1 10

Rhamnaceae
Rhamnidium elaeocarpum Reissek 0 1 0 0 0 1

Rubiaceae
Alseis floribunda Schott 0 1 0 0 0 1
Simira sampaioana (Standl. ) Steyerm. 0 0 0 0 1 1

Rutaceae
Esenbeckia grandiflora Mart. 18 0 0 5 3 26
Galipea jasminiflora (St. Hil.) A. Juss. Ex. Mart. 0 0 0 1 0 1
Metrodorea nigra A. St.-Hill. 0 0 0 0 2 2

Salicaceae
Casearia sp. 1 1 0 0 0 2

Sapindaceae
Diatenopteryx sorbifolia Radlk. 0 0 1 0 1 2

Solanaceae
Solanum swartzianum Roem. & Schult. 1 0 0 0 0 1
Solanum sp. 0 1 0 0 0 1

Urticaceae
Urera baccifera (L.) Gaudich. 2 1 1 7 6 17

0 0 0 0 1 1Cecropia sp.

Violaceae
Hybanthus atropurpureus (St. Hil.) Taub. 0 3 0 0 0 3
Total 41 43 3 22 38 147

Clareiras/ Número de indivíduos

Família/Espécie 1 2 3 4 5 Total



O primeiro manejo foi realizado no mês de setembro de 2006, ou seja, nove meses após a
formação das clareiras, através de trabalhos manuais de corte e retirada de cipós, de galhos e de pequenos
troncos e com trabalhos mecânicos de remoção de materiais com uso de trator e cabo de aço. Esse material
foi transportado para outra área do Parque, ficando exposto ao tempo para decomposição natural.

Tendo como base os trabalhos de Viana . (1992), Tabanez (1997; 2000), Souza .
(2002) e Rozza (2003), foram aplicados os seguintes tratamentos:

a) Clareira 1 corte e retirada de cipós, de galhos e árvores caídas e enriquecimento com o plantio de 9
mudas de espécies pioneiras e não pioneiras;

b) Clareira 2 corte e retirada de cipós, de galhos e árvores caídas e enriquecimento com plantio de 8
mudas de espécies não pioneiras, tendo em vista o sombreamento da clareira;

c) Clareira 3 controle;

d) e

e) Clareira 5 corte de cipós, sem retirada de material e sem plantio

Na primeira semana de setembro de 2006 foi organizada uma equipe multidisciplinar com oito
funcionários do Parque, uma estagiária e dois trabalhadores contratados. Em seguida, foram realizadas pesquisas
e discussões sobre os seguintes temas: clareiras, lianas/cipós, manejo de clareiras, regeneração natural de
clareiras e técnicas de recuperação de áreas degradadas.Após, foram definidos os tratamentos a serem adotados e
as atividades operacionais como corte e retirada de cipós, retirada de troncos e galhos secos das clareiras.

Com base nos levantamentos florísticos já realizados em área de floresta do Parque Estadual de Porto
Ferreira (Bertoni, 1984; Tabanez ., 2003; Rossi ., 2005) e nas espécies ocorrentes na Trilha, foram
escolhidas 31 mudas com aproximadamente 60 cm de altura de 21 espécies pertencentes a 13 famílias botânicas,
para enriquecimento das clareiras números 01, 02 e 04, conforme TABELA 2. A distribuição das mudas foi
aleatória, sendoplantadasmudasdeespéciedegrandeporte, comoobjetivodepreservar ascaracterísticasdaTrilha.

Considerando que a participação comunitária vem se apresentando como importante estratégia à
conservação das áreas naturais (Padua & Tabanez, 1997; Padua ., 2003) optou-se em envolver grupos de
estudantes do município de Porto Ferreira e Santa Cruz das Palmeiras, cidade vizinha ao Parque, para
participarem das atividades, associando o manejo de clareiras às comemorações da Semana da Árvore de 2006,
que contou com a participação de 125 visitantes, sendo 114 alunos, 6 professores e 5 funcionários de apoio.

AFIGURA2 estudantes realizando plantio nas clareiras.As estratégias utilizadas foram:

et al et al. et al

et al et al

et al

–

2.3 Integração entreAtividades de Manejo

–

–

–

–

Clareira 4 corte de cipós, sem retirada e plantio de 14 mudas de espécies pioneiras e não pioneiras,–

.

Aépoca para o desenvolvimento das atividades mês de setembro de 2006, foi definida considerando a
possibilidade de intervenção na área em época de pouca chuva; integração e envolvimento com as atividades da

presentação de palestras sobre o Parque; sobre definição de clareiras e abordagens enfatizando a
regeneração, alternativas de manejo e recuperação de áreas degradadas;

b) caminhadas monitoradas com interpretação dos principais fenômenos da Trilha e as clareiras;

SemanadaÀrvore,eaindadevidoàproximidadedoperíododechuvasminimizandoosesforçosde irrigaçãodosplantios.

a) a

c) plantio de mudas nas clareiras 1, 2 e 4.

Após seis meses da realização das atividades e manejo experimental das clareiras, foi realizado um
inventário, identificando e demarcando apenas os indivíduos recrutados através da regeneração natural com
altura acima de 30 cm, conforme TABELA3.

mostra
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TABELA 2 - Espécies utilizadas no plantio de enriquecimento nas clareiras 1, 2 e 4 - localizadas na borda da
Trilha Interpretativa das Árvores Gigantes. NI = número de indivíduos.

7
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Família/Espécie Nome popular NI Clareira

Anacardiaceae
Astronium graveolens Jacq. guaritá 2 1, 2

Apocynaceae
Aspidosperma cylindrocarpon Müll. Arg. peroba-poca 2 1, 2
Aspidosperma polyneuron Müll. Arg. peroba-rosa 3 1, 2, 4
Aspidosperma  ramiflorum Müll. Arg. guatambú-amarelo 1 4

Caricaceae
Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. jaracatiá 2 1, 4

Euphorbiaceae
Alchornea iricurana Casar. 1 4
Croton floribundus Spreng. capixingui 1 4
Croton piptocalyx Müll. Arg. caixeta 1 1

Fabaceae
Copaifera langsdorffii Desf. óleo-de-copaiba 2 2, 4
Enterolobium contorsiliquum (Vell.) Morong timboril 2 1, 4
Hymenaea courbaril var. stilbocarpa jatobá 1 2
(Hayne) Y.T. Lee & Langenh.
Machaerium stipitatum (DC.) Vogel sapuva 1 4
Myroxylon peruiferum L.F. cabreuva 2 2, 4
Ormosia arborea (Vell.) Harms olho-de-cabra 1 4

Lecythidaceae
Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze jequitibá-branco 1 4
Cariniana legalis (Mart.) O. Kuntze jequitibá-rosa 2 1, 4

Malvaceae
Guazuma ulmifolia Lam. mutambo 2 1, 4

Meliaceae
Cabralea canjerana (Vell.) Mart. canjarana 1 2

Moraceae
Ficus guaranitica Schodat figueira 1 2

Phytolaccaceae
Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms pau-d’alho 1 1

Rhamnaceae
Rhamnidium elaeocarpus Reissek saguaraji 1 4

Total 31
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FIGURA 2 Estudantes participando das atividades de plantio de mudas na clareira 2, localizada na borda da
Trilha Interpretativa das Árvores Gigantes do Parque Estadual de Porto Ferreira em
setembro/2006.

TABELA3 – Espécies recrutadas através da regeneração natural nas clareiras localizadas na borda da Trilha
das Árvores Gigantes do Parque Estadual de Porto Ferreira, seis meses após o manejo.

–

Arecaceae
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. Ex Mart. 10 0 0 0 0 10

Asteraceae
Vernonia diffusa Less. 7 0 0 0 0 7

Cannabaceae
Trema micrantha (L.) Blume 4 11 3 4 0 22

Caricaceae
Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. 0 1 0 1 0 2

Euphorbiaceae
Croton floribundus Spreng. 5 1 0 0 0 6
Croton piptocalyx Müll. Arg. 5 0 0 0 0 5

Fabaceae
Centrolobium tomentosum Guillemin ex Benth 0 0 0 4 0 4
Holocalyx balansae Micheli 1 0 0 0 0 1
Inga sp. 5 1 0 0 2 8
Myroxylon peruiferum L. f. 4 0 0 0 0 4

Lecythidaceae
Cariniana legalis (Mart.) O. Kuntze 0 0 0 1 0 1

continua

Clareiras/ Número de indivíduos

Família/Espécie 1 2 3 4 5 Total



continuação – TABELA 3

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nas 5 clareiras foram identificados 84 indivíduos de 15 espécies pertencentes a 11 famílias botânicas
resultantes da regeneração natural (TABELA 3). As famílias Cannabaceae e Fabaceae ocorreram em quatro
clareiras, Solanaceae e Urticaceae em três clareiras. As famílias que mais contribuíram com número de
indivíduos foram: Cannabaceae com 26%, Fabaceae com 16%, Arecaceae com 12%, Solanaceae e
Euphorbiaceae com 8,5% cada.

Silva Junior (2007) ao estudarem a regeneração natural de espécies arbustivo-arbóreas em dois
trechos de Floresta Estacional Semidecidual na Reserva Florestal Mata do Paraíso em Viçosa MG,
identificaram maior riqueza de espécies na família Fabaceae. Essa família foi também uma das mais
abundantes no estrato de regeneração da floresta secundária da Reserva Florestal do Morro Grande em Cotia SP
(Alves & Metzger, 2006).

Dentre as espécies mais abundantes, destacam-se: com 26%,
com 12% sp. com 9,5%, e com 8,5% cada.
As espécies que mais contribuíram para a regeneração das clareiras, independente do método foram:

que ocorreu nas clareiras 1, 2, controle e 4, seguida de nas clareiras 1, 2 e 4 e
nas clareiras 2, controle e 5. Rozza (2003) verificou intensa regeneração de

após a aplicação de diferentes técnicas de manejo na Reserva Municipal de Santa Genebra em Campinas SP,
observando ainda que esta espécie possui grande capacidade regenerativa e características de rápido
crescimento, mecanismo eficiente de dispersão por pássaros e elevada longevidade das sementes.

destacou-se também como uma das principais espécies pioneiras na regeneração da Mata do Paraíso
em Viçosa MG (Silva Junior ., 2007).

A clareira 1 apresentou grande diferença em relação à clareira 3, com mudança em seu aspecto
fitofisionômico, conforme ilustram as FIGURAS 3 e 4, com ingresso de 45 indivíduos de 10 espécies,
pertencentes a 7 famílias botânicas. Em relação à abundância relativa de indivíduos, destacaram-se:

com 22%, com 15%, e com 11% cada.
Esse resultado pode estar relacionado às condições microclimáticas da clareira que após a limpeza e retirada dos
maciços de lianas, de galhos e troncos caídos recebeu grande incidência de luz, o que favoreceu o
estabelecimento de espécies pioneiras, bem como, a proximidade entre a fonte de propágulos e a clareira
(Hartshorn, 1980) no caso de . Dentre as espécies recrutadas, ,

, e ocorriam na clareira e o recrutamento
pode estar relacionado ao banco e à chuva de sementes, e ainda ao desenvolvimento de plântulas, após a
retirada dos cipós.

et al.
–

–

Trema micrantha Acrocomia aculeata

, Inga Croton piptocalyx, Solanum swartzianum Vernonia diffusa

Trema

micrantha Solanum swartzianum

Urera baccifera Trema micrantha

–

Trema

micrantha

– et al

Acrocomia
aculeata Vernonia diffusa Croton floribundus Croton piptocalyx

Acrocomia aculeata Solanum swartizanum

Esenbeckia grandiflora Croton floribundus Holocalyx balansae
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Rutaceae
Esenbeckia grandiflora Mart. 2 0 0 0 0 2

Solanaceae
Solanum swartzianum Roem. & Schult. 2 2 0 3 0 7

Urticaceae
Cecropia sp. 0 0 0 0 1 1
Urera baccifera (L.) Gaudich. 0 1 2 0 1 4

Clareiras/ Número de indivíduos

Família/Espécie 1 2 3 4 5 Total

Total 45 17 5 13 4 84



FIGURA 3 Clareira 1 localizada na borda da Trilha Interpretativa das Árvores Gigantes do Parque Estadual de
Porto Ferreira em setembro/2006, após aplicação de técnicas de manejo corte de cipós, limpeza
da área e enriquecimento.

FIGURA 4 Clareira 1 localizada na borda da Trilha Interpretativa das Árvores Gigantes do Parque Estadual de Porto
Ferreira em março de 2007, decorridos seis meses do manejo, apresentando regeneraç

–

–

–

ão acelerada.

10
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Aclareira 2 apresentou diferença em relação à clareira 3, no entanto a mudança do aspecto fisionômico
foi menos expressiva que na clareira 1, com ingresso de 17 indivíduos de 6 espécies, pertencentes a 6 famílias
botânicas. Em relação à abundância relativa de indivíduos, destacaram-se com 65%,

com 12% e as demais com 6% cada. Esse resultado pode estar relacionado ao sombreamento da
clareira, que compromete a germinação, o crescimento e o desenvolvimento das espécies pioneiras (Whitmore,
1996) e à presença de espécies herbáceas. Dentre as espécies recrutadas, e

sp. ocorriam na clareira e o recrutamento pode estar relacionado ao banco de sementes que foi exposto ao
solo após abertura das covas para o plantio, ou devido à chuva de sementes, conforme observado também por
Rozza (2003) na Reserva Municipal de Santa Genebra em Campinas SP. Na clareira 3, definida como controle,
não houve mudança em seu aspecto fisionômico com ingresso de apenas cinco indivíduos de duas espécies,
pertencentes às duas famílias botânicas, sendo 60% e 40% Apenas

ocorria na clareira antes do manejo, sendo recrutada provavelmente através da chuva de sementes.
Rozza (2003) ao acompanhar a regeneração de área testemunho e áreas manejadas através de corte de cipós e
plantio de enriquecimento na Reserva Municipal de Santa Genebra em Campinas SP, concluiu que após 28meses
acomunidadedoestratode regeneração da área testemunho ou controle não apresentou mudança significativa.

destacaram-se:
com 31%, com 23%, e

com 15% cada, e com 8% cada. Esse resultado pode estar relacionado ao
sombreamento da clareira, e ainda ao fato do corte de cipós sem retirada promover o brotamento dos mesmos que
competem com as plântulas, comprometendo o processo de regeneração. Nesta clareira nenhuma das espécies
existentes foi recrutada. O recrutamento de e pode estar
relacionado à proximidade entre a fonte de propágulos e a clareira (Hartshorn, 1980), à chuva de sementes e à
tolerância destas espécies à sombra, uma vez que, as mesmas são espécies típicas de interior de floresta.

Trema micrantha Solanum
swartzianum

Croton floribundus, Urera baccifera
Inga

–

Trema micrantha Urera baccifera. Urera
baccifera

Trema micrantha Solanum swartzianum Croton piptocalyx Centrolobium tomentosum
Cariniana legalis Jacaratia spinosa

Cariniana legalis Centrolobium tomentosum

–

Urera baccifera

et al.

Esse resultado se ao da clareira Controle e indica que apenas o corte de cipó como
ferramenta de manejo não acelera a regeneração da vegetação, sendo necessária a aplicação de outras técnicas.
Somente permanecia na clareira e foi recrutada, provavelmente através da chuva de sementes,
uma vez que não houve abertura de covas e movimentação do solo.

O corte de cipós sem retirada provocou brotamento e proliferação dos mesmos nas clareiras 4 e 5.
No entanto, o corte de cipós associado a outras práticas de manejo favoreceu a regeneração natural nas clareiras,
como também constatado por Souza (2002) e Rozza (2003).

Em uma primeira avaliação, verificou-se que o tratamento aplicado na clareira 1 apresentou-se como o
mais eficiente em relação ao número de espécies e de indivíduos recrutados, uma vez que o método envolveu o
corte de cipós, a limpeza da área com movimentação do solo, a retirada da biomassa excessiva e o plantio de
enriquecimento, resultando em maior taxa de recrutamento, contribuindo assim com a aceleração da
regeneração natural e com a recuperação dos aspectos paisagísticos da Trilha.

Os tratamentos aplicados nas clareiras 3 e 5 apresentaram-se como os menos eficientes, provavelmente
devido à presença dos maciços de lianas que impediram a entrada de luz, à competição entre plântulas e cipós.

Os resultados indicam a importância da associação de técnicas de manejo conservacionista para a
aceleração da regeneração da vegetação em clareiras dominadas por cipós.

As atividades integradas de manejo apresentaram-se eficientes, uma vez que a soma de esforços
otimizou os recursos humanos e financeiros e envolveu a comunidade na busca da conservação dos recursos
naturais do Parque Estadual de Porto Ferreira.

Faz-se necessário elaboração e desenvolvimento de um projeto de pesquisa referente ao manejo
conservacionista em clareiras dominadas por cipós, tanto na zona de recuperação dos jequitibás, como também
em outras áreas estratégicas, com o objetivo de acelerar o processo de regeneração natural e conservar a
biodiversidade do Parque.

Na clareira 4 houve pouca mudança do aspecto fisionômico. Foram recrutados 13 indivíduos de 6
espécies, pertencentes a 6 famílias botânicas. Em relação à abundância relativa de espécies,

Na clareira 5 houve recrutamento de apenas quatro indivíduos de três espécies, pertencentes a três
famílias botânicas.Aabundância relativa das espécies ficou dividida em 50% de sp., 25% de sp. e

.
Inga Cecropia

Urera baccifera

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

assemelha

SOUZA S. A. . Manejo experimental de clareiras no Parque Estadual de Porto Ferreira.et al

IF Sér. Reg., São Paulo, n. 39, p. 1-13, maio 2009.



12

SOUZA S. A. . Manejo experimental de clareiras no Parque Estadual de Porto Ferreira.et al

5 AGRADECIMENTOS

À PqC Dra. Marlene Francisca Tabanez, Chefe da Seção de Reservas de Porto Ferreira pela idealização
da atividade e apoio ao seu desenvolvimento.

À toda equipe do Parque pelo empenho e participação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Biota Neotropica

Scientia Forestalis

Composição florística e estrutura fitossociológica de uma floresta do interior do Estado
do São Paulo: Reserva Estadual de Porto Ferreira

The ecology of a tropical forest:

Série Técnica IPEF

Favorecimento da regeneração de um trecho degradado de Floresta Estacional
Semidecidual.

Trends in Ecology and

Anais

Métodos de estudos em biologia da

conservação e manejo da vida silvestre

ALVES, L. F.; METZGER, J. P. A regeneração florestal em áreas de floresta secundária na Reserva
Florestal do Morro Grande, Cotia, SP. , v. 6, n. 2. maio/ago 2006. Disponível em:
< : 15/01/2007

AMADOR, D. B.; VIANA, V. M. Dinâmica de “capoeiras baixas” na restauração de um fragmento florestal.
, Piracicaba, n. 57, p. 69-85, 2000.

BERTONI, J. E.A.
. 1984. 196 f. Dissertação ( ) - UNICAMP,

Universidade Estadual de Campinas, Campinas.

BROKAW, N. V. L. Treefalls: frequency, time, and consequences. In: LEIGHT Jr., E. G.; RAND, A. S.;
WINDSOR, D. M. (Ed.). seasonal rythms and long-term changes. Washington,
D. C: Smith. Inst. Press, 1982. p. 101-108.

ENGEL, V. L.; FONSECA, R. C. B.; OLIVEIRA, R. E. Ecologia de lianas e o manejo de fragmentos florestais.
, Piracicaba, v. 12, n. 32, p. 43-64, 1998.

FARAH, F. T.
2003. 209 f. Dissertação ( ) - Instituto de Biologia, Universidade Estadual de

Campinas, Campinas.

GANDOLFI, S.; RODRIGUES, R. R. Recomposição de florestas nativas: algumas perspectivas metodológicas
para o Estado de São Paulo. In: CURSO DEATUALIZAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE ÁREASDEGRADADAS,3.,
1996. Curitiba. Curitiba: FUPEF: UFPR, 1996. v. 1. p. 83-100.

HARTSHORN, G. S. Neotropical forest dynamics. , NewYork, v. 12 , p. 23-30, 1980, Suppl.

LAURANCE, W. F. . Rain florest fragmentation and the structure of Amazonian liana communities.
, NewYork, v. 82, n. 1, p. 105-116, 2001.

MURCIA, C. Edge effects in fragmented forests: implications for conservation.
, Cambridge, v. 10, n. 2, p. 58-62, 1995.

PADUA, S. M.; TABABEZ, M. F. Uma abordagem participativa para a conservação de áreas naturais: educação
ambiental na mata atlântica. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, 1., 1997,
Curitiba. ... Curitiba: Fundação O Boticário de Proteção à Natureza: Rede Nacional Pró-Unidades de
Conservação. 1997. v. 2, p. 371-379.

________.; ________.; SOUZA, M. G. A abordagem participativa na educação para a conservação da natureza.
In: CULLEN Jr. L.; RUDRAN, R. PADUA-VALLADARES, C. (Org).

. Curitiba: UFPR: Fundação o Boticário de Proteção à Natureza, 2003.
p. 557-591.

PUTZ, F. E. Lianas vs. Trees. , NewYork, v. 12, n. 3, p. 224-225, 1980.

________. The natural history of lianas on Barro Colorado Island, Panama. , New York, v. 65, n. 6.
p. 1713-1274, 1984.

et al

http://www.biotaneotropica.org.br/v6n2. Acesso em

Biologia Vegetal

Biologia Vegetal

Biotropica

Ecology

Evolution

Biotropica

Ecology

IF Sér. Reg., São Paulo, n. 39, p. 1-14, maio 2009.



IF Sér. Reg., São Paulo, n. 39, p. 1-13, maio 2009.

13

SOUZA S. A. . Manejo experimental de clareiras no Parque Estadual de Porto Ferreira.et al

ROSSI, M. Relação solos/vegetação em área natural no Parque Estadual de Porto Ferreira, São Paulo.
, São Paulo, v. 17, n. 1, p. 45-6l, jun. 2005.

RUNKLE, J. R. Gap regeneration in some old-growth forest of the eastern United States. ,
New York, v. 62, n. 4; p. 1041-1051, 1981.

SCHNITZER, S. A.; DALLING, J. W.; CARSON, W. P. The impact of lianas on tree regeneration in tropical
Forest canopy gaps: evidence for an alternative pathway of gapphase regeneration. , v. 88,
p. 655-666, 2000.

et al. Rev.
Inst. Flor.

Jornal of Ecology

RODRIGUES, R. R., GANDOLFI, S. Conceitos, tendências e ações para a recuperação de florestas ciliares. In:
RODRIGUES, LEITÃO FILHO, (Ed.). onservação e recuperação. São Paulo:
EDUSP: FAPESP, 2000. p. 233-247.

R. R.; H. F. c

ROZZA, A. F. Reserva
Municipal de Santa Genebra, Campinas, SP. 2003. 132 f. Tese (Ciências Biológicas) - Instituto de Biologia,
Universidade Estadual de Campinas, Campinas.

SILVA JUNIOR, W. M. Regeneração natural de espécies arbustivo-arbóreas em dois trechos de uma
Floresta Estacional Semidecidual, Viçosa, M.G. , Piracicaba, n. 66, p. 169-179, dez. 2004.
Disponível em: <http://www.ipef.br.PUBLICAÇÕES/SCIENTIA/nr66/cap.17.pdf>.Acesso em: 13 dez. 2007.

SOUZA, A. L; Dinâmica da regeneração em Floresta Ombrófila Densa secundária, após corte de cipós,
Reserva Natural da Companhia Vale do Rio Doce S.A. Espírito Santo, Brasil. , Viçosa MG,
v. 26, n. 4, p. 411-419, 2002.

SOUZA, V. C.; LORENZI, H.
Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2005. 640 p.

TABANEZ, A. A. J.
, 1995. 85 f. Dissertação ( ) - Escola Superior de Agricultura Luiz de

Queiroz, Universidade de São Paulo, Piracicaba.

________.; VIANA, V. M.; NASCIMENTO H. E. M. Controle de cipós ajuda a salvar fragmentos de floresta.
v. 22, n. 129, p. 58-61, 1997.

TABANEZ, M. F. . . Porto Ferreira São Paulo: O
Estúdio Web, 2003. 1 CD-ROM.

TABARELLI, M.; MANTOVANI, W. A regeneração de uma Floresta Tropical Montana após corte e queima.
São Paulo, v. 22, p. 217-233, 1999.

________.; ________.; PERES, C. A. Effects of habitat fragmentation on plant guild structure in the montane
Atlantic Forest of southeastern Brazil. , Barking, v. 91, p. 119-127, 1999.

VIANA, V. M. ; TABANEZ,A.A. J. Patch structure within BrazilianAtlantic Forest fragments and implications
for conservation. , NewYork, v. 32, p. 925-933, 2000.

________.; ________.; MARTINEZ, J. L.A. Restauração e manejo de fragmentos florestais. In: CONGRESSO
NACIONAL SOBRE ESSÊNCIAS NATIVAS, 2., 1992, São Paulo. São Paulo: UNIPRESS, 1992.
p. 400-406. ( , São Paulo, v. 4, n. único, Edição especial).

WHITMORE, T. C.Areview of some aspects of tropical rain forest seedling ecology with suggestion for further
enquiry. In: SWAINE, M. D. (Ed.). . Paris: Unesco, 1996. p. 3-39.

Matas ciliares:

Manejo e regeneração de trecho degradado de floresta estacional semidecidual:

Scientia Forestalis

Revista Árvore –

Guia ilustrado para identificação das famílias de Angiospermas da flora
brasileira, basedo emAPG II.

Ecologia e manejo de ecounidades em um fragmento florestal na região de Piracicaba,
São Paulo, Piracicaba

Plano de Manejo do Parque Estadual de Porto Ferreira

Revista Brasileira de Botânica,

Biotropica

Anais...
Rev. Inst. Flor.

The ecology of tropical forest tree seedlings

et al.

et al.

et al . 2

Ecology

Ciências Florestais

, Rio de Janeiro,Ciência Hoje

Biological Conservation

VELOSO, H. P. Sistema fitogeográfico. In: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA- IBGE. . Rio de Janeiro, 1992. p. 9-38.Manual técnico da vegetação brasileira



 
 

MORFOMETRIA DA MICROBACIA DO CÓRREGO ÁGUA LIMPA* 

 
IF Sér. Reg., São Paulo, n. 39, p. 15-24, maio 2009. 

15 

 
 
 

 
Valdemir Antonio RODRIGUES** 

Wolmar Apparecida CARVALHO*** 
 
 
 

RESUMO 
 

O presente  trabalho  teve  como  objetivo fazer uma análise morfométrica da microbacia, através 
da caracterização  dos  parâmetros  dimensionais, da  análise das características do relevo, da quantificação 
da composição e do padrão da rede de drenagem do córrego Água Limpa, situado entre os municípios de 
Neves Paulista  e  Monte  Aprazível,  SP,  Brasil. Foi utilizado mapa topográfico do IBGE, escala 1:50.000, 
folha SF-22-X-A-VI-4, 1974. A área e o perímetro da microbacia foram medidas através do SIG – “ILWIS 
for Windows”, versão 2.2. Os resultados apontaram que a microbacia é de 4a ordem de ramificação, possui 
uma área de 64,17 km2 e um perímetro de 39,7 km. O relevo apresenta uma altitude média de 500 m e 5,4% 
de declividade média, classificado como suave ondulado. A densidade de drenagem é de 1,10 km de rio por 
km2 de área, considerada baixa, significando que o solo é permeável, o que proporciona uma alta relação 
infiltração/deflúvio. O fator de forma é de 0,31, considerado baixo e de forma alongada. Os baixos resultados 
encontrados de fator de forma, de declividade média e de densidade de drenagem permitem concluir que o 
solo da microbacia é permeável, com alta relação infiltração/deflúvio e de baixa susceptibilidade a erosão. 
 
Palavras-chave: microbacia hidrográfica; morfometria; parâmetros dimensionais.  
 
 
 

ABSTRACT 
 

This work ained to make a morphometric analysis of the Água Limpa watershed, through 
dimensional parameters  characterization, analysis of the relief`s features, and the river’s draining patern. 
The Água Limpa watershed is located between Neves Paulista and Monte Aprazível counties, São Paulo 
State, Brazil. Topographical maps from Geography and Statistics Brazilian Institute - IBGE, scale 1:50,000, 
sheet SF-22-X-A-VI-4, 1974, were used. The micro watershed area and perimeter were measured using SIG 
– “ILWIS for Windows” (v.2.2). The watershed is a fourth order one, with an area of 64,17 km² and a 
perimeter of 39,7 km. The average altitude is 500 m and the average declivity is 5,4%. The draining density 
is 1,10 km of river by km2 of area, considered low, which means that the ground is permeable, resulting in a 
high relationship infiltration/runoff from the rain. The form factor is 0,31, which is considered low and 
prolonged shaped. The low form factor, average declivity and draining density, lead to conclude that the 
watershed soil is permeable, with a high relationship infiltration/runoff and low erosion susceptibility. 
 
Key words: micro watershed; morphometry; dimensional parameters. 
 
 
1  INTRODUÇÃO 
 

Segundo Lima (1999), a conservação de uma microbacia deve-se à perpetuação de seu 
funcionamento hidrológico (vazão, quantidade e qualidade da água), de seu potencial produtivo ao longo do 
tempo (biogeoquímica) e da biodiversidade ao longo da paisagem (mata ciliar, zonas ripárias, reservas de 
vegetação natural, entre outros). 

O estudo da composição da rede de drenagem assume importância à medida que bacias com os 
mesmos números e comprimentos de rios podem ter padrões de drenagem com densidades muito diferentes 
(Horton, 1945). 
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As cabeceiras das microbacias, onde se concentra a maior quantidade de nascentes, devem ser 
preservadas, visando sua utilização com racionalidade como um princípio maior da sustentabilidade 
ambiental (Rodrigues & Carvalho, 2004). 

As características morfológicas de uma microbacia hidrográfica são reflexos de fatores internos 
(formação geológica e tipos de solos) e externos (clima, vegetação e manejo), sendo que a morfometria de uma 
microbacia hidrográfica e a caracterização da zona ripária são importantes ferramentas para um diagnóstico 
sobre a suscetibilidade à degradação ambiental, cujos resultados norteiam o planejamento, o manejo e a 
implementação de medidas mitigadoras para a conservação dos recursos naturais (Rodrigues, 2004). 

O presente trabalho teve como objetivo fazer uma análise morfométrica da microbacia, através da 
caracterização dos seus parâmetros dimensionais, da análise das características do relevo, da quantificação da 
composição e caracterização do padrão da rede de drenagem, para orientar ou subsidiar o seu manejo, visto que 
a microbacia do córrego Água Limpa é a base de produção e fornecimento de água para o abastecimento público 
dos municípios de Neves Paulista e Monte Aprazível, ambos localizados no Estado de São Paulo – Brasil.  
 
 
2  MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1 Área de Estudo 
 

A microbacia do Córrego Água Limpa, com uma área de 6.417 hectares e altitude média de 500 m, 
está  circunscrita  entre  as seguintes coordenadas geográficas: 20º 45’ 15” a 20º 51’ 48” de Latitude Sul e 
49º 37’ 48” a 49º 45’ 21” de Longitude Oeste de Grw. (FIGURA 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 1 − Rede de drenagem da microbacia hidrográfica do Córrego Água Limpa. 

 
 

A microbacia do córrego Água Limpa, no oeste do Estado, encontra-se localizada no Planalto 
Ocidental Paulista (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT, 1981b) e está 
assentada sobre o Grupo Bauru – Formação Adamantina do Cretáceo Superior. A Formação Adamantina é 
constituída de depósitos fluviais com predominância de arenitos finos e muito finos, podendo apresentar 
cimentação e nódulos carbonáticos, com lentes de siltitos arenosos e argilosos, ocorrendo em bancos 
maciços. Como estruturas sedimentares, apresenta estratificação plano-paralela e cruzada de pequeno e 
grande porte (IPT, 1981a). 
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O clima, segundo a classificação climática de Koeppen, é do tipo Aw, tropical com estação 
chuvosa no verão e seca no inverno, onde a temperatura do mês mais quente é superior a 22 oC e a do mês 
mais frio é superior a 18 oC. 

Áreas outrora ocupadas por densas florestas tropicais no oeste do estado de São Paulo sofreram um 
processo de devastação devido ao uso agrícola e pastoril, principalmente a partir da segunda década do 
século passado (Sarquis, 1996); atualmente, remanescentes da vegetação natural ocorrem em pequenos 
fragmentos e maciços isolados. A ocupação atual da bacia da Água Limpa é composta basicamente com 
pastagens, culturas de cana, seringueira, café e milho. 

Para a delimitação do divisor de águas, obtenção da rede de drenagem e análise do relevo da 
microbacia hidrográfica, foi utilizada folha SF-22-X-A-VI-4, da Carta do Brasil, referentes a área de estudo, 
provenientes de restituição aerofotogramétrica na escala 1:50.000 com curvas de nível de 20 em 20 metros, 
editadas em 1974, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

 
 

2.2 Parâmetros Dimensionais da Microbacia 
 

Os parâmetros dimensionais da microbacia: maior comprimento (C) correspondente a, 
aproximadamente, a direção do vale principal, entre a foz e o ponto extremo sobre a linha do divisor de 
águas; a maior largura (L) que corta transversalmente o vale principal; o comprimento do rio principal (Cp) 
correspondendo à representação horizontal das sinuosidades do rio principal, desde a foz até a nascente 
(Horton, 1945); o comprimento total da rede (Cr) que acompanha as sinuosidades do rio principal e dos 
tributários foram medidos com curvímetro. O perímetro (P) correspondente ao comprimento da linha do 
divisor de águas que circunda a microbacia e a área (A) circunscrita pela linha do divisor de águas que 
delimita a microbacia, foram medidos através do programa de sistema de informações geográficas “ILWIS 
for Windows”, versão 2.2. 

 
 

2.3 Composição da Rede de Drenagem 
 

A composição da rede de drenagem refere-se ao número e comprimento de rios nas diferentes 
ordens de ramificação de uma bacia (Horton, 1945).  

A ordem da microbacia foi obtida segundo o sistema de Strahler (1957), que modificou o sistema 
de classificação de rios de Horton (1945), introduzindo o conceito de segmento de rio. A junção de dois 
tributários de primeira ordem (w1) origina um segmento de segunda ordem (w2) e a união de dois segmentos 
de segunda ordem, gera um segmento de terceira ordem (w3), e assim sucessivamente.  

O número de segmentos de rios (Nw) foi contado em cada ordem de ramificação (w) e o número 
total de segmentos de rios (Nt) da microbacia. Para esses dados foi aplicada a equação de regressão (1), 
ajustada por Maxwell (1955) 

 
log Nw =  a1 – b1w.                                                                                                             equação (1) 

 
 

● Razão de Bifurcação 
 

A razão de ramificação ou de bifurcação (Rb) corresponde à média aritmética da relação entre o 
número de segmentos de rios de uma dada ordem e o da ordem imediatamente mais elevada; foi calculada 
segundo Horton (1945) através da equação (2). 

 

3
Rb

 (Nw3/Nw4)]  (Nw2/Nw3)  [(Nw1/Nw2) ++
=                                                  equação (2) 

 
Onde: 
Rb: razão de bifurcação, e 
Nw: número de segmentos de rios contados em cada ordem de ramificação. 
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O valor médio da razão de ramificação foi calculado através do antilog de b da equação (1). 
Os dados dos segmentos de rios da microbacia em cada ordem e o comprimento total de segmentos 

de rios, designados respectivamente por Lw e Lt, foram aplicados à equação de regressão (3), ajustada por 
França (1968). 

 
log Lw = a2 – b2w                                                                                                    equação (3) 

 
 

● Razão de Comprimento Total de Segmentos de Rios 
 

A razão de comprimento total (Rlw) corresponde à média aritmética da relação entre as somas dos 
comprimentos de segmentos de rios de uma dada ordem e o da ordem imediatamente superior; foi calculada 
segundo Strahler (1957), pela equação (4). 

 

3
Rlw

 (Lw3/Lw4)]  (Lw2/Lw3)  [(Lw1/Lw2) ++
=                                                   equação (4) 

 
Onde: 
Rlw: razão de comprimento total de segmentos de rios, e 
Lw: comprimento total de segmentos de rios em cada ordem de ramificação. 

 
O valor médio da razão de comprimento total de segmentos de rios foi calculado através do antilog 

de b da equação de regressão (3). 
 
 

● Comprimento Médio de Segmentos de Rios 
 

O comprimento médio de segmentos de rios (Lmw) foi obtido dividindo-se a soma dos 
comprimentos de rios de cada ordem (Lw), pelo número de segmentos de rios da referida ordem (Nw). Portanto, 
Lmw = Lw/Nw. Para esses dados foi aplicada a equação de regressão (5), ajustada por Vasques Filho (1972). 

 
log Lmw = a3 + b3w                                                                                                 equação (5). 

 
A razão de comprimento médio (Rl) corresponde à média aritmética da relação entre o 

comprimento médio de segmentos de rios de uma dada ordem e o da ordem imediatamente inferior. Foi 
calculada segundo Horton (1945), pela equação (6). 

 
 

3
RI

 )](Lmw2/Lmw1  )(Lmw3/Lmw2  3)[(Lmw4/Lmw ++
=                                   equação (6) 

 
Onde: 
RI: razão de comprimento médio de segmentos de rios, e 
Lmw: comprimento médio de segmentos de rios em cada ordem de ramificação. 
 

O valor médio da razão de comprimento médio foi calculado através do antilog de b da equação (5). 
 
 

2.4 Padrão da Rede de Drenagem 
 

O padrão da rede de drenagem da microbacia foi analisado segundo suas características 
quantitativas de freqüência de rios, densidade de drenagem e razão de textura. 
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● Freqüência de Rios 
 

A freqüência de rios (Fr), corresponde à relação entre o número de canais de primeira ordem (Nw1) 
e a área total da microbacia (A) e foi calculada segundo Horton (1945) pela equação (7). 

 

A

Nw1
Fr =                                                                                                               equação (7) 

 
Onde: 
Fr = freqüência de rios em no de rios/km2; 
Nw1 = número de canais de primeira ordem, e 
A = área da microbacia, km2. 

 
 

● Densidade de drenagem 
 

A densidade de drenagem (Dd), que corresponde à relação entre o comprimento total de rios da 
bacia (Cr) e a área total da microbacia (A), foi calculada segundo Horton (1945), pela equação (8). Segundo 
França (1968), a Dd pode ser baixa (< 1,5); média (1,5 a 2,5); e, alta (> 2,5). 

 

A

Cr
Dd =                                                                                                                              equação (8) 

 
Onde: 
Dd = densidade de drenagem em km de rios/km2; 
Cr = comprimento total de rios, km, e 
A = área da microbacia, km2. 

 
 

● Razão de textura 
 

A razão de textura (T), segundo Smith (1950) e modificada por França (1968), corresponde à 
relação entre o número de canais de primeira ordem (Nw1) e seu perímetro (P). Esses autores classificam as 
classes de textura topográfica em: grosseira (T < 2,5); média (T entre 2,5 a 6,2); e fina (T > 6,2). A razão de 
textura e obtida através da equação (9).  

 

P

Nw1
T =                                                                                                                equação (9) 

 
Onde: 
T = razão de textura em no de rios/km; 
Nw1 = número de canais de primeira ordem, e 
P = perímetro da microbacia, km2. 

 
 

2.5 Análise do Relevo 
 

O relevo da microbacia foi estudado analiticamente através dos parâmetros: declividade média; 
altitude média; amplitude altimétrica; razão de relevo; fator de forma; e coeficiente de rugosidade. 

 
 

● Declividade média 
 

A declividade média da microbacia foi calculada de acordo com Wisler & Brater apud Lima 
(1986), através da equação (10). 
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100
A

%D
).( hCn ∆Σ

=                                                                                                        equação (10) 

 
Onde:  
D% = declividade média, %; 
Σ Cn = somatório do comprimento das curvas de nível, km; 
∆h = eqüidistância entre as cotas, km, e 
A = área da microbacia, km2. 
 
 
● Altitude média da microbacia 
 

A altitude média da microbacia (Hm) foi obtida através da média aritmética entre os valores de 
maior altitude (AM) observada na cabeceira e a menor altitude (Am) na foz ou desembocadura em metros, 
através da equação (11). 

 

2

)( AmAM
Hm

+
=                                                                                                 equação (11) 

Onde:  
Hm = altitude média, m; 
AM = maior altitude, m, e 
Am = menor altitude, m. 

 
 

● Amplitude altimétrica 
 

A amplitude altimétrica (H) é a diferença entre a maior e a menor altitude da microbacia e expressa 
em metros, conforme a equação (12). 
 

AmAMH −=                                                                                                                  equação (12) 
 
Onde: 
H = amplitude altimétrica, m; 
AM = maior altitude, m, e 
Am = menor altitude, m. 
 
 
● Razão de relevo da microbacia 
 

A razão de relevo (Rr) conforme proposição de Schumm (1956) é a relação entre a amplitude 
altimétrica da microbacia (H) e o seu maior comprimento (C). O maior comprimento da microbacia (C) 
corresponde aproximadamente à direção do vale principal, entre a foz e o ponto extremo sobre a linha do 
divisor de águas. A razão de relevo, segundo Strahler (1957), indica a declividade geral ou declive total da 
superfície da microbacia, e é obtida através da equação (13). 
 

C

H
Rr =                                                                                                                  equação (13) 

 
 
Onde: 
Rr = razão de relevo 
H = amplitude altimétrica, m, e 
C = maior comprimento da microbacia, m. 
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● Fator de forma da microbacia 
 

O fator de forma da microbacia (Ff) foi obtido segundo Horton (1945), através da equação (14). 
 

2C

A
Ff =                                                                                                               equação (14) 

 
 

Onde: 
Ff = fator de forma; 
A = área da microbacia, km2, e 
C = comprimento, km. 
 
 
● Coeficiente de rugosidade 
 

O coeficiente de rugosidade (Rn) foi calculado utilizando a densidade de drenagem e a declividade 
média, de acordo com Rocha (1991), através da equação (15). 

 
%.DdRn =                                                                                                                    equação (15) 

 
Onde: 
Rn = coeficiente de rugosidade; 
Dd = densidade de drenagem, km/km2, e 
D = declividade média, %. 
 

A análise estatística dos resultados constou de ajuste de equações de regressão monologarítmica 
(log Y = a + bX) para os valores referentes à composição da rede de drenagem, assumindo “Y” os valores de 
número (Nw), comprimento total (Lw) e comprimento médio (Lmw) de segmentos de rios e “X” as ordens 
de ramificação (w). 

 
 
3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A área da microbacia do córrego Água Limpa é de 64,17 km2 e o perímetro (P), 39,7 km (TABELA 1). 
 
 
 

TABELA 1 − Parâmetros dimensionais da microbacia do Córrego Água Limpa, Neves Paulista, SP. 
 

Área Perímetro Maior Maior Comprimento de Rios 
  Comprimento largura Principal Rede 

A P C L Cp Cr 
km2 km km km km Km 

64,17 39,7 14,4 5,05 16,0 70,47 

 
 
 

O número (Nw), comprimento total (Lw) e comprimento médio de segmentos de rios (Lmw) em 
cada ordem de ramificação, o número total (Nt), o comprimento total (Lt) e o comprimento médio total 
(Lmt) obtidos para a microbacia estão contidos na TABELA 2. 
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TABELA 2 − Composição da rede de drenagem da microbacia do Córrego Água Limpa, município Neves 
Paulista, SP. Nw: número de segmentos de rios; Lw: comprimento total de segmentos de rios; 
Lmw: comprimento médio de segmentos de rios em cada ordem de ramificação; Rb: razão de 
bifurcação ou ramificação; Rlw: razão de comprimento total; Rl: razão de comprimento 
médio da microbacia. 

 
Ordem Nw Rb Ordem Lw 

(km) 
Rlw Ordem Lmw 

(km) 
Rl  

1a 49 - 1a 37,13 - 1a 0,76 1,55 
2a 13 3,77 2a 15,36 2,42 2a 1,18 1,35 
3a 5 2,60 3a 8,02 1,92 3a 1,60 6,22 
4a 1 5,00 4a 9,96 0,81 4a 9,96 - 

Total 68 - Total 70,47 - Total 13,50 - 
Média - 3,79 Média - 1,72 Média - 3,04 

 

Comparativamente  quanto menor a razão de ramificação, a razão de comprimento total e a razão 
de comprimento médio de bacias hidrográficas de mesma ordem de ramificação, menor é o número, 
o comprimento total e médio de rios, e assim, menor será a tendência do escoamento superficial das águas 
pluviais e, conseqüentemente, maior a capacidade de infiltração no solo, resultando em alta relação entre a 
infiltração e o deflúvio (Rodrigues, 2004).  

As equações obtidas relacionando os logarítmos dos números, comprimentos totais e comprimentos 
médios de segmentos de rios com as ordens de ramificação, para a microbacia do córrego Água Limpa, estão 
contidas no TABELA 3. 
 
TABELA 3 − Equações ajustadas para número, comprimento total e médio de segmentos de rios na 

microbacia do Córrego Água Limpa, município de Neves Paulista, SP. Nw: Número de 
segmentos de rios, Lw: comprimento total de segmentos de rios; Lmw comprimento médio 
de segmentos de rios; r: coeficiente de correlação, R2: coeficiente de determinação; tb: 
resultado do teste “t” para o coeficiente b; resultado do teste “F” para regressão: **: 
significativo a 1% ; ns: não significativo. 

 
Equação r R2 tb F Antilog b 

Log Nw = 2,2472 - 0,5485.w - 0,9955 0,9910 ** ** Rb 
3,54 

Log Lw = 1,6638 - 0,1996.w - 0,8754 0,7664 ns ns Rlw 
1,58 

Log Lmw = -0,5824 - 0,3485.w 0,9157 0,8385 ns ns Rl 
2,23 

 
 
O resultado do teste “t” e teste “F” foram significativos a 1% de probabilidade para o número de 

segmentos de rios (Nw) com suas respectivas ordens, já os resultados dos testes “t” e “F” foram não 
significativos (ns) para o  comprimento  total (Lw) e  médio (Lmw) de  segmentos  de  rios  com  as ordens 
de ramificação.  

A equação referente ao número de segmentos de rios e as ordens de ramificação forneceram 
valores do teste t para b e do teste F para a regressão significativos a 1% de probabilidade, com altos valores 
de coeficientes de correlação (r) e de determinação (R2), mostrando alta correlação e pouca dispersão dos 
dados. Essa significância estatística mostra a existência de uma relação inversamente proporcional entre o 
número de segmentos de rios com as ordens de ramificação, concordando com Horton (1945). A 
significância estatística encontrada demonstra a dependência do número de segmentos de rios em função das 



 
 
RODRIGUES, V. A.; CARVALHO, W. A. Morfometria da microbacia do córrego Água Limpa. 
 
 

 
IF Sér. Reg., São Paulo, n. 39, p. 15-24, maio 2009. 

ordens de ramificação, indicando que a rede de drenagem da microbacia do córrego Água Limpa segue a Lei 
Hidrofísica dos números de rios de Horton (1945), que expressa a relação entre o número de rios de cada ordem e a 
ordem de ramificação, em termos de uma série geométrica inversa, da qual a razão de ramificação é a base. 

Vários autores, dentre eles: França (1968), Vasques Filho (1972), Carvalho (1977, 1981) e 
Azevedo (1999) verificaram que, quando a rede de drenagem segue a Lei Hidrofísica formulado por Horton 
(1945) para número de segmentos de rios, não está ocorrendo desequilíbrio no meio ambiente em termos de 
erosão acelerada e o desenvolvimento da rede de drenagem se faz em equilíbrio, dos solos com o ambiente. 

As equações  relacionando  os  logaritmos  dos  comprimentos  totais e médios de segmentos de 
rios com as ordens de ramificação, para a microbacia hidrográfica (TABELA 3) forneceram valores do teste t 
para b e do teste F para a regressão não significativos, indicando que não existe, estatisticamente, 
dependência do comprimento total e médio de segmentos de rios com as ordens de ramificação, o que sugere 
imposição estrutural do material geológico subjacente à rede de drenagem, concordando com França (1968) 
e Carvalho (1977). 

A razão de ramificação (Rb) e a razão de comprimento total (Rlw), permitem saber quantas vezes 
diminuem o número de segmentos e o comprimento total dos segmentos de rios ao passar de uma ordem de 
ramificação para outra mais elevada; enquanto a razão de comprimento médio (Rl), por sua vez, indica 
quanto aumenta o comprimento médio ao passar de uma ordem de ramificação para outra mais elevada. 

Os valores da TABELA 4 são considerados baixos, refletem as características e propriedade dos 
solos, cujo material de origem são produtos de alteração de arenitos e o relevo de ocorrência é suave 
ondulado, concordando com a textura topográfica grosseira (relevo pouco entalhado). Esses fatores, quando 
aliados à cobertura vegetal, certamente, favorecem uma maior infiltração das águas fluviais no solo e um 
menor escoamento superficial ou deflúvio, caracterizando para a microbacia do córrego Água Limpa uma 
alta relação infiltração deflúvio (Rodrigues, 2004). 
 
TABELA 4 − Índices do padrão de drenagem e classe de textura topográfica da microbacia do Córrego Água 

Limpa, Neves Paulista, SP. 
 
 

Frequência de 
Rios 

Densidade de 
Drenagem 

Razão de 
Textura 

Classe de Textura 
Topográfica 

(Fr)* (Dd)** (T)***  
0,76 1,10 1,23 Grosseira 

(*) número de rios /km2; (**) km de rios /km2; (***) número de rios / km. 

 
As características do relevo da microbacia estão apresentados na TABELA 5, onde se pode 

verificar que a maior e a menor altitude da microbacia é de 560 m e 440 m respectivamente, com uma 
altitude média de 500 m e amplitude altimétrica de 120 m, que é considerada baixa. Essa amplitude 
relacionada com o maior comprimento da bacia, que corresponde à direção do vale principal, de 14.400 m 
(TABELA 1), resulta numa razão de relevo de 0,0083 (TABELA 5). Segundo Strahler (1957), a razão de 
relevo indica o declive total da superfície da bacia. Assim, multiplicando por 100 a razão de relevo é obtido 
0,83%, ou seja, de cada 100 m o relevo cai 83 cm, indicando que a área drenada pelo córrego Água Limpa é 
pouca declivosa. De acordo com Kirchner et al. (2006) superfícies planas podem ter pouca ou nenhuma 
enxurrada e, conseqüentemente, pouco transporte de solo, diminuindo os problemas da erosão. 
 
 

TABELA 5 − Características do relevo da microbacia do Córrego Água Limpa, Neves Paulista, SP. 
 

Maior 
Altitude 

Menor 
Altitude 

Altitude 
Média 

Amplitude 
Altimétrica 

Razão de 
Relevo 

Declividade 
Média 

Fator de 
Forma 

Coeficiente 
Rugosidade 

MA mA Hm H Rr D Ff Rn 
(m) (m) (m) (m) - % - - 
560 440 500 120 0,0083 5,4 0,31 5,93 
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A declividade média da microbacia foi calculada em 5,4%, considerada baixa. Essa variável tem 
uma relação importante com os parâmetros hidrológicos, tais como: a maior infiltração da água, a maior 
umidade do solo, a regulação do tempo do escoamento superficial e a baixa concentração da água das chuvas 
no canal principal. Portanto, resulta em menores chances de erosão. 

A análise do fator de forma, de 0,31, considerado baixo, indica que a microbacia, fisiograficamente, 
apresenta menores chances de inundações, assoreamentos de canais e degradação ambiental, concordando 
com Horton (1945). 

O coeficiente de rugosidade, de 5,93, é considerado baixo. Corresponde ao produto da densidade de 
drenagem pela declividade média, e quanto menor, melhor é a conservação da microbacia, concordando com 
Rocha (1991).  
 
 
4  CONCLUSÕES 
 
♦ Os baixos resultados das variáveis morfométricas como o fator de forma, declividade média e densidade 

de drenagem, permitem concluir que o solo da microbacia é permeável, com alta relação infiltração 
deflúvio da água das precipitações e baixa susceptibilidade a erosão. 

 
♦ As características morfológicas da microbacia através dos parâmetros dimensionais apresentam baixos 

índices  do  padrão e composição da rede de drenagem e um relevo classificado como suave ondulado, 
com menor tendência do escoamento superficial das águas pluviais. 

 
♦ O ajuste da equação para a composição e padrão indica que a rede de drenagem do córrego Água Limpa 

obedece  à  Lei  Hidrofísica  de  Horton  e  que  seu  desenvolvimento  se faz em equilíbrio com os solos 
do ambiente. 
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RESUMO 
 

Realizou-se um levantamento das principais zoonoses de ocorrência nas áreas do Parque Estadual 
Alberto Löfgren - PEAL, Parque Estadual da Cantareira - PEC e entorno. Foram efetuados a sua 
caracterização, o diagnóstico situacional dos vetores e os respectivos hospedeiros. Os estudos revelaram que 
as principais zoonoses de importância para a região são Dengue, Doença de Chagas, Esquistossomose, Febre 
Amarela, Febre Maculosa, Leishmanioses, Leptospirose, Malária e Raiva. Os dados encontrados foram 
georreferenciados. Recomendações de monitoramento, vigilância e ações de prevenção e promoção da saúde 
são apresentadas.  
 
Palavras-chave: dengue; doença de Chagas; esquistossomose; febre amarela; febre maculosa; leishmaniose; 

leptospirose; malária; raiva; Unidade de Conservação.  
 
 

 
ABSTRACT 

 
We have evaluated the main occurrence of zoonoses in the areas of PEAL, PEC and surroundings. 

Their characterization, the situational diagnosis of vectors and their hosts were made. Studies have shown 
that the zoonoses of major importance to the region are the dengue, Chagas’ disease, schistosomiasis, yellow 
fever, spotted fever, leishmaniasis, leptospirosis, malaria, and rabies. The data found were georeferenced. 
Recommendations for monitoring, surveillance and actions of prevention and health promotion are 
presented. 
 
Key words: dengue; Chagas disease; schistosomiasis; yellow fever; spotted fever; leishmaniasis; leptospirosis; 

malaria; rabies; Conservation Unit.  
 
 
1  INTRODUÇÃO 
 

O Parque Estadual Alberto Löfgren - PEAL foi criado pelo Decreto Estadual nº 335 de 10 de 
fevereiro de 1896 (Xavier et al., 2008), tendo como objetivo a instalação de um Horto Botânico com Campos 
de Experimentação e Serviço Florestal, no lugar denominado Pedra Branca. Esse parque, conhecido 
popularmente como Horto Florestal, é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral administrada pelo 
Instituto Florestal de São Paulo, que representa uma das principais áreas verdes e de lazer para a população 
paulistana, oferecendo aos visitantes um contato direto com a natureza. 

O Parque Estadual da Cantareira - PEC, considerado uma das maiores áreas naturais protegidas 
dentro de limites urbanos, foi criado pelo Decreto Estadual nº 41.626, de 30 de janeiro de 1963 e pela Lei 
Estadual nº 10.228 de 24 de setembro de 1968 (Xavier et al., 2008). 

Por estar localizado no maior centro urbano do país, o município de São Paulo, e também nos 
municípios de Mairiporã, Caieiras e Guarulhos, o PEC está submetido a freqüentes pressões relacionadas às 
demandas de implantação de infra-estruturas de serviços públicos (torres de transmissão de energia elétrica, 
duplicação de estradas, entre outros), contribuindo para o seccionamento, insularização, alteração e 
degradação ambiental em diversos níveis. 

Essas duas Unidades de Conservação devido às suas características aliadas à presença de 
reservatórios e hospedeiros que possam atuar como transmissores de zoonoses e outros agravos à saúde, 
fazem com que haja risco de ocorrência de doenças em humanos que trabalham, residem ou que visitam       
o local. 

O objetivo do trabalho foi caracterizar, com vistas à prevenção, as principais zoonoses    
provocadas por animais, realizar diagnóstico situacional de vetores, hospedeiros e ocorrência de doenças   
nas áreas do PEAL e PEC e seu entorno e propor recomendações de monitoramento, vigilância e ações       
de prevenção e promoção da saúde. Esta pesquisa procurou reunir profissionais de diferentes áreas da  
Saúde: Superintendência de Controle de Endemias - SUCEN, da Secretaria Estadual de Saúde de São   
Paulo, Coordenação de Vigilância em Saúde - COVISA e Coordenadoria Regional de Saúde Norte,             
da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, cada uma com as suas respectivas especialidades, além do 
Instituto Florestal. 
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2  MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Realizou-se um levantamento das principais Zoonoses com ocorrência nas áreas do PEAL, PEC e 
entorno. Foram utilizados dados primários e secundários levantados pelos diferentes órgãos da saúde,   
nessas áreas, constantes no Sistema Nacional de Agravos e Notificação Compulsória - SINAN, do Ministério 
da Saúde. 

Foi realizada a caracterização das Zoonoses, o diagnóstico situacional de vetores e hospedeiros, 
propondo-se recomendações de monitoramento, vigilância e ações de prevenção e promoção da saúde. 

O Parque Estadual Alberto Löfgren situa-se na zona norte da cidade de São Paulo, entre as 
coordenadas 23º 27’ 41” S e 46º 37’ 54” W, ocupa uma área de 174 ha, dos quais 35 ha estão abertos à 
visitação pública (Clauset, 1999). Possui paisagem diversificada, com espécies nativas e exóticas, vários 
lagos e prédios antigos. Observa-se, com freqüência, várias espécies de animais silvestres e domésticos. 
Dentre os mamíferos, merece destaque o elevado número de capivaras na área de Uso Público que recebe por 
volta de 60.000 visitantes por mês. Esse Parque é circundado por área urbana, havendo uma conexão com o 
PEC na sua porção nordeste. 

O Parque Estadual da Cantareira localiza-se entre as coordenadas de 23º 22’ S e 46º 36’ W, numa 
área de aproximadamente 7.900 ha, envolvendo trechos dos municípios de São Paulo, Caieiras, Mairiporã e 
Guarulhos (Negreiros et al., 1974). A vegetação predominante é a Floresta Latifoliada Tropical Úmida de 
Encosta e a Floresta Subtropical de Altitude (Negreiros et al., 1974) (FIGURA 1).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
FIGURA 1 – Mapa de localização dos parques estaduais Alberto Löfgren e da Cantareira. 
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3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As pesquisas no PEAL e PEC e entorno revelaram que as principais Zoonoses de importância para 
a região são em ordem alfabética: Dengue, Doença de Chagas, Esquistossomose, Febre Amarela, Febre 
Maculosa, Leishmanioses, Leptospirose, Malária e Raiva. Dado a complexidade dos diferentes achados, 
optou-se por analisá-las individualmente. Dentre essas Zoonoses no PEAL há fatores de risco em maior 
evidência para ocorrência da Febre Maculosa, a Dengue e a Raiva, e no PEC a Leishmaniose Tegumentar 
Americana, a Febre Amarela e a Malária devido às peculiaridades de cada um desses parques estaduais. 
 
3.1  Dengue 
 

Dengue é uma doença febril aguda, que pode ser de curso benigno ou grave, dependendo da forma 
como se apresenta: infecção inaparente − Dengue Clássico - DC, Febre Hemorrágica da Dengue - FHD ou 
Síndrome do Choque da Dengue - SCD. Atualmente, é a mais importante arbovirose que afeta o ser humano 
e constitui sério problema de saúde pública no mundo.  

Ocorre e se dissemina especialmente nos países tropicais, onde as condições do meio ambiente 
favorecem o desenvolvimento e a proliferação do Aedes aegypti, mosquito pertencente à família Culicidae, 
principal transmissor da dengue e da febre amarela urbana.  

Possui hábitos diurnos e tem se caracterizado como um inseto de comportamento estritamente 
urbano, sendo raro encontrar ovos ou larvas em reservatórios de água em áreas de mata. O seu ciclo de vida 
compreende duas fases distintas: a primeira, aquática, inclui três estágios de desenvolvimento: ovo, larva e 
pupa, e a segunda, terrestre, que corresponde ao inseto adulto (alado).  

A fêmea procura desovar próximo à superfície da água, preferencialmente em depósitos artificiais 
como latas e garrafas vazias, pratos de vasos de plantas, pneus, calhas, caixas d’água descobertas, copos 
descartáveis, cascas de coco, entre outros criadouros, sendo capaz de realizar inúmeras posturas no decorrer 
de sua vida, e uma vez infectada com o vírus da dengue, torna-se vetor permanente da doença. Possui alta 
antropofilia, necessitando de sangue para o desenvolvimento de seus ovos; ao picar o homem durante o 
repasto sanguíneo e estando infectada, poderá transmitir o vírus da dengue. A duração do ciclo de vida,         
a partir da oviposição até a idade adulta, é de aproximadamente 10 dias, em condições favoráveis, 
principalmente, de temperatura e umidade. 

No período de 2003 a 2007, ocorreram 127 casos autóctones de dengue no entorno do PEAL e PEC.  
No mesmo período e espaço geográfico, foram coletadas e identificadas larvas de mosquitos do gênero Aedes,    
da espécie A. aegypti e da espécie A. albopictus vetores dessa doença. 

Diversas medidas preventivas devem ser adotadas: 
 
• conscientizar a população da importância de descartar, de maneira adequada, recipientes que possam 

acumular água, e  
 
• fazer manutenção das construções e edificações, de forma a eliminar e evitar criadouros, como limpeza de 

calhas, ralos e encanamentos, cobertura adequada de caixas d água, entre outros. 
 
3.2 Doença de Chagas  
 

A Doença de Chagas, transmitida por insetos triatomíneos, tem como agente etiológico o 
protozoário flagelado Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi, que circula no ciclo silvestre e mais 
recentemente se tornou adaptado ao ciclo doméstico, envolvendo seres humanos. No Estado de São Paulo, 
após a eliminação do Triatoma infestans, principal vetor da doença ao homem, as espécies ditas secundárias 
assumiram papel de maior relevância. Destacam-se, dentre elas, Triatoma sordida, Triatoma tibiamaculata, 
Rhodnius neglectus e Panstrongylus megistus, consideradas mais importantes por sua freqüência de captura, 
no passado e atualmente e pelos índices de infecção natural. Há de se ressaltar que até o período desse 
diagnóstico não há estudos sobre o tema e a ocorrência do vetor nas áreas dos parques em questão. 

A transmissão vetorial sempre esteve associada ao estreito contato homem-triatomíneos, 
principalmente na zona rural, com infestação intradomiciliar.  
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Da cadeia epidemiológica participam animais das mais variadas espécies. Mais de 150 pequenos 
mamíferos domésticos e selvagens servem como abrigos reservatórios, incluindo marsupiais, roedores 
domésticos e selvagens, coelhos, guaxinins, cães, gatos e morcegos. Os reservatórios animais de 

Trypanosoma cruzi e os vetores silvestres que invadem o peridomicílio e o domicílio podem servir de fonte 
de infecção para o homem (Coura, 1997). Referências sobre o registro de tatus e morcegos infectados por 
tripanossomos foram feitas por Chagas (1918) e Dias & Romana (1939), respectivamente. Barretto (1979) 
destaca como reservatórios silvestres: marsupiais (gambás, marmotas e cuícas); desdentados (tatus), roedores 
(ratos e cobaias silvestres); primatas (macacos) e logomorfos (lebres e coelhos).  

Os reservatórios de Trypanosoma cruzi desempenham papel importante no ciclo silvestre e 
doméstico da Doença de Chagas e na interação entre eles. O homem é o principal reservatório doméstico de 
T. cruzi, seguido por gatos, cachorros e roedores domésticos (Apt & Reyes, 1990). 

As estratégias para o rastreamento e diagnóstico precoce de um foco dessa enfermidade, ainda no 
ambiente silvestre, dependem do conhecimento dos transmissores existentes na área. O estabelecimento de 
ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana têm a finalidade de identificar medidas de 
prevenção e controle dos fatores de riscos ambientais relacionados às doenças. Indicadores da saúde 
ambiental de determinada região incluem informações relacionadas a fatores biológicos, principalmente 
processos de detecção e gerenciamento de riscos epidemiológicos.  

A vigilância de ecossistemas onde podem ocorrer ciclos de doenças que envolvem vetores e 
reservatórios silvestres, associada ao monitoramento epidemiológico, pode resultar na localização destes 
reservatórios antes que o ciclo de transmissão da doença se instale.  

A implantação de uma estrutura de atuação contínua para a realização de monitoramento de fatores 
de risco, com o exame de animais encontrados (silvestres, domiciliados, domesticados ou sinantrópicos) para 
identificação de agentes etiológicos, através de exames laboratoriais, associada à captura de vetores,           
irá possibilitar à detecção de espécies animais portadoras de diversas infecções, entre elas a causada pelo 
Trypanosoma cruzi, contribuindo para reduzir a incidência desta e de outras antropozoonoses e promovendo 
o efetivo controle das doenças transmitidas por vetor nessa área do Estado de São Paulo. 

Diversas medidas preventivas devem ser adotadas: 
 
• pesquisas para o conhecimento dos vetores existentes na área; 
 
• levantamento dos indicadores da saúde ambiental de determinada região, informações relacionadas a 

fatores biológicos, principalmente processos de detecção e gerenciamento de riscos epidemiológicos;  
 
• realizar a vigilância de ecossistemas onde podem ocorrer ciclos de doenças que envolvem vetores e 

reservatórios silvestres, associada ao monitoramento epidemiológico pode resultar na localização destes 
reservatórios, antes que o ciclo de transmissão da doença se instale;  

 
• implantação de uma estrutura de atuação contínua, para a realização de monitoramento de fatores de 

risco, com o exame de animais encontrados (silvestres, domiciliados, domesticados ou sinantrópicos) 
para identificação de agentes etiológicos, através de exames laboratoriais, associada à captura de vetores, 
irá possibilitar a detecção de espécies animais portadoras de diversas infecções, entre elas, a causada pelo 
Trypanosoma cruzi, contribuindo para reduzir a incidência desta e de outras antropozoonoses e 
promovendo o efetivo controle das doenças transmitidas por vetor nesta área do Estado de São Paulo. 

 
3.3  Esquistossomose Mansônica  
 

A esquistossomose mansônica é uma doença produzida pelo trematódeo digenético do gênero 
Schistosoma (Weiland, 1858) que habita o sistema venoso portal e o plexo vesical do homem e alguns 
animais. O agente etiológico da esquistossomose mansônica é o Schistosoma mansoni Sambon, 1907, que 
possui registros para a África, Ásia, América do Sul e Antilhas e tem como hospedeiro intermediário alguns 
moluscos de água doce do gênero Biomphalaria Preston, 1910 (Família Planorbidae) (Katz & Dias, 1999; 
Rey, 1991 e 2008). 
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A esquistossomose mansônica possui importante papel socioeconômico e é popularmente chamada 
esquistossomose intestinal, barriga d’água, xistosa, doença do caramujo, bilharziose e xistosomose (Rey, 
1991, 2001, 2008). Pode ser uma doença sintomática, grave e de evolução crônica ou assintomática. 

O homem é o principal reservatório natural, constituindo-se também no principal hospedeiro 
definitivo, onde se dá o ciclo sexuado. Outros vertebrados, como roedores silvestres e domésticos, 
marsupiais, gambá, boi, búfalo, canídeos, etc., também são hospedeiros definitivos do parasito (Rey, 1991, 
2008; Pereira, 1997). 

O contágio ocorre quando os ovos do parasito são eliminados junto com as fezes do hospedeiro 
definitivo infestado. Em contato com a água, os ovos eclodem, liberando os miracídios, os quais penetram no 
molusco (ciclo assexuado). No molusco, o miracídio desenvolve-se em esporocisto I, que originará vários 
esporocistos II, III,..., os quais darão origem às cercárias. Depois de 4 a 6 semanas, o molusco libera as 
cercárias na água (Rey, 1991; Katz & Dias, 1999). 

As cercárias constituem a forma infestante para o homem e outros vertebrados. Seu poder de 
infestação dura no máximo 8 horas. Ela adere à pele e mucosas através de suas ventosas, iniciando o trabalho 
de penetração. Após a penetração as cercárias perdem a cauda e se transformam em esquistossômulos,        
os quais migram pelos vasos sanguíneos e através da circulação chegam ao coração e pulmões. Dos pulmões 
voltam novamente ao coração, sendo enviados para a circulação geral, alcançando o sistema porta-hepático 
para completar seu desenvolvimento. Posteriormente, se alojam no fígado, onde amadurecem, permanecendo 
nas veias intra-hepáticas até o 30º dia da infestação. A partir daí, acasalam e descem para os ramos mais finos 
das veias mesentéricas onde iniciam a oviposição, reiniciando o ciclo. Colocam cerca de 300 ovos por dia 
(Rey, 1991; Katz & Dias, 1999).  

O homem infestado transmite a doença em média por cinco anos, podendo chegar até mais de      
20 anos. O período de incubação é de um a dois meses e compreende desde a penetração das cercárias até o 
aparecimento dos primeiros sintomas (Rey, 2008). 

No Brasil existem áreas endêmicas da esquistossomose nos estados de Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Pernambuco (regiões do litoral, da mata, do agreste e do brejo), Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas 
Gerais e Espírito Santo, e focos isolados nos estados do Pará, Maranhão, Ceará, Piauí, Rio de Janeiro,       
São Paulo, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina (Amaral, 2006; Rey, 2008). 

Existem dez espécies e uma subespécie de Biomphalaria com registros para o Brasil, mas somente 
a Biomphalaria glabrata, a Biomphalaria straminea e a Biomphalaria tenagophila são suscetíveis ao 
parasito em condições naturais (Brasil, 2008). 

A investigação das áreas geográficas de ocorrência das espécies de bionfalárias hospedeiras do 
Schistosoma mansoni é importante para o conhecimento dos criadouros dos moluscos e assim detectar os 
riscos de transmissão da esquistossomose, auxiliando no controle e vigilância epidemiológica desta parasitose. 

De acordo com Teles (2005) e registros do Laboratório de Malacologia da SUCEN, são constatados 
criadouros de Biomphalaria tenagophila nos municípios que se situam no entorno da Serra da Cantareira: 
Caieiras, Franco da Rocha, Guarulhos e Mairiporã.  

Moraes et al. (no prelo) coletaram espécimes de Biomphalaria tenagophila no município de 
Guarulhos, nos Distritos de Bonsucesso e Vila Sadokin. De acordo com os autores, 20,13% dos moluscos 
coletados encontravam-se infestados por larvas de trematódeos. Destes 20,13%, 17,49% portavam larvas de 
trematódeos não esquistossomóticos (moluscos procedentes do Distrito de Bonsucesso e Vila Sadokin) e 
2,64% portavam larvas de Schistosoma masoni (moluscos procedentes da Vila Sadokin). 

O encontro de Biomphalaria tenagophila portando larvas de Schistosoma mansoni, bem como de 
criadouros desta espécie em municípios do entorno da Serra da Cantareira é de extrema relevância 
epidemiológica e merece estudo mais detalhado sobre os fatores que condicionam a manutenção dos 
criadouros dos moluscos em corpos de água doce, inseridos em áreas urbanas e/ou periurbanas degradadas 
pelo homem, no PEAL e PEC e seu entorno. 

Diversas medidas preventivas devem ser adotadas:  
 
• realizar estudos mais detalhados sobre os fatores que condicionam a manutenção dos criadouros dos 

moluscos em corpos de água doce, inseridos em áreas urbanas e/ou periurbanas degradadas pelo homem, 
nos referidos parques e seu entorno;  
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• dentre as ações necessárias para se alcançar esses estudos se destacam: identificar os moluscos ocorrentes nas 
áreas em estudo, conhecer sua biologia e sua relação com o parasito, identificar possíveis hospedeiros 
definitivos presentes nas áreas em estudo, identificar os locais de contato da população com a água doce, 
conhecer os hábitos da população local, conhecer as condições socioeconômicas da região para traçar um 
plano de ação de controle e sugerir obras de saneamento básico para a supressão de criadouros de moluscos 
(obras de drenagem, sistema de canalização de águas pluviais, abastecimento de água, construção de latrinas, 
instalações sanitárias, aterros em depressões artificiais onde ocorre acúmulo de água, secagem periódica de 
sistemas de irrigação, retirada da vegetação aquática) de acordo com a realidade da região, e  

 
• a educação da população também é importante no sentido de mudar o comportamento desta, que vive na 

área de risco de transmissão dessa doença. Essas medidas são extremamente importantes para a 
interrupção do ciclo do parasito, prevenindo e reduzindo a transmissão da esquistossomose. O tratamento 
da população infestada deve ser considerado uma vez que reduz e previne a morbidade. 

 
3.4  Febre Amarela 
 

Doença febril aguda, de curta duração (no máximo 12 dias) e gravidade variável. Apresenta-se 
como infecções subclínicas e/ou leves até formas graves, fatais. O quadro típico tem evolução bifásica 
(período de infecção e de intoxicação), com início abrupto, febre alta e pulso lento em relação à temperatura 
(sinal de Faget), calafrios, cefaléia intensa, mialgias, prostração, náuseas e vômitos, durando cerca de três 
dias, após os quais se observa remissão da febre e melhora dos sintomas, o que pode durar algumas horas ou, 
no máximo, dois dias. O caso pode evoluir para cura ou para a forma grave (período de intoxicação), 
caracterizada pelo aumento da febre, diarréia e reaparecimento de vômitos com aspectos de borra de café, 
instalação de insuficiência hepática e renal. Surgem também icterícia, manifestações hemorrágicas, oligúria, 
albuminúria, prostração intensa e torpor, com evolução para coma.  

Epidemiologicamente, a doença pode se apresentar sob duas formas distintas: Febre Amarela 
Urbana - FAU e Febre Amarela Silvestre - FAS, diferenciando-se uma da outra apenas pela localização 
geográfica, espécie vetorial e o tipo de hospedeiro, envolvidos na transmissão da arbovirose. 

O vírus amarílico, agente responsável pela febre amarela, é um arbovírus, do gênero Flavivirus e 
família Flaviviridae. Do ponto de vista epidemiológico, as espécies vetoras consideradas mais importantes no 
Brasil e que estão envolvidas no ciclo de transmissão da FAS são os mosquitos do gênero Haemagogus 

janthinomys e leucocelaenus e do gênero Sabethes, o chloropterus tendo como hospedeiros naturais os 
primatas não-humanos (macacos). O homem não imunizado entra nesse ciclo acidentalmente. Na FAU,        
o mosquito Aedes aegypti é o principal vetor e o reservatório é o homem, único hospedeiro de importância 
epidemiológica, não havendo participação de animais domésticos na manutenção viral.  

Um trabalho realizado sobre a fauna de Culicidae do Parque Estadual da Cantareira demonstrou 
uma diversidade de fauna, em dois pontos: núcleos Engordador e Pedra Grande (Montes, 2005): foram 
coletados exemplares de Haemagogus leucocelaenus. Embora a maioria das espécies prefira ambientes de 
floresta, essa espécie evidencia tendência à domiciliação.  

Diversas medidas preventivas devem ser adotadas: 
 
• descartar, de maneira adequada, recipientes que possam acumular água, evitando a presença destes nas áreas 

dos parques e dificultando a proliferação do mosquito;  
 
• notificar imediatamente os níveis hierárquicos dos setores de Saúde e estabelecer fluxograma, diante da 

ocorrência de morte de macacos, uma vez que pode significar a circulação do vírus amarílico; 
 
• uso de Equipamento de Proteção Individual para as pessoas que têm contato freqüente em áreas de mata 

fechada e quando constatada a presença desses vetores; 
 
• realizar vacinação antiamarílica dos servidores expostos à mata, diante da comprovação da circulação viral, e  
 
• realizar estudos para identificação de vetores nas áreas de visitação pública dos dois parques visando 

ampliar conhecimentos e promover uma vigilância ambiental nestes espaços. 
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3.5  Febre Maculosa 
 

A Febre Maculosa Brasileira - FMB é uma doença febril aguda, de gravidade variável, com elevada 
taxa de letalidade, cujo agente etiológico é um parasita intracelular obrigatório, a Rickettsia rickettsii.  
Caracteriza-se por ter início brusco, com febre elevada, cefaléia e/ou mialgia intensa e/ou prostração. 
Aparece em seguida exantema máculo-papular, predominantemente nas regiões palmar e plantar. Pacientes 
não tratados precocemente podem evoluir para formas graves, sendo que destes, 80% evoluem para óbito. 

Os principais vetores no Brasil são os carrapatos do gênero Amblyomma (A. cajennense, A. aureolatum 

e A. dubitatum). A espécie Amblyomma  cajennense é popularmente conhecida como “carrapato-estrela”, 
“carrapato-de-cavalo” ou “rodoleiro”, as ninfas como “vermelhinhos” e as larvas como “micuins”. A espécie      
A. aureolatum é popularmente conhecida como carrapato-amarelo-do-cão. 

A. cajennense é uma espécie comum em pastos sujos e matas de capoeiras e cerrado, onde existam 
capivaras, eqüinos e/ou antas. Os maiores riscos de infestação humana por esse carrapato ocorrem quando as 
pessoas adentram esses ambientes. A. aureolatum é uma espécie de carrapato comum em ambiente florestal que 
tem como principal hospedeiro os canídeos silvestres, sendo transportado e mantido o ciclo parasitário desta 
espécie na área urbana através dos cães e gatos domésticos, quando invadem áreas de mata. A espécie A. dubitatum 
tem como hospedeiro primário a capivara, ocorrendo em áreas de mata ciliar e próximo a lagos, represas. 

Em relação às fases imaturas de A. cajennense, estas podem parasitar praticamente qualquer espécie de 
mamíferos, inclusive o homem, enquanto as formas imaturas de A. aureolatum parasitam roedores e aves. 

Recentes estudos mostraram que a capivara (Hydrochoerus hydrochaeris), embora não desempenhe o 
papel de reservatório da Rickettsia rickettsii na natureza, é um importante hospedeiro amplificador da bactéria, 
além de ser um hospedeiro primário para os carrapatos. Durante o período de infecção, a capivara é uma 
importante fonte de riquétsias para os carrapatos, no entanto este período dura poucos dias o que descarta, a 
capivara, de ser um reservatório permanente, embora ela seja fundamental na perpetuação da R. rickettsii na 
população de carrapatos (Souza, 2009). Hipótese semelhante se aplica aos gambás (Didelphis spp.), embora estes 
animais sejam apenas hospedeiros secundários para a população de carrapatos, esta espécie de animal vertebrado 
já foi encontrada naturalmente infectada pela bactéria R. rickettsii no Brasil (Moreira & Magalhães, 1935).  

Em 1997, no PEAL existia uma população de capivaras estimada em 44 indivíduos. Nesse mesmo ano, 
em decorrência dos altos níveis de infestação por carrapatos no PEAL, foram retiradas 37 capivaras do Parque. 
Restaram, na ocasião, por volta de sete indivíduos (Pereira & Eston, 2007). Após a retirada, a população de 
capivaras voltou a crescer, devido às condições propícias existentes no PEAL.   

Em decorrência de solicitações por parte do Instituto Florestal, devido novamente ao problema de 
infestação de carrapatos, foram realizadas pesquisas acarológicas no período de 2002 a 2006 quando foram 
capturados 116 carrapatos das espécies Amblyomma cajennense e A. dubitatum no entorno do PEAL e PEC.  

Na TABELA 1 são apresentados os resultados das pesquisas acarológicas realizadas pela SUCEN 
no PEAL, entre os anos de 2002 e 2006. É importante salientar que, além das formas imaturas de carrapatos 
do gênero Amblyomma coletadas, é registrado o encontro das espécies Amblyomma dubitatum e                    
A. cajennense, que têm como hospedeiros primários capivaras e capivaras e eqüinos, respectivamente. 
 
TABELA 1 − Resultados de pesquisas acarológicas realizadas pela SUCEN no PEAL entre os anos de 2002 e 2006. 
 

Ano Local Espécies encontradas 

2002 Vários 100 larvas e ninfas de Amblyomma sp. 
2003 Visitação pública larvas e ninfas de Amblyomma sp. 
2005 Residência do governo, buracão  

Parquinho das crianças e lagos 
Larvas, ninfas e uma fêmea de A. dubitatum 
Larvas e ninfas de Amblyomma sp. 

2006 Gramado do Auditório, 
Bebedouro do parque das crianças 
Lagos 
Arboreto – roupa do capturador, 
Residência do governo 

A. cajennense 

Ninfas de Amblyomma sp. 
Larvas e ninfas de Amblyomma sp. 
Amblyomma sp. 
A. dubitatum e A. cajennense 
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Em 2006, ocorreu o desenvolvimento do projeto “Vigilância acarológica e sorológica como subsídio 
para o diagnóstico do risco da Febre Maculosa Brasileira na região do Parque Estadual Alberto Löfgren”, 
realizado em parceria do Instituto Florestal com diversos órgãos da Saúde e de Universidades (São Paulo, 2006). 
Os resultados desse projeto e o histórico de infestação por carrapatos no PEAL indicaram a ocorrência de quatro 
espécies de carrapatos, inclusive do principal vetor da Febre Maculosa Brasileira − Amblyomma cajennense. 

Apesar de existir condição epidemiológica para a transmissão de rickettsioses no PEAL, devido ao 
elevado grau de infestação de carrapatos, esta depende da presença de rickettsias circulando entre as 
populações de carrapatos e animais, o que de acordo com os resultados das sorologias processadas não tinha 
sido comprovado até então, conforme São Paulo (2006). 

Diversas medidas preventivas devem ser adotadas:  
 
• monitoramento da população de capivaras do PEAL e entorno; 
 
• realização periódica de sorologias nos animais e levantamento acarológico nos animais e ambiente,    

para monitoramento da presença de rickettsias circulando entre as populações de carrapatos e hospedeiros; 
 
• utilização de gambás − Didelphis aurita − como espécie sentinela, para futuros monitoramentos da presença 

de Rickettsia rickettsii; 
 
• elaboração de plano de ação para controle e diminuição da população de cães e gatos do PEAL,         

com abordagens diferenciadas para os animais domiciliados, semidomiciliados e errantes; 
 
• redução das populações de carrapatos, através do manejo do ambiente. Preconizam-se somente medidas 

de controle mecânico, como o corte raso da grama, pois o controle químico no ambiente não é 
recomendado, por não resultar na redução da população de carrapatos e por causar impacto no meio 
ambiente. Recomenda-se somente o controle químico em situações de peridomicílio (muros e paredes) 
infestado, devido ao parasitismo de animais domésticos; 

 
• colocação de placas indicativas de infestação por carrapatos nos locais de maior circulação de pessoas. 

Informes internos em áreas onde os trabalhadores de manutenção e poda do parque precisam ter maiores 
cuidados relacionados ao parasitismo por carrapatos. Informes gerais para funcionários no refeitório e 
outros locais estratégicos;  

 
• capacitação dos monitores de Educação Ambiental sobre temas relacionados à saúde e ao meio ambiente;  
 
• orientação aos monitores de Educação Ambiental para que na rotina de suas atividades orientarem o 

público, professores, alunos de escolas e demais visitantes sobre carrapatos, e 
 
• capacitação e orientação aos profissionais de limpeza e manutenção do Parque sobre a problemática      

de carrapatos. 
 
3.6  Leishmaniose Tegumentar Americana 
 

Doença parasitária da pele e mucosas causada por protozoários do gênero Leishmania. A doença 
cutânea apresenta-se classicamente por pápulas, que evoluem para úlceras com fundo granuloso de bordas 
infiltradas em moldura, que podem ser únicas ou múltiplas, mas indolores. Também pode se manifestar 
como placas verrucosas, papulosas, nodulares, localizadas ou difusas. A forma mucosa, secundária ou não à 
cutânea, se caracteriza por infiltração, ulceração e destruição dos tecidos da cavidade nasal, faringe ou 
laringe. Quando a destruição dos tecidos é importante, podem ocorrer perfurações do septo nasal e/ou palato. 
Conhecida também como Úlcera de Bauru, nariz de tapir e botão do Oriente. 

Há várias espécies de Leishmania envolvidas na cadeia epidemiológica da doença. No Brasil,       
as mais importantes são L. (Viannia) braziliensis, L. (Leishmania) amazonensis e L. (Viannia) guyanensis. 
Seus reservatórios são marsupiais, roedores, preguiças, tamanduás, cães, cavalos e mulas. A transmissão 
ocorre através da picada de insetos flebotomíneos do gênero Lutzomyia, também conhecidos como 
“mosquito-palha”, “cangalha” ou “birigui”. 
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Os primeiros estudos sobre esses insetos na região da Serra da Cantareira datam do final da década de 
1930 e início da década de 1940, quando Barretto (1943) estudou a biologia de Phlebotominae em condições 
naturais. Nessa ocasião, encontrou quatro espécies que se alimentam de sangue humano: Pintomyia fischeri 
(69,0%), Psychodopygus arthuri (17,6%), Psychodopygus lloydi (9,6%) e Nyssomyia intermedia (2,1%).  

Coletas realizadas nessa área pelas equipes do Centro de Controle de Zoonoses do Município de 
São Paulo e da Divisão de Programas Especiais, da Superintendência de Controle de Endemias - DPE/SUCEN, 
da Secretaria de Estado da Saúde, revelaram a existência de Evandromyia edwardsi, Expapillata firmatoi, 
Martinsmyia alphabetica, Migonemyia migonei, Nyssomyia intermedia, Nyssomyia whitmani, Pintomyia 

fischeri, Pintomyia monticola, Psychodopygus lloydi, Psychodopygus arthuri, Psychodopygus ayrozai.  
Entre essas espécies, há evidências de que Nyssomyia intermedia, Nyssomyia whitmani e 

Migonemyia migonei sejam vetoras de leishmânias. A espécie Pintomyia fischeri, embora ainda não tenha 
sido encontrada naturalmente infectada por leishmânia, é altamente antropofílica e já foi infectada 
experimentalmente por este parasita (Pessoa & Coutinho, 1941). 

Casos de Leishmaniose Tegumentar Americana - LTA foram notificados em loteamento na Serra 
da Cantareira na década de 1970. De 1997 a 2007 foram registrados casos em 53 bairros do município de 
Mairiporã; destes, foram feitas pesquisas entomológicas em 39.  

Por outro lado, no período entre 1997 e 2007 não houve registro de casos humanos e/ou caninos de 
Leishmaniose Visceral Americana - LVA, nas áreas dos parques estaduais da Cantareira e Alberto Löfgren 
ou no entorno. No entanto, são registradas a presença de espécies vetoras e de reservatórios do parasita, 
condições essenciais para a instalação de transmissão da doença. 

A ocorrência significativa de casos de leishmaniose no município de Mairiporã suscita o interesse de se 
compreender os mecanismos de transmissão da doença nos parques Alberto Löfgren e da Cantareira, e também 
identificar as espécies de flebotomíneos vetores envolvidos nesta cadeia, por meio de estudos de distribuição, 
estimativa da diversidade, abundância e sazonalidade, com especial interesse nos flebotomíneos vetores, bem 
como verificar o hábito alimentar desses mosquitos, por meio de Técnica Imunoenzimática (ELISA). 

Além da proposta de estudo, são recomendadas ações de vigilância entomológica e de controle 
integrado, desenvolvidas pela SUCEN (Regional da Grande São Paulo) quando da notificação de caso com 
suspeita de autoctonia (transmissão no município de residência). 

Diversas medidas preventivas devem ser adotadas: 
 
• desenvolver pesquisas para compreender os mecanismos de transmissão da doença nos parques da 

Cantareira e Alberto Löfgren;  
• desenvolver pesquisas para identificar as espécies de flebotomíneos vetores envolvidos na cadeia,       

por meio de estudos de distribuição, estimativa da diversidade, abundância e sazonalidade;  
• desenvolver pesquisas para verificar o hábito alimentar desses mosquitos, por meio de Técnica 

Imunoenzimática (ELISA);  
• executar ações de vigilância entomológica e de controle integrado, pela SUCEN (Regional da Grande São 

Paulo) quando da notificação de caso com suspeita de autoctonia (transmissão no município de residência);  
• realizar atividades educativas (incluindo sinais e sintomas da doença e encaminhamentos) dirigidas às 

populações da área: trabalhadores de campo e pesquisadores, visitantes e moradores do PEAL, PEC e   
do entorno;  

• capacitação dos profissionais da saúde, estabelecidos nas unidades próximas aos parques, para o 
atendimento/encaminhamento pertinente; 

 
• no caso de confirmação de caso no entorno, busca de novos casos, pesquisa entomológica e atividade de 

controle químico em edificações, o que tecnicamente é chamado de rociado, para os imóveis positivos.   
• uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI para as pessoas que têm contato freqüente com a mata;   
• uso de tela fina em portas e janelas, e  
• limpeza de quintais e terrenos baldios para redução de matéria orgânica, que propicia a proliferação     

dos vetores. 
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3.7  Leptospirose 
 

Leptospirose é uma doença infecciosa febril de início abrupto, cujo espectro pode variar desde um 
processo inaparente até formas graves. Trata-se de zoonose de grande importância social e econômica por 
apresentar elevada incidência em determinadas áreas, alto custo hospitalar e perdas de dias de trabalho,    
bem como por sua letalidade, que pode chegar a até 40% dos casos mais graves. Sua ocorrência está 
relacionada às precárias condições de infra-estrutura sanitária e alta infestação de roedores infectados.        
As inundações propiciam a disseminação e a persistência do agente causal (bactéria) no ambiente, facilitando 
a eclosão de surtos. 

Por outro lado, há risco de transmissão de Leptospirose para funcionários, residentes e visitantes, 
fato que sugere atenção especial da administração do PEAL quanto à elaboração e confecção de placas 
informativas para serem colocadas na área de uso público e capacitação de monitores.  

Os principais transmissores da Leptospirose são os roedores e entre estes as espécies de maior 
importância são os ratos urbanos: ratazana-de-esgoto (Rattus norvegicus), rato-de-telhado (Rattus rattus) e 
camundongo (Mus musculus). A ratazana, espécie predominante em áreas de enchente, vive em tocas na 
beira de córregos, na rede de esgoto e na rede de águas pluviais. É considerada a principal transmissora da 
leptospirose para o homem. O rato de telhado vive nas partes altas das construções, em forros, telhados e 
sótãos; locomove-se por fios, cabos e galhos de árvores. O camundongo, a menor das três espécies, vive no 
interior das edificações, representando menor risco à população quanto à transmissão da leptospirose.  

No município de São Paulo é realizado o Manejo Integrado de Roedores, o qual compreende 
medidas de antiratização (conjunto de medidas preventivas e corretivas adotadas no meio ambiente que 
visam impedir e/ou dificultar a implantação e expansão de novas colônias de roedores) e de controle  
químico (desratização). 

Segundo a Instrução Normativa do IBAMA nº 109, de 3 de agosto de 2006 (Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, 2008), que regulamenta o controle e o 
manejo ambiental da fauna sinantrópica nociva, os roedores urbanos, observada a legislação e as demais 
regulamentações vigentes, são espécies passíveis de controle por órgãos de governo da Saúde, da Agricultura 
e do Meio Ambiente, sem a necessidade de autorização do órgão ambiental competente. 

No caso de infestação por roedores urbanos em áreas como parques, reservas ambientais e 
similares, surge uma situação de aumento de risco de transmissão de diversos agravos, no entanto, o uso de 
controle químico com raticidas é contra-indicado principalmente devido ao elevado risco de atingir espécies 
não alvo, como outros mamíferos e pássaros. 

Já os roedores silvestres vivem no meio silvestre geralmente longe do contato com o homem. 
Contudo, em função das modificações ambientais decorrentes dos processos de urbanização e de 
transformação de ecossistemas naturais em áreas de plantio, esses roedores acabam expandindo suas colônias 
ao redor de parques, plantações e instalações no peridomicílio e intradomicílio em busca de alimentos.  

Esse fato amplia o contato do homem e roedores silvestres e aumenta o risco de transferência de 
agentes infecciosos dessas espécies para os roedores urbanos. Muitas delas são reservatórios de doenças 
como: leptospirose, peste, tularemia, sodoquiose, leishmaniose, doença de Chagas, esquistossomose, febres 
hemorrágicas, hantaviroses e outras.  

Roedores silvestres, apesar de serem reservatórios de leptospiras, não são considerados fonte de 
infecção relevante da transmissão de leptospirose na cidade de São Paulo. Segundo Instrução Normativa 
referida anteriormente, o manejo e controle de roedores silvestres somente serão permitidos mediante 
aprovação e autorização expressa do IBAMA. Dessa forma, as principais medidas indicadas para o controle 
de roedores silvestres são as preventivas (antiratização), e em casos pontuais, o controle mecânico 
(armadilhas) nas edificações. Da mesma forma que para os ratos urbanos, para evitar a infestação por ratos 
silvestres é necessário controlar/eliminar as fontes de alimento, e água e eliminar as possibilidades de abrigo 
e acesso que os imóveis oferecem a esses animais.  

No período de 1998 a 2007, ocorreram 143 casos de leptospirose no entorno do PEAL e PEC.             
No mesmo período e espaço geográfico, ocorreram denúncias ao Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC da 
Prefeitura Municipal de São Paulo - PMSP sobre a presença de roedores na mesma área.  
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Como recomendação deve-se, a partir de um caso suspeito de Leptospirose, preencher uma Ficha 
Epidemiológica, pedir a Sorologia, que é colhida a partir do 7º dia de doença (quando o paciente não está 
internado ou com possibilidade de gravidade no quadro clínico pois, nestes casos, a sorologia pode ser 
colhida antes) e fazer uma visita domiciliar para se verificar o risco  epidemiológico (como o paciente pode 
ter entrado em contato com a urina de roedores), determinar o local provável de infecção (onde ele teria tido 
o risco) e desencadear  as ações de controle relacionadas aos roedores. 

Diversas medidas preventivas devem ser adotadas: 
 

• controlar as inundações, pois estas propiciam a disseminação e a persistência do agente causal (bactéria) 
no ambiente, facilitando a eclosão de surtos; 

 
• elaboração e confecção de placas informativas para serem colocadas na área de uso público, informando 

o risco de transmissão de Leptospirose para funcionários, residentes e visitantes e conscientização sobre 
a importância de não deixar restos de alimentos nos parques, e 

 
• capacitação de monitores.  
 
3.8  Malária 
 

A malária é uma doença infecciosa causada por protozoário, caracterizada por febre alta com 
padrão cíclico a depender da espécie de parasito, acompanhada de calafrios, suores, cefaléia, mal-estar, 
cansaço e mialgia. O estado febril apresenta caráter intermitente, dependente do tempo de duração dos ciclos 
eritrocíticos de cada espécie de plasmódio: 48 horas para Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax 

(malária terçã) e 72 horas para Plasmodium malariae (malária quartã).  
De modo geral, as formas brandas são causadas pelo P. vivax e P. malariae e as formas clínicas 

mais graves pelo P. falciparum, especialmente em adultos não-imunes, crianças e gestantes que podem 
apresentar manifestações mais graves da doença (Rey, 2008).  

Conhecida também como paludismo, impaludismo, febre palustre, febre intermitente, febre terçã 
benigna, febre terça maligna, além de nomes populares como maleita, sezão, tremedeira, batedeira ou febre.  

A malária reveste-se de importância epidemiológica por sua gravidade clínica e elevado potencial 
de disseminação, em áreas com densidade vetorial que favorece a transmissão.  

O homem é considerado o principal reservatório, porém evidências indicam que símios também 
podem exercer esse papel em situações epidemiológicas peculiares (Curado et al., 1997; Curado et al., 2006; 
Duarte et al., 2006; Duarte et al., 2008). 

Os vetores da malária são mosquitos pertencentes à ordem dos dípteros, da família Culicidae, 
gênero Anopheles. No Brasil, as principais espécies transmissoras são: Anopheles darlingi, A. aquasalis,     
A. cruzii e A. bellator.  Popularmente, os vetores da malária são conhecidos por “carapanã”, “muriçoca”, 
“sovela”, “mosquito-prego”, “bicuda”. No Brasil, a malária ocorre de forma endêmica na região amazônica. 
Em áreas de Mata Atlântica da região Sudeste, focos autóctones de malária são responsáveis por uma baixa 
incidência de casos, geralmente ocasionados pelo Plasmodium vivax, que em sua maioria apresentam 
manifestação clínica peculiar, ou seja, os indivíduos acometidos em sua maioria são assintomáticos ou 
oligossintomáticos apresentando baixas parasitemias, segundo dados da SUCEN de 1993 e 1995. 

Na década de 1960, foram realizadas pesquisas entomológicas (Deane et al., 1966; Deane, 1992)  
na Serra da Cantareira, motivadas pela presença de grande número de bugios que até hoje circulam por suas 
matas, fato que indica a possibilidade de existência de ciclo silvestre da malária entre estes animais 
localmente.No ano de 1997, foi realizada pesquisa sorológica com amostras de soro colhidas de funcionários 
do PEAL e PEC, sendo que foi observada a presença significativa de anticorpos oriundos de contatos com 
anofelinos infectados (anticorpos anti-proteina circunsporozoíto) em amostras de soro de guardas-florestais  
e funcionários que tinham algum tipo de atividade relacionada à mata (Duarte, 1998). 

A espécie Anopheles (Kerteszia) cruzi é considerada vetor responsável pela transmissão de 
plasmódios em áreas de Mata Atlântica, inclusive de plasmódios símios (Deane et al., 1970). Este anofelino, 
que apresenta desenvolvimento de fase larvária em bromélias e dispersão vertical, foi encontrado em 
abundância nas matas da Serra da Cantareira até a década de 80 (Deane et al., 1971; Deane et al., 1984). 
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Recente trabalho sobre a fauna de Culicidae do Parque Estadual da Cantareira demonstrou ausência 
de anofelinos do subgênero Kerteszia, porém houve encontro de outras espécies de culicídeos nos Núcleos 
Engordador e Pedra Grande (Montes, 2005), conforme citadas abaixo:  

Aedes albopictus, Aedes (Ochlerotatus) scapularis, Aedes serratus, Anopheles albitarsis, 
Coquillettidia venezuelensis, Culex declarator, Culex (Culex) dolosus, Culex (Culex) spp. Grupo Coronator, 
Culex nigripalpus, Culex (Melanoconion) spp., Haemagogus leucocelaenus, Limatus durhami, Psorophora. 

ferox e Wyeomyia spp. 
Há evidências da ocorrência de um quadro silvestre de malária na região da Serra da Cantareira 

envolvendo bugios (Alouatta). Contudo, até o momento não foram verificados casos humanos da doença no 
local, possivelmente devido à circulação de cepas exclusivamente de plasmódios símios. Essa situação 
aponta para a realização de pesquisas que deverão ser conduzidas a fim de elucidar o papel desempenhado 
por cada reservatório (humano e/ou macaco), concomitantemente ao estudo entomológico que indicará o 
vetor envolvido. 

Diversas medidas preventivas devem ser adotadas: 
 
• desenvolver pesquisas que permitam o levantamento e reconhecimento da diversidade da fauna anofélica 

e do índice de infecção por Plasmodium desses vetores;  
 
• realizar estudo parasitológico e sorológico das populações humana e símia nesses locais, a fim de 

possibilitar o delineamento do quadro epidemiológico, dos fatores de risco associados e de medidas de 
vigilância e controle correlatas a serem adotadas localmente; 

 
• realizar atividades educativas dirigidas aos trabalhadores de campo e pesquisadores, visitantes e 

moradores do PEAL, PEC e do entorno; 
 
• realizar capacitação dos profissionais da saúde estabelecidos nas unidades próximas aos parques, a fim de 

prestar atendimento/encaminhamento pertinente, e 
 
• na confirmação de caso de malária humana, as autoridades competentes deverão ser acionadas para que 

sejam aplicadas as medidas de controle e vigilância pertinentes; 
 
3.9  Raiva 
 

Transmitida por vários animais, entre eles os morcegos, estes pertencem à ordem Chiroptera,   
sendo um dos grupos de mamíferos mais diversificados do mundo com cerca de 1.120 espécies pertencentes 
a 18 famílias e 202 gêneros. No Brasil, são conhecidas nove famílias de morcegos e aproximadamente 167 
espécies, ocorrendo em todos os biomas nacionais, inclusive em áreas urbanas. 

As espécies de morcegos mais abundantes registradas pelo Centro de Controle de Zoonoses do 
Município de São Paulo são representadas pelas famílias Molossidae e Vesperstilionidae, de hábito alimentar 
insetívoro, e Phyllostomidae, que inclui animais dos mais variados hábitos alimentares, como frugívoros, 
nectarívoros, insetívoros, carnívoros, onívoros e hematófagos. 

Os abrigos representam um fator essencial na vida dos morcegos, pois permanecem neles a metade 
de sua existência. Em áreas naturais, os morcegos habitam ocos de árvores, cavernas, fendas de rochas,   
entre outros. Em contrapartida, em áreas antropizadas, esses se adaptaram e têm preferência para se abrigar 
em edificações humanas, tais como forro de residências, porões, vãos de dilatações, caixas de persianas, 
entre outros. 

O estudo da diversidade de morcegos fornece subsídios para iniciativas conservacionistas, pois são 
considerados animais silvestres e protegidos por Lei Federal. Os morcegos têm notável participação na 
manutenção do equilíbrio ecológico, por serem eficientes dispersores de sementes, polinizadores e 
controladores de populações de insetos. Além disso, esse tipo de estudo visa definir ações que minimizem os 
riscos apresentados pelos mesmos, já que os quirópteros são hospedeiros de diversos agentes patogênicos e 
estão relacionados com zoonoses de importância epidemiológica como a raiva. 
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Em 2001, o CCZ coletou a espécie Histiotus velatus (insetívoro) no prédio da administração do PEAL, 
diagnosticado positivo para raiva. O exame dos outros exemplares da colônia detectou mais quatro animais com 
resultado positivo. Em 2004, foi coletado outro morcego, da espécie Eptesicus brasiliensis (insetívoro), no museu 
do PEAL, também diagnosticado como positivo para raiva. 

Diversas medidas preventivas devem ser adotadas: 
 
• vedação dos forros das edificações e manutenção constante dos mesmos; 
 
• fornecer esclarecimentos de nunca tocar nos morcegos que, eventualmente, entrem em casa ou apareçam 

caídos no chão; 
 
• informar imediatamente ao Centro de Controle de Zoonoses morcegos achados em situação atípica, isto 

é, caídos no chão, encontrados dentro de residências ou outros locais; 
 
• caso houver qualquer tipo de contato direto do morcego com pessoas, procurar imediatamente 

orientações médicas; 
 
• caso houver qualquer contato do morcego com animais domésticos (cães ou gatos) o proprietário deverá 

procurar um médico veterinário e observar o animal por 180 dias. Caso ocorra alguma alteração de 
comportamento, informar imediatamente ao CCZ; 

 
• manter os animais domésticos vacinados contra raiva anualmente; 
 
• elaboração e confecção de placas informativas para serem colocadas na área de uso público, e 
 
• capacitação de monitores. 
 

De uma forma geral algumas medidas são comuns às várias Zoonoses, estas estão relacionadas       
a seguir: 
 
• formação de uma equipe especializada em estratégias educativas e preventivas em Saúde e Meio 

Ambiente para desenvolvimento das temáticas de saúde e ambiente, divulgação das informações com a 
participação de funcionários, residentes e visitantes; 

 
• adoção de medidas preventivas e educativas periódicas, enfocando os riscos de transmissão de doenças, 

com base em informações cedidas pelos órgãos responsáveis de saúde e controle de vetores; 
 
• curso de capacitação para os funcionários responsáveis pela manutenção dos parques, incluindo 

orientações ao uso de Equipamentos de Proteção Individual; 
 
• publicação de cartilhas educativas, para que sirvam de modelo inclusive para outras Unidades de 

Conservação; principalmente as situadas próximo à Região Metropolitana de São Paulo; 
 
• realizar diagnóstico ambiental no PEAL e PEC, indicando pontos a serem monitorados, recursos hídricos 

e alimentares; 
 
• atualização da Resolução SMA-34, de 13-10-1993, que estabelece no âmbito do Instituto Florestal, 

regulamento à utilização, por funcionários e residentes, de áreas delimitadas para o plantio e produção de 
alimentos para o consumo próprio e a criação de animais domésticos; 

 
• manejo ambiental para impedir a proliferação das espécies sinantrópicas que possam causar/transmitir 

doenças ou agravos à saúde; 
 
• pesquisa de endoparasitos e ectoparasitos com caráter zoonótico em capivaras e gambás; 
 
• elaboração de Plano de Ação para controle e diminuição da população de cães e gatos do PEAL e PEC; 
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• promover oficinas de orientação á moradores e população do entorno dos parques com prioridade ao 

PEAL sobre a política de controle das populações de cães e gatos com abordagem da posse responsável; 
 
• divulgação das problemáticas de saúde envolvendo os parques e seu entorno em atuação conjunta com a 

rede de saúde e assistência médica; 
 
• divulgação da rede pública de saúde e assistência médica próxima aos parques (Unidades Básicas de 

Saúde, Hospitais e Prontos Socorros), e 
 
• incentivar e apoiar projetos e parcerias na área de saúde pública a serem realizados no PEAL e PEC.  
 
 
4  CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Recomenda-se a continuidade dos levantamentos entomológicos para vigilância ambiental e 
monitoramento das principais zoonoses no PEAL e PEC a partir de constituição de grupos de trabalho com 
profissionais especialistas nas diferentes doenças e com estratégias específicas a cada um dos parques 
respeitando as características de cada área. 

É importante promover outros levantamentos sistemáticos, para se ter uma melhor leitura das 
zoonoses nessas áreas e readequação das estratégias de monitoramento por ora descritas neste trabalho. 

Para a saúde pública o PEAL traz um risco potencial de alguns tipos de zoonoses, como a Febre 
Maculosa.O PEC apresenta área já estabelecia de transmissão de Leishmaniose Tegumentar Americana, em 
município limítrofe ao Parque. Esses são fatores relevantes que preocupam, pois o PEAL ainda possuiu um 
fluxo intenso de pessoas que geralmente freqüentam, residem ou moram no Parque e seu entorno.               
As estratégias são diferenciadas a exemplo das ações educativas, que diferem muito do público de um parque 
para outro. Já o PEC, tem áreas de amortecimento muito críticas com expansão de moradias que deveriam 
ser monitoradas, e se torna imprescindível uma atuação conjunta com as prefeituras que fazem limites com o 
Parque para discutir e desenvolver ações de vigilância ambiental das principais zoonoses. 

Desta forma, se recomenda promover parcerias formalizadas das áreas de Saúde e Meio Ambiente, 
e entre órgãos do Estado e dos Municípios, através de termos de cooperação técnica para desenvolvimento de 
ações sistemáticas para maior êxito dos estudos e proporcionar troca de experiências de profissionais no 
controle de zoonoses em áreas pertencentes a unidades de conservação com freqüente visitação pública,        
o que as tornam áreas diferenciadas.  

Há de se ressaltar que a política de promoção da saúde proposta pelo Ministério da Saúde reforça a 
importância das ações políticas, dos cuidados ambientais e das mudanças no modo de vida para melhorar a 
saúde da população. Nos dias atuais, tornou-se referência os movimentos sociais voltados a garantir a 
qualidade de vida das pessoas a partir do resgate da responsabilidade social e sua participação ativa nas 
temáticas que envolvem a prevenção e promoção da saúde, bem como a conservação, preservação e o 
cuidado ambiental. 

Todos esses posicionamentos éticos foram premissas dessa proposta e instituições públicas da área 
da saúde e ambiente estiveram empenhadas, através de seus técnicos, nessa orientação. Para que este 
trabalho pudesse ser desenvolvido de forma responsável para a população, foram delineadas propostas de 
ações intersetoriais, em prol da melhoria da qualidade de vida, atendendo às diretrizes da política de 
promoção da saúde e, sobretudo, um movimento de cuidado e preservação ambiental.  
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