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1. INTRODUÇÃO 

 

 A vegetação nativa nos municípios representa papel fundamental na 

proteção da fauna e flora, recursos hídricos, solos e equilíbrio ecológico, sendo 

importantes para o desenvolvimento socioeconômico. 

 Com isso, os municípios devem diagnosticar, planejar e executar medidas 

para a preservação das matas nativas existentes, bem como promover a 

restauração das áreas degradadas, tanto em áreas de preservação permanente 

como na reserva legal. 

 O Código Florestal Brasileiro dispões sobre o uso sustentável dessas 

áreas, afim de manter a sustentabilidade dos ecossistemas e, 

consequentemente, das atividades econômicas do homem. 

 O planejamento dessas áreas deve ser organizado e aprovado pelo 

Conselho Municipal de Meio Ambiente e instituído por Lei Municipal, para poder 

ser aplicado.  

 Neste contexto, esta é uma primeira proposta de Plano de Mata Atlântica 

para o município de Fernandópolis – SP, que ainda passará pelo Conselho 

Municipal de Meio Ambiente para ser discutido, alterado se necessário e 

futuramente aprovado. 

 

2. MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS 

 

 O município de Fernandópolis tem sua área total oficial de 549,797 km2 

(55003,3 ha) localizada no Noroeste Paulista, com a área urbana localizada nas 

coordenadas 20°17’00” Sul e 50°14’54” Oeste (Figura 1). 
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Figura 1. Localização do município de Fernandópolis - SP. 

 

 O clima da região de Fernandópolis, de acordo com a classificação de 

Koppen, é subtropical úmido, Aw, com inverno seco e ameno e verão quente e 

chuvoso (ROLIM et al., 2007). De acordo com o balanço hídrico climatológico 

normal ponderado do município de Fernandópolis, a precipitação média anual é 

de 1321 mm, com 8 meses de deficiência hídrica e o mês de agosto o de maior 

déficit hídrico (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Balanço hídrico climatológico normal ponderado para o município de 

Fernandópolis - SP (LIMA et al., 2009). 
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Fev 196 137 100 137 0 59 

Mar 164 136 100 136 0 27 

Abr 78 105 76 102 4 0 

Mai 56 74 64 68 5 0 

Jun 28 64 44 47 17 0 

Jul 15 67 26 33 34 0 

Ago 16 90 12 30 61 0 

Set 58 115 7 63 52 0 

Out 117 153 5 119 34 0 

Nov 138 148 4 138 10 0 

Dez 215 161 59 161 0 0 

Total 1321 1409 - 1192 217 169 
OBS: P (precipitação média); ETP (evapotranspiração potencial); ARM (armazenamento de 
água no solo); ETR (evapotranspiração real); DEF (deficiência hídrica de água no solo); EXC 
(excedente hídrico). 

 

 De acordo com o Oliveira et al. (1999) os solos do município de 

Fernandópolis são constituídos pelos grupos LV56, PVA1, PVA10 e PVA105, 

sendo a sua distribuição apresentada na Figura 2. 
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LV56: Latossolos Vermelhos distróficos + Latossolos 
Vermelhos-Amarelos distróficos ambos A moderado 
textura média relevo plano e suave ondulado. 
 
PVA1: Argissolos Vermelhos-Amarelos eutróficos 
abrúpticos A moderado textura arenosa/média relevo 
suave ondulado e ondulado. 
 
PVA10: Argissolos Vermelhos-Amarelos eutróficos + 
Argissolos Vermelhos distróficos e eutróficos ambos 
textura arenosa/média e média relevo suave ondulado 
+ Latossolos Vermelhos distróficos textura média 
relevo plano todos A moderado. 
 
PVA105: Argissolos Vermelhos-Amarelos eutróficos e 
distróficos A moderado textura média relevo suave 
ondulado. 
 

Figura 2. Solos do município de Fernandópolis - SP. 

 

 O município de Fernandópolis está compreendido entre as altitudes de 

340 a 560 m, sendo que a maior parte de seu território (58,28%) está entre as 

altitudes de 440 a 500 m (Figura 3). A maior altitude identificada no município é 

de 557 m, localizada na área urbana, no bairro Jardim Residencial Benez. 
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Figura 3. Mapa de altitudes do município de Fernandópolis - SP. 

 

 Com relação a declividade, o município apresenta a maior parte de seu 

território (81,67%) com declividades entre 2 a 10%, sendo a classe predominante 

de 5 a 10% de declividade (Figura 4). 
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Figura 4. Mapa de declividades do município de Fernandópolis - SP. 

 

 O município de Fernandópolis tem o seu território dividido em duas 

Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 61,8% na Bacia do Rio 

Truvo/Grande e 38,2% na Bacia do São José dos Dourados. Dentro da Bacia do 

Rio Turvo/Grande, os recursos hídricos superficiais estão distribuídos entre as 

sub-bacias dos Ribeirões Santa Rita (38,2% do total) e Pádua Diniz (10,7% do 

total) e do Córrego das Pedras (12,9% do total). Já na Bacia do São José dos 
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Dourados, os recursos hídricos superficiais são constituídos pelas sub-bacias 

dos Ribeirões Jagora (14,9% do total) e São Pedro (23,3% do total) (Figura 5). 

 

 

 

 

 

Sub-bacias do Município: 

 

1-Sub-bacia do Ribeirão Santa Rita 

2-Sub-bacia do Ribeirão Pádua Diniz 

3-Sub-bacia do Córrego das Pedras 

4-Sub-bacia do Ribeirão Jagora 

5-Sub-bacia do Ribeirão São Pedro 

Figura 5. Sub-bacias que compõe os recursos hídricos superficiais do município 

de Fernandópolis - SP. 
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 De acordo com a localização do município de Fernandópolis, os seus 

limites estão situados nos domínios do Bioma da Mata Atlântica e no tipo de 

fisionomia da Floresta Estacional Semidecidual (Mata Semicaducifolia) 

Antropizada (Figura 6). 

a

 

b 

 
Figura 6. Localização do município em relação ao bioma (a) e o tipo de 

fisionomia da vegetação (b). 

 

3. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL SOBRE A VEGETAÇÃO NATIVA 

 

 O município de Fernandópolis ainda não possui uma legislação municipal 

sobre a preservação e restauração da vegetação nativa. Assim, este Plano 

Municipal de Mata Atlântica utilizou como referência o Código Florestal Brasileiro 

(Lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012). 
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4. SITUAÇAO ATUAL DA VEGETAÇÃO NATIVA 

 

4.1. Vegetação nativa no município 

 

 No ano de 1985 as áreas de vegetação natural (matas nativas) já 

representavam pequena parcela do município de Fernandópolis, com um total 

aproximado de 3.800 ha (6,9% da área total) e se concentravam, sobretudo, nas 

áreas de preservação permanente e em pequenos fragmentos isolados (Figura 

7). 

 

a b 
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Figura 7. Áreas de matas nativas no município de Fernandópolis em 1985 (a) e 

atual (b). 

 

 Atualmente, estima-se uma área de mata nativa remanescente de 

aproximadamente 2.450 ha. Com isso, verificou-se uma redução de cerca 1.350 

ha nas áreas de matas nativas (36%). 
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Tabela 2. Áreas totais, preservadas e degradadas de Matas nativas, localizadas 

nas áreas de preservação permanente (APP’s), em reserva legal e seu total no 

município de Fernandópolis. 

Descrição Preservadas (ha) Degradadas (ha) Total (ha) 

APP's 207,59 3486,15 3693,74 

Reserva legal 2242,41 5049,89 7292,30 

Total 2450,00 8536,04 10986,04 

 

A redução nas áreas de matas nativas se deu principalmente nas áreas 

de preservação permanente e em pequenos fragmentos de matas (Figura 8). 

a 

 

b 

 
C 

 

d 
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Figura 8. Fragmento de mata de 2 ha em 1985 (a) e mesmo local em 2016 (b). 

Local com mata ciliar em 1985 (c) e mesmo local com vegetação de várzea 

atualmente (d), podendo ser verificada em função da rugosidade apresentada. 

 

 Os fragmentos de matas nativas preservadas são característicos de 

vegetação do bioma da mata atlântica e fisionomia vegetal da Floresta Estacional 

Semidecidual (Mata Semicaducifolia) (Figura 9). 

a 

 

b 

 
Figura 9. Detalhe de dois dos fragmentos de aproximadamente 3 ha cada, ainda 

preservados dentro dos limites do município de Fernandópolis - SP. 

 

 Os atuais 2.450 ha de matas nativas ainda preservada correspondem a 

4,5% da área total do município, resultando em um déficit de aproximadamente 

8.536 ha de áreas que deveriam estar preservadas, de acordo com o Código 

Florestal.  

Ainda, do total de área preservada no município, apenas 207, 59 ha estão 

localizadas dentro das áreas de preservação permanente ao longo dos cursos 

d‘água, o que corresponde a somente 5,6% da área total de APP’s do município. 

Seriam necessários a restauração de um total de 3.486,15 ha para adequar o 

déficit de mata nativa nas APP’s, segundo o Código Florestal. 
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 Estes resultados demonstram que a mata nativa, tanto nas áreas de 

preservação permanente como nas demais áreas, estão aquém do ideal, e que 

o município de Fernandópolis precisa de muito trabalho para restaurar estas 

áreas. 

 

4.2. Mata nativa na zona urbana 

 

 A área atual de fragmentos de matas nativas é de 75,55 ha, 

correspondendo a 3,5% do total de 2.138,35 da área atual efetivamente 

urbanizada (Figura 10).  

 

Figura 10. Detalhe dos fragmentos de matas nativas na área urbana. 

 

Do total de 42,08 ha de áreas de preservação permanente da área urbana, 

cerca de 19,00 ha estão ocupados por matas nativas, o que corresponde a 

45,2% das APP’s (Tabela 3). 
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Tabela 3. Áreas totais, preservadas e degradadas de matas nativas nas APP’s, 

dos demais fragmentos de vegetação nativa, de projeção de copa da arborização 

urbana e de áreas verdes consolidadas, localizadas dentro da área efetivamente 

urbanizada de Fernandópolis - SP. 

Descrição Preservadas Degradadas Total 

Total - - 1868,16 

APP's urbanas 19,00 23,08 42,08 

Demais Fragmentos de matas nativas 56,55 - 56,55 

Área de projeção de copa 165,00 - 165,00 

Áreas verdes consolidadas 6,56 - 6,56 

Total 247,11 23,08 2138,35 

 

 

5. INFRAESTRUTURA DE CONSERVAÇÃO/RESTAURAÇÃO FLORESTAL 

 

 A infraestrutura que a Secretaria de Meio Ambiente de Fernandópolis 

dispõe para a realização dos trabalhos propostos, estão apresentados na Tabela 

4. 

 

Tabela 4. Detalhe da infraestrutura disponível para a execução de restaurações 

florestais. 

Descrição Quantidade 

Viveiro de produção de mudas 3.300 m2, com estoque de 25.000 

mudas no tubete e 3.000 mudas no 

balainho 

Roçadeira manual 2 

Caminhão Pipa 1 

Caminhão carga seca 1 
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6. PROPOSTA DE CONSERVAÇÃO/RESTAURAÇÃO DE MATA ATLÂNTICA 

 

 As propostas de conservação/restauração da mata atlântica no município 

de Fernandópolis serão aplicadas em função da definição de prioridades. As 

prioridades foram definidas de acordo com as prioridades em área de 

preservação permanente e as prioridades nas demais áreas. 

 

6.1. Prioridades em áreas de preservação permanente 

 

 As áreas prioritárias foram consideradas as áreas de preservação 

permanente (APP’s) porque são as áreas de maior importância ecológica para a 

fauna e flora e recursos hídricos. As prioridades em APP no município de 

Fernandópolis foram assim definidas: 

1. APP’s degradas em área urbana: essas áreas têm prioridade máxima porque 

estão localizadas na área urbana são de responsabilidade pública e são áreas 

sujeitas a maior impacto da poluição difusa e escoamento superficial; 

2. APP's em zona rural preservadas ainda não inscritas no Cadastro Ambiental 

Rural - CAR: como essas áreas ainda não estão inscritas no CAR, elas podem 

correr alto risco de serem degradadas, merecendo medidas rápidas para evitar 

sua degradação; 

3. APP's em zona rural degradadas ainda não inscritas no CAR: como essas 

áreas são de significativa importância ambiental, estão degradas e ainda não 

inscritas no CAR, com previsão de recuperação, devem receber medidas para o 

início do processo de recuperação; 

4. APP's em zona rural não preservadas inscritas no CAR: apesar de já inscritas 

no CAR, essas áreas ainda têm que ser recuperadas, devendo então receber 

medidas de incentivo para a restauração. 
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Na Tabela 5 está apresentado um resumo do quantitativo dessas áreas 

na área urbana e zona rural. 

 

Tabela 5. Distribuição das prioridades em área de preservação permanente por 

ordem decrescente de prioridade. 

Nível de prioridade Área (ha) 

1. APP's degradadas em área urbana 23,08 

2. APP's em zona rural preservadas ainda não inscritas no CAR 151,31 

3. APP's em zona rural degradadas ainda não inscritas no CAR 3.166,67 

4. APP's em zona rural não preservadas e já inscritas no CAR 411,08 

 

 

6.2. Prioridades nas demais áreas 

 

 As prioridades nas demais áreas da zona rural se refere as áreas de 

reserva legal (RL), de acordo com a situação de preservação e inscrição no CAR. 

Assim, as prioridades foram assim definidas: 

1. Áreas de reserva legal preservadas exceto APP’s (RL - APP) localizadas em 

zona rural e ainda não inscritas no CAR: como estas áreas estão preservadas, 

mas não inscritas no CAR, podem correr o risco de serem degradadas. Por isso 

devem ser tomadas medias preferencias para que isso não ocorra; 

2. Áreas de RL - APP localizadas em zona rural não preservadas e ainda não 

inscritas no CAR: embora estas áreas não sejam preservadas, elas devem ser 

inscritas no CAR para o início do processo de recuperação ambiental; 

3. Áreas de RL - APP localizadas em zona rural não preservadas e já inscritas 

no CAR: embora estas áreas já possuam cadastro no CAR, elas devem ter 

medidas de incentivo para o início da recuperação ambiental. 
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 Na Tabela 6 está apresentado um resumo do quantitativo dessas áreas 

prioritárias na zona rural.  

 

Tabela 6. Distribuição das prioridades nas demais áreas da zona rural por ordem 

decrescente de prioridade.  

Nível de prioridade Área (ha) 

1. Áreas de RL - APP preservadas, localizadas em zona rural e 
ainda não inscritas no CAR 

1.801,06 

2. Áreas de RL - APP localizadas em zona rural não preservadas e 
ainda não inscritas no CAR 

5.126,16 

3. Áreas de RL - APP localizadas em zona rural não preservadas e 
já inscritas no CAR 

1.538,17 

 

6.3. Medidas propostas 

 

6.3.1. Medidas para as prioridades em área de preservação permanente 

 

 As medidas propostas para as prioridades em área de preservação 

permanente vão de acordo com cada situação e estão apresentadas na Tabela 

7. 

 

Tabela 7. Propostas para a preservação/restauração da mata atlântica em áreas 

de preservação permanente (APP’s) no município de Fernandópolis - SP. 

Nível Medidas propostas 
Duração 
(meses) 

1 

a) Levantamento detalhado: como a estimativa das 
APP’s na área urbana foi inicialmente realizada por 
imagem de satélite, propõe-se inicialmente um 
levantamento topográfico mais preciso dessas áreas. 

2 

b) Execução da restauração florestal: após os 
levantamentos topográficos, será elaborado e 

36 
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executado um projeto de restauração florestal dessas 
áreas. 

2 

a) Localização dos imóveis rurais: inicialmente serão 
localizados quais os imóveis rurais possuem as áreas 
preservadas e seus respectivos proprietários. 

2 

b) Registro no CAR: propor e incentivar os proprietários 
desses imóveis a realizar o registro no CAR por 
intermédio da Secretaria de Meio Ambiente e executar 
os registros. 

24 

3 

a) Localização dos imóveis rurais: inicialmente serão 
localizadas quais os imóveis rurais possuem as APP’s 
degradadas e não inscritas no CAR, e seus respectivos 
proprietários. 

2 

b) Registro no CAR: propor e incentivar os proprietários 
desses imóveis a realizar o registro no CAR por 
intermédio da Secretaria de Meio Ambiente e executar 
os registros. 

24 

c) Incentivar a restauração florestal: intermediar a oferta 
de mudas nativas para a realização da restauração 
florestal dessas áreas, por meio de parcerias com 
empresas e/ou instituições que produzem mudas 
nativas. 

240 

4 

a) Localização dos imóveis rurais: inicialmente serão 
localizadas quais os imóveis rurais já possuem as suas 
áreas inscritas no CAR e que não possuem as APP’s 
preservadas, bem como seus respectivos proprietários. 

2 

b) Incentivar a restauração florestal: intermediar a oferta 
de mudas nativas para a realização da restauração 
florestal dessas áreas, por meio de parcerias com 
empresas e/ou instituições que produzem mudas 
nativas. 

240 

 

6.3.2. Medidas para as prioridades nas demais áreas 

 

 As medidas propostas para as prioridades nas demais áreas vão de 

acordo com cada situação e estão apresentadas na Tabela 8. 
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Tabela 8. Propostas para a preservação/restauração da mata atlântica nas 

demais áreas da zona rural do município de Fernandópolis - SP. 

Nível Medidas propostas 
Duração 
(meses) 

1 

a) Localização dos imóveis rurais: inicialmente serão 
localizados quais os imóveis rurais possuem as áreas 
preservadas e seus respectivos proprietários. 

2 

b) Registro no CAR: propor e incentivar os proprietários 
desses imóveis a realizar o registro no CAR por 
intermédio da Secretaria de Meio Ambiente e executar 
os registros. Essa medida será realizada 
simultaneamente a prioridade 2 das APP’s. 

24 

2 
 

a) Localização dos imóveis rurais: inicialmente serão 
localizados quais os imóveis rurais que não possuem as 
áreas preservadas e seus respectivos proprietários. 

2 

b) Registro no CAR: propor e incentivar os proprietários 
desses imóveis a realizar o registro no CAR por 
intermédio da Secretaria de Meio Ambiente e executar 
os registros. Essa medida será realizada 
simultaneamente a prioridade 3 das APP’s. 

24 

c) Incentivar a restauração florestal: intermediar a oferta 
de mudas nativas para a realização da restauração 
florestal dessas áreas, por meio de parcerias com 
empresas e/ou instituições que produzem mudas 
nativas. 

240 

3 

a) Localização dos imóveis rurais: inicialmente serão 
localizados quais os imóveis rurais já possuem as suas 
áreas inscritas no CAR e que não iniciaram a 
recuperação da reserva legal, bem como seus 
respectivos proprietários 

2 

b) Incentivar a restauração florestal: intermediar a oferta 
de mudas nativas para a realização da restauração 
florestal dessas áreas, por meio de parcerias com 
empresas e/ou instituições que produzem mudas 
nativas. Essa medida será realizada simultaneamente a 
prioridade 4 das APP’s. 

240 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Espera-se que as ações propostas neste Plano Municipal de Mata 

Atlântica para Fernandópolis – SP, seja discutido e aprovado pelo Conselho 

Municipal de Meio Ambiente para aprovação e futura aplicação. 

 Com a aplicação desse plano, o resultado esperado é que nos próximos 

20 anos, sejam restaurados um total de cerca de 10.000 ha de área de mata 

atlântica e assim, restaurar o equilíbrio ecológico no município. 
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