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O município de Campinas teve a sua origem na bacia do ribeirão das Anhumas, e a
expansão das fronteiras estimulou o desmatamento e o uso desmedido dos recursos
naturais. Segundo o Plano Diretor de Campinas, grande parte da bacia está inserida na
Macrozona IV, caracterizada por urbanização densa e consolidada. Hoje restam na bacia
apenas 3% da vegetação nativa, distribuídos em fragmentos isolados. Considerando a
importância das áreas de preservação permanente na conectividade dos ambientes
naturais, nos processos fluviomórficos, na manutenção dos recursos hídricos e da
biodiversidade, e para a qualidade de vida, o objetivo deste trabalho é recompor um
trecho de mata ciliar, como parte de um projeto para a melhoria do ensino público.
Pretende-se elaborar o projeto de recomposição com a participação das escolas e da
comunidade do entorno. Para tanto, foi realizada a caracterização da área, estudando-se
o solo e a vegetação remanescente. A área situa-se nas coordenadas 22°52’37’’S e
47°02’21’’W, com 5.400m2. O solo foi examinado em nove locais, que foram
amostrados nas camadas de 0-20cm e 60-80cm, para as análises química,
granulométrica e de material antrópico. A vegetação foi caracterizada através de visitas
em campo e da coleta de material botânico (exsicatas depositadas nos herbários IAC e
UEC). As análises indicam um solo predominantemente franco-argiloarenoso, com alta
proporção de material particulado de origem antrópica, que aumenta conforme a
proximidade dos corredores de fluxo humano, como a avenida adjacente à área. O solo
também apresentou alto teor de cálcio e reação praticamente neutra a moderadamente
alcalina, possivelmente devido ao intemperismo de materiais ricos em carbonato de
cálcio, utilizados na construção civil e descartados no local. A vegetação é
predominantemente constituída de espécies exóticas de porte variado, distribuídas em
manchas. Uma espécie de gramínea baixa, ainda não identificada, ocorre em quase toda
a área, principalmente sobre as manchas de solo muito antropizado. Também ocorre
capim-colonião (Panicum maximum Jacq., Poaceae) e leucena (Leucaena leucocephala
(Lam.) R. de Wit., Fabaceae), estas próximas ao curso d’água, e pequenas manchas de
mamona (Ricinus communis L., Euphorbiaceae). As características do solo e da
vegetação indicam uma APP extremamente degradada. (Fapesp - processo nº.
2006/01558-1 e Petrobrás Ambiental - processo n°. 2006/834).
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