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Os efeitos da fragmentação dos ecossistemas são inúmeros, entre os quais o efeito borda; isolamento;
diminuição dos fluxos entre os fragmentos; extinção de espécies nativas de flora e fauna; invasão de espécies
exóticas; e, conseqüentemente, perda da biodiversidade. Assim, o padrão de distribuição dos remanescentes
vegetais influencia diretamente na abundância e distribuição das espécies, bem como na sua biodiversidade.

Segundo Rossi (2005), o manejo de áreas de preservação tem como instrumento importante o
entendimento da relação entre solo e vegetação. Entretanto, o estabelecimento de relações diretas ou indiretas
entre solo e vegetação é pouco estudado, principalmente, em áreas pouco alteradas. Como salientam os
autores, o solo desempenha papel fundamental, dentre os fatores que interferem na formação e no entendimento
da paisagem, uma vez que fornece suporte mecânico e nutrientes para o estabelecimento e desenvolvimento dos
vegetais, além de refinar o modelado do relevo. Segundo Stranghetti (1996), as variações fisionômicas na EEPF
são decorrentes de fatores edáficos e sucessionais.

O presente trabalho é decorrente dos levantamentos e mapeamentos de solos e de vegetação,
executados para o Plano de Manejo da Estação Ecológica de Paulo de Faria e tem como objetivo correlacionar os
referidos levantamentos e mapeamentos, visando obter informações de funcionamento e de especificidades
entre as duas variáveis.

AEstação Ecológica de Paulo de Faria - EEPF possui 435,73 ha e localiza-se ao Norte do Estado de São
Paulo, adjacente à margem esquerda do rio Grande (Represa de Água Vermelha), entre as coordenadas
geográficas 19º 55’ e 19º 58’ S e 49º 31’a 49º 32’ W.

A EEPF e seu entorno imediato, definido como as áreas das sub-bacias do Córrego Pouso Alegre e do
Córrego do Baixadão, adjacentes à Unidade, ocupam, segundo Ross & Moroz (1997), a unidade morfoescultural
do Planalto Ocidental Paulista e unidade morfológica do Planalto Centro Ocidental, sobre um conjunto de
derrames basálticos toleíticos, intercalados por arenitos intertrapianos, da Formação Serra Geral/Grupo São
Bento da Bacia do Paraná (Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT, 1981a).

Segundo a classificação de Koeppen, o clima na região é do tipo Aw, tropical quente e úmido,
caracterizando-se por apresentar duas estações climáticas: uma seca, de abril a setembro, com média
pluviométrica de 167 mm; e, uma chuvosa, de outubro a março, com média de 978 mm.As feições climáticas são
controlados por massas equatoriais e tropicais.
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Conforme Oliveira (1999), são encontrados Latossolos Vermelhos (LV6), eutroférricos e
distroférricos, em relevo plano e suavemente ondulado, associados à Nitossolos Vermelhos eutroférricos,
em relevo suave ondulado e ondulado, ambos com horizonte A moderado e chernozêmico e textura
argilosa. Nas planícies aluviais, caracterizam o solo superficial como pouco desenvolvido com
predominância de argila orgânica e depósito aluvionar com composição granulométrica arenosa, nos
aluviões recentes.

A unidade corresponde a um fragmento da Floresta Estacional Semidecidual que, segundo a divisão
fitogeográfica proposta por Rizzini (1979), pertence ao Complexo do Brasil Central, Sub-Província do Planalto
Central denominada de Floresta Estacional Mesófila Semidecídua e que segundo Veloso (1991) denomina-se
Floresta Estacional Semidecidual, cujo conceito ecológico desse tipo florestal está condicionado à dupla
estacionalidade climática, uma tropical (intensas chuvas de verão), seguida por estiagem acentuada e outra
subtropical com seca fisiológica provocada pelo frio do inverno.Aporcentagem das árvores caducifólias situa-se
entre 20 e 50%.

Os mapas de vegetação e solos foram elaborados a partir de fotografias aéreas em colorido natural na
escala 1:30000, do vôo Citrus do ano de 2000, adaptando-se os procedimentos de Lueder (1959) e Spurr (1960),
que identificaram e classificaram o relevo e a vegetação através da fotointerepretação, utilizando-se os
elementos: cor; tonalidade; textura; forma; dimensão; e convergências de evidências, associados a trabalhos de
campo e coleta de dados bibliográficos.

Apartir desses mapas (vegetação e solos) elaboram-se dois perfis, um longitudinal, direção N-S e outro
transversal, sentido L-O, na porção meridional da unidade, de maneira a visualizar o maior número de feições
vegetacionais e unidades de solos correspondentes.

Nota-se pelas FIGURAS 1 e 2, que no interior da Estação, encontram-se muitas cabeceiras de canais
pluviais que, tanto na face norte quanto na leste, drenam para a Represa Água Vermelha. Na face sul,
essas cabeceiras drenam para o córrego Pouso Alegre, cujas nascentes desse córrego encontram-se fora dos
limites da Unidade.

Quanto à vegetação, a ocorrência de lianas é bastante freqüente, e em alguns trechos formam densos
emaranhados que dificultam a locomoção. Na época seca, em função da grande luminosidade dentro da floresta
estas lianas alcançam a copa das árvores e muitas vezes, o acúmulo dessas lianas nas copas exerce uma
sobrecarga, facilitando a queda de árvores na época de ventos e chuvas fortes, e provocando a abertura
de clareiras.

Quanto aos solos (FIGURA 1), nota-se que na Estação Ecológica, ocorrem Latossolos (LV) nas
vertentes retilíneas e topos aplainados do relevo colinoso com declives baixos (até 12%), compondo a
unidade de mapeamento LV1 e LV2. Os Nitossolos (NV) ocorrem em vertentes com declives pouco mais
acentuados que os latossolos e compõem as unidades de mapeamento NV1 e NV2; os Neossolos Litólicos
(RL) são encontrados nas vertentes retilíneas com declividades entre 5 a 20%, vertentes escarpadas e
rupturas fortes de declive, bem como nos depósitos indiferenciados de vertentes. Referem-se às unidades
de mapeamento RL1 e RL2. Os Gleissolos háplicos (GX) e melânicos (GM) são desenvolvidos em
várzeas, áreas deprimidas, planícies aluvionares, ou seja, locais de terras baixas, vinculadas ao excesso
de água.
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FIGURA 1 – Mapas de vegetação e solos da EEPF.

No mapeamento identificaram-se 11 tipos vegetacionais, desde estágio sucessional inicial a avançado
(FIGURA1). No estágio sucessional secundário inicial a fisionomia caracteriza-se por poucos estratos, variando
de abertos a fechados, compostos por espécies herbáceas e arbustivas e árvores com alturas entre 1,5 e 8 m,
ocorrendo nas planícies aluviais das microbacias dos córregos do Baixadão, Pouso Alegre e Esgoto. O estágio
sucessional secundário inicial (5) ocupa as áreas adjacentes a estes córregos e à represa, sob os Gleissolos
Háplicos (GX) ou Melânicos (GM), que são caracteristicamente pouco profundos e mal drenados, saturados
permanentemente ou periodicamente de água.

O estágio sucessional secundário médio representa a principal fisionomia da Estação e pode ser
subdividido em: estágio sucessional secundário médio com agrupamentos densos e homogêneos de árvores
altas (1), estágio sucessional secundário médio (2), e o estágio sucessional médio com alto percentual de
caducifólia (3 e 7).

No primeiro tipo (1) observam-se agrupamentos densos e homogêneos de árvores altas (até 25 m),
principalmente, compostas de angico ( ). Estes agrupamentos sofrem um
dessecamento mais rápido que o restante da área, à medida que se vai em direção ao Rio Grande, pois o solo
encontra-se em processo de formação, ou seja, raso, com grande porcentagem de cascalho e
conseqüentemente, menor capacidade de armazenamento hídrico concordando com Tomasetto (2003).
Observa-se que na linha de ruptura que marca a transição de solos tipo LV para NV na porção centro-norte da
unidade, identificados na FIGURA 2, acompanham as feições vegetacionais de estágio sucessional
secundário médio com agrupamentos densos e homogêneos de árvores altas (1) intercalados por vegetação
em estádio médio de regeneração (2). Nota-se no tipo (2), que o espaçamento das árvores e pequenas clareiras
refletem a retirada de madeiras no passado.

O terceiro tipo (3 e 7) é caracterizado pela alta caducifolia, porém em bom estado de conservação
onde predominam os angicos ( ), as aroeiras ( ) e os
cedros-do-brejo ( ), com 12 metros de altura média, cujos troncos são finos e as raízes,
superficiais. Aqui, no extremo Norte da Unidade, ocorrem os Neossolos Litólicos. A presença de predogosidade
e rochosidade no perfil, compreendendo solos rasos, impedem a penetração do sistema radicular das plantas com
disponibilidade hídrica baixa; embora apresentem boa reserva de nutrientes.

Anadenanthera macrocarpa

Anadenanthera macrocarpa Myracrodruon urundeuva
Cedrela odorata
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O estágio sucessional secundário avançado (4) caracteriza-se por vegetação com fisionomia florestal
fechada, com árvores ultrapassando 10 m de altura e copas horizontalmente amplas. Situa-se próxima de um
curso d’água intermitente, representando uma área mais úmida, ocorrendo indivíduos de jequitibás (

), cedro ( ), angico ( ), entre outras.
Tanto na FIGURA 2 como na FIGURA 3, é possível observar que o estágio sucessional secundário

avançado ocorrem atrelados aos Nitossolos. Esses solos apresentam alto potencial de nutrientes devido a soma
de bases elevadas, conferindo-lhe riqueza em nutrientes e ferro, e elevada disponibilidade hídrica.

FIGURA 2 – Perfil longitufinal, na direção N-S, da EEPF.

FIGURA 3 – Perfil transversal, na direção L-O, da EEPF.

Cariniana
estrellensis Cedrela fissilis Anadenanthera macrocarpa
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5 CONCLUSÃO
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Classificação da vegetação brasileira adaptada a
um sistema universal

O tipo de vegetação, quanto ao porte e estágio sucessional, apresenta vinculação com os solos e seus
atributos, principalmente em função da retenção de água, profundidade e disponibilidade de nutrientes.
Assim, de maneira geral, o estágio sucessional secundário avançado (4), que apresenta fisionomia florestal
fechada, com árvores ultrapassando 10 m de altura e copas horizontalmente amplas, ocorre sobre Nitossolos,
que possuem grande disponibilidade hídrica e de nutrientes. Sobre os Latossolos ocorre a vegetação em estágio
secundário médio (2) e com agrupamentos densos e homogêneos de árvores altas (1).Avegetação que apresenta
alta caducifolia (3 e 7), com predomínio de angicos, aroreiras e cedros-do-brejo, ocorrem sobre os Neossolos
Litólicos, que compreendem solos rasos, com baixa disponibilidade hídrica. E finalmente, sobre os Gleissolos,
tipicamente pouco profundos e mal drenados, saturados permanentemente ou periodicamente de água, ocorre o
estágio sucessional secundário inicial sob influência dos canais de drenagem (Córrego Alegre, Córrego do
Esgoto e Represa Água Vermelha), cuja fisionomia caracteriza-se por poucos estratos, abertos ou fechados,
compostos por espécies herbáceas e arbustivas e árvores com alturas entre 1,5 e 8 m, adaptadas às áreas
mais úmidas.
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