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AEstação Ecológica de Ibicatu - EEcI criada pelo Decreto Estadual nº 26.890 de 12/03/1987, possui uma
área aproximada de 76 ha e localiza-se entre as coordenadas de 22º 46’ e 22º 48’ de lat. S e 47º 49’ e 47º 50’ de
long. W Grw., na região centro-oeste do município de Piracicaba (SP).

Aárea tem grande importância para a regulação climática, para manutenção dos recursos hídricos, para
a estabilidade do solo, para abrigo e alimentação da fauna e como fonte de diversos recursos vegetais da região,
o qual será desenvolvido um plano de manejo conceitual.

Portanto, objetivando subsidiar a elaboração do plano de manejo da EEcI, apresentam-se a
caracterização parcial do meio físico e os mapas hipsométrico e clinográfico.

Utiliza-se a base topográfica na escala de 1:50.000 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -
IBGE, de 1973 e de 1:10.000 do Plano Cartográfico do Estado de São Paulo, de 1978; e, levantamentos
bibliográficos sobre a região para a caracterização de clima, geologia, geomorfologia, vegetação e pedologia.
Para a caracterização da morfologia de relevo utiliza-se de técnicas de fotointerpretação sobre fotografias aéreas
coloridas, em escala aproximada de 1:30.000, do ano de 2000, com a utilização de estereoscópios de espelhos.
Para a elaboração dos mapas hipsométrico e clinográfico utiliza-se o softwareArcView 3.2, com as informações
topográficas em meio digital.

Os resultados obtidos, mapas hipsométrico e clinográfico, estão apresentados nas FIGURAS 1 e 2
respectivamente, na escala de 1:10000.

O clima da região é mesotérmico úmido com inverno seco (Cwa), segundo a classificação de Köppen,
sendo a temperatura média do mês mais quente de 23,9 ºC (janeiro) e a temperatura média do mês mais frio de
16,1 ºC (julho). Os índices de precipitação anual são em torno de 1000 a 1500 mm, com pronunciada estação
seca, de 5 a 6 meses, correspondente à estação de inverno, quando a precipitação não ultrapassa 50 mm/mês
(Cury, 2001; Ferreira, 2002).
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A EEcI apresenta como substrato rochoso siltitos e argilitos, com bancos carbonáticos e
camadas de arenitos finos (Pen), isolados por linhas de fratura de sentido NW-SE e N-S, a oeste da
Unidade, e no sentido NE-SW, a leste da Unidade, possivelmente relacionados ao alinhamento das
serras adjacentes à Estação. Em seu entorno imediato, definido pela linha de topo de interflúvios que
delimita a área da microbacia do Corrégo Monte Branco, são encontrados arenitos finos a médios,
com estratificação cruzada a plano-paralela e raros níveis mais argilosos, típicos da Formação
Pirambóia. A região da Serra da Fortaleza, situada a oeste, apresenta intrusivas básicas associadas à
Formação Serra Geral (Brasil, 1983).

Encontra-se na área de contato entre os compartimentos de colinas amplas, onde predominam

interflúvios com áreas superiores a 4 km², com topos extensos e aplainados, vertentes com perfis

retilíneos a convexos, baixa densidade de drenagem de padrão sub-retangular, vales de abertos a

fechado; e, de relevo denominado morrotes alongados e espigões, onde predominam interflúvios sem

orientação preferencial, topos angulosos e achatados, vertentes ravinadas com perfis retilíneos, densidade

de drenagem de média a alta com padrão dentrítico e vales fechados (Instituto de Pesquisas

Tecnológicas - IPT, 1981).

Quanto aos solos, a EEcI apresenta um grupamento indiscriminado deArgissolos Vermelho-Amarelos

arênicos, com horizonte A moderado, textura arenosa/média, associados a Neossolos Litólicos Eutróficos,

com horizonte A moderado e chernozênico, ambos em relevo ondulado; e Neossolos Quartzarênicos Órticos

distróficos, com horizonteAmoderado em relevo suave ondulado (Oliveira ., 1999).

A vegetação correspondente à região abrangida pela EEcI é a Floresta Estacional Semidecidual,

condicionada a dupla estacionalidade climática e caracterizada pela deciduidade foliar nos meses de seca

(Brasil, 1983).

Pela carta topográfica observa-se que o interior e entorno imediato da EEcI são drenados pelo terço

superior do Córrego Monte Branco, afluente do Ribeirão da Jibóia, cujas águas deságuam no Rio Tietê. A área

apresenta linha de interflúvio com altitudes similares, variando entre 580 e 640 m. É delimitada à Noroeste por

uma linha de morros de altitudes entre 600 e 640 m, contínuos a Serra da Fortaleza. À Nordeste, alinhada a Serra

do Pau d’alho, destaca-se a Serra da Floresta, que acompanha a Unidade em toda a sua faixa Leste. O interior da

Unidade de Conservação - UC é cortado por uma linha de interflúvio secundário, formando uma elevação

central, que separa as águas de dois afluentes do Córrego Monte Branco, como demonstrado no mapa de

hipsométrico (FIGURA 1). A norte da UC há uma linha de interflúvio com altitude entre 560 e 640 m que divide

as águas drenadas aos Rios Piracicaba e Tietê. Ao Sul e Sudoeste da Unidade o relevo é menos dissecado em

relação aos outros setores.

Pela FIGURA 2 observa-se que as formas do relevo da área de estudo são de origem erosiva,

caracterizada pela dissecação do terreno por perda de material litológico, principalmente em eventos

de chuva moderada ou intensa. Os vales são predominantemente em V, abertos e assimétricos,

com inclinação de baixa a moderada. A partir da fotointerpretação, estima-se o comprimento médio das

rampas em 210 m no interior da Unidade e de 406 m no entorno imediato. As declividades mais acentuadas

do relevo ocorrem nas baixas e médias vertentes (entre 520 e 550 m) da elevação central na porção

sul e próximo aos canais fluviais na porção noroeste da UC, com inclinações superiores a 21º e,

portanto, mais suscetíveis à erosão devido à ação da força gravitacional. Processos erosivos podem ser

desencadeados por desmatamentos, manejos incorretos dos solos ou lançamento concentrado de

águas superficiais.
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