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APRESENTAÇÃO
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MARCIO ROSSI

O Programa Institucional de Iniciação Científica (PIBIC) do Instituto Florestal entra em sua
3ª etapa internalizando a idéia de treinamento e repasse de conhecimentos no nível de graduação e incorporando
alunos de Iniciação Júnior, nível que vem se destacando na Instituição. Esses trabalhos estão representados no

, realizado em junho de 2009.

Este é o produto de um programa do CNPq cujo objetivo é contribuir para a formação de
novos talentos em todas as áreas do conhecimento, através da concessão de cotas de bolsas de iniciação científica
(I.C.) diretamente às instituições de ensino e pesquisa.

Dessa forma, buscamos estimular nossos pesquisadores a oferecerem, cada vez mais,
oportunidades de se revelar aos iniciantes os caminhos nem sempre fáceis da pesquisa científica, privilegiando a
participação ativa de bons alunos em projetos de pesquisa com qualidade acadêmica, mérito científico e
orientação adequada, valorizando-os e à Instituição.

Neste Seminário participaram 31 trabalhos oriundos de orientação à iniciação científica do
Instituto Florestal por meio de bolsas FUNDAP, voluntariado, FAPESP e CNPq, sintetizados em grandes áreas
do conhecimento, sendo, 6 em CiênciasAmbientais, 12 em Ciências Biológicas, 10 em CiênciasAgrárias e 4 em
Ciências Exatas e da Terra. Contribuições multidisciplinares diversas, tanto em procedimentos e métodos,
quanto em temas e escalas de trabalho, publicados aqui, em forma de Resumos Expandidos para esta

.

Nessa edição foram acrescentadas as palestras proferidas pelo Comitê Externo, avaliador do
Programa, no formato de resenha, o que enriqueceu a publicação.

Agradecemos, nesta oportunidade, ao comitê interno que se empenhou para que tudo desse
certo, ao comitê externo pela análise, avaliação e incentivo ao nosso processo, nas pessoas da Dra. Vânia Regina
Pivello do Instituto de Biociências (Departamento de Ecologia) da USP, do Dr. Omar Yasbek Bitar do Instituto
de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e da Dra. Eda Terezinha de Oliveira Tassara, do Instituto de Psicologia
(Departamento de Psicologia Social e do Trabalho) da USP, também à nossa Comissão Editorial pelo esforço
e esmero em colocar os trabalhos na qualidade e no formato adequados e ao Serviço de Comunicações
Técnico-Científicas - SCTC pelo apoio em todo o processo.

O produto ora apresentado é o resultado positivo do esforço aplicado pela Instituição e seus
funcionários no treinamento à ciência.

Boa leitura!

Coordenador Acadêmico
PIBIC/CNPq/IF

3º Seminário de Iniciação Científica do IF
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CONSERVAÇÃO E MANEJO DA VEGETAÇÃO EM UNIDADES DE PROTEÇÃO INTEGRAL:
POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES

Vânia Regina PIVELLO*

As Unidades de Conservação (UCs) brasileiras são regidas principalmente pelo Sistema Nacional de
Unidades de Conservação - SNUC, sancionado em 21/06/2000, além de outras leis. Em seu artigo 1º,
são estabelecidos critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. O artigo
7º estabelece que as UCs integrantes do SNUC dividem-se em dois grandes grupos: as de proteção integral,
que têm por função principal a preservação da natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos
naturais, e as de uso sustentável, que visam compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável,
pelo homem, de parte dos seus recursos naturais.

Ainda estabelece o SNUC as categorias de UC de Proteção Integral (UC-PI), conforme objetivos
específicos. Além da conservação da biodiversidade, em seu mais amplo significado, essas UCs de Proteção
Integral têm como peculiaridade a ênfase nos seguintes objetivos:

I - Estação Ecológica (E.E.) – pesquisas científicas;

II - Reserva Biológica (R.B.) – preservação integral;

III - Parque Nacional (P.N.) – preservação belezas cênicas, educação e turismo ecológico;

IV - Monumento Natural (M.N.) – preservação sítios raros e belezas cênicas;

V - Refúgio de Vida Silvestre (R.V.S.) – proteger flora local e fauna residente ou migratória.

Porém, estariam hoje as UC-PI em condições de cumprir eficientemente seu papel? Será objeto desta
apresentação a atual situação dessas UC-PI e as conseqüências sobre o desempenho que exercem sobre a biota
remanescente.

O cenário de destruição, fragmentação e degradação dos habitats naturais que vemos hoje no Brasil e
no mundo coloca as UCs numa situação de ilhas em meio à urbanização e à agricultura. Nas regiões Sul, Sudeste
e Centro-Oeste do Brasil, essa insularização torna-se ainda mais evidente, e os fragmentos naturais que sobraram
e conseguiram ser protegidos por atos legais são poucos, pequenos e afastados uns dos outros. Esse contexto das
UC-PI como fragmento-ilha traz conseqüências inevitáveis aos padrões e processos da biota lá mantida,
determinados principalmente pelas características de tamanho (área), forma, tipo de vizinhança e grau de
isolamento dos fragmentos.

Iniciando a análise pelo tamanho da UC, temos que quanto menor a área, menos habitats ocorrerão e,
em conseqüência, menor será o número de espécies protegidas. As espécies naturalmente raras, ou seja, com
poucos indivíduos e distribuídos esparsamente, terão pouca chance de manter suas populações em pequenos
fragmentos. De uma forma geral, áreas pequenas influirão no tamanho das populações de todas as espécies,
pois apenas haverá recursos a poucos indivíduos. Sendo assim, as populações tenderão a ser pequenas e a ter
baixa variabilidade em seu pool gênico, acentuada cada vez mais pelos endocruzamentos, que tenderão a trazer
degenerações genéticas.

Grande parte dos problemas causados pela pequena área das UCs é fortemente agravado se essas UCs
se encontrarem distantes de fragmentos naturais semelhantes. O isolamento das populações dentro do
fragmento-ilha as torna “confinadas”, sem que ocorram fluxos de indivíduos e, portanto, ocasionando
cruzamentos entre eles e acentuando o problema dos endocruzamentos, baixa variabilidade genética e
probabilidade de degeneração e extinção. Além disso, problemas demográficos poderão existir em populações
isoladas, com baixo recrutamento de jovens, ou alta mortalidade dos adultos e velhos e, portanto, baixa taxa de
reprodução e renovação da população.

______

(*) Universidade de São Paulo, Instituto de Biociências, Departamento de Ecologia.
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PIVELLO, V. R. Conservação e manejo da vegetação em Unidades de Proteção Integral: possibilidades e limitações.

Aforma do fragmento protegido como UC e a sua vizinhança também são quesitos muito importantes.
Quanto mais distante da forma arredondada, maior é a área de borda do fragmento. Essas bordas são áreas de
contato com o ambiente vizinho, que, no contexto que estamos aqui discutindo, é um ambiente antropizado,
alterado, distinto do ambiente natural em qualidade à fauna e à flora nativas. Muitos são os efeitos de borda
apontados sobre os fragmentos naturais, desde os microclimáticos, até a facilitação à entrada de espécies
exóticas, que podem desencadear fenômenos de invasão biológica, ameaçando seriamente a biota nativa e até
mesmo as propriedades físicas do ecossistema. O tipo de uso que se dá às terras vizinhas ao fragmento nativo
pode acentuar os efeitos de borda e o isolamento entre fragmentos. Nesse caso, quanto mais distinto o ambiente
nativo for do ambiente que o circunda, menor será sua permeabilidade à biota do fragmento nativo no sentido
de atravessá-lo para alcançar outro fragmento semelhante. Assim, a conectividade funcional entre fragmentos
fica prejudicada.

Todos esses efeitos advindos do tamanho, forma, isolamento e vizinhança do fragmento protegido – no
caso, a UC-PI – afetam a composição específica, as cadeias tróficas, as interações entre espécies e podem levar a
extinções locais e/ou regionais. Dessa forma, ações de manejo nas UC-IP sob essa situação são absolutamente
necessárias, a fim de minimizar os efeitos deletérios de sua condição insular. No caso de comunidades
dependentes de distúrbios periódicos, como os cerrados e o fogo, o problema é ainda mais grave, pois esses
distúrbios são eliminados das UC-PI e sua comunidade passa a se descaracterizar, tendendo a sofrer perda de
espécies típicas e invasões por espécies exóticas.

O manejo ativo de UCs, no entanto, exige um grande conhecimento dos processos ecológicos que
atuam sobre o ecossistema, bem como seu monitoramento constante, a fim de se detectar problemas e poder
interferir com agilidade no sentido de conservar os processos da natureza e sua diversidade. Ainda, o manejo
muitas vezes resulta ineficiente se não considerar também a vizinhança da UC, muitas vezes havendo
necessidade de se estabelecer regulamentações no uso das áreas de entorno. O próprio SNUC, em seu artigo 5º,
determina a necessidade da criação de zonas de amortecimento no entorno das UCs, especialmente importante
no caso das UC-PI, onde são estabelecidas normas e restrições específicas às atividades humanas, a fim de se
minimizar os impactos negativos que o uso dessas áreas possam trazer à UC. No mesmo artigo, também
incentiva a criação de “conjuntos integrados de unidades de conservação de diferentes categorias, próximas ou
contíguas”, além de corredores ecológicos, no intuito de aumentar a área protegida e a conectividade entre
fragmentos nativos.

Visando proteger as espécie da biota nativa e evitar o fenômeno da invasão biológica, o SNUC em seu
artigo 31º proíbe “a introdução nas unidades de conservação de espécies não autóctones”, exceto em casos muito
específicos e, em diversos outros artigos (7º, 12º, 14º, 17º), determina a remoção de espécies exóticas das UC-PI.
Diversos outros instrumentos legais, federais e estaduais, também atuam nesse sentido.

Vemos, portanto, que existe no Brasil um aparato legal bem fundamentado para se evitar ou lidar com
os problemas aqui mencionados. No entanto, por que nossas UC-PI encontram-se isoladas, comprometidas pelos
usos antrópicos no entorno e tomadas por espécies exóticas? Por que quase não há manejo na grande maioria das
UC-PI brasileiras?

No Brasil, o manejo é previsto, mas raramente é implementado. Diversos fatores contribuem para isso,
sendo frequentemente apontados a falta de conhecimento sobre os ecossistemas, a falta de apoio na legislação,
a falta de apoio logístico e humano. Dentre esses fatores, só podemos concordar com os últimos (falta de apoio
logístico e de pessoal)! Há ainda outros fatores que merecem ser apontados e que constituem grandes entraves
ao manejo adequado das UC-PI e à conservação da biodiversidade, tais como a falta de apoio político e
institucional, falta de motivação por parte dos responsáveis, além da vigência de idéias ultrapassadas e
conceitos equivocados.

É também certo que muitas mudanças positivas têm ocorrido ultimamente na gestão das UCs
brasileiras, que têm incorporado cada vez mais os conhecimentos científicos no seu dia-a-dia, inclusive
estimulando a pesquisa em seu interior. Entretanto, o tempo é nosso inimigo na luta pela conservação de
biodiversidade e as ações precisam ser muito mais rápidas e efetivas.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL:
CONHECIMENTO E POLÍTICA NO CONTEXTO DA “CRISE AMBIENTAL”1

Eda Terezinha de Oliveira TASSARA

“

”...

Os discursos contemporâneos da mundialização desenvolvem-se fazendo apelo a um tópico
dramático – a crise ambiental – ancorando-se e refletindo-se nas imagens produzidas a partir do vórtex da
Rio-92. Imagem da problemática ambiental mundializada em um contexto geopolítico, a Rio-92 pôde ser vista,
então, como um espelho da crise ambiental, apresentando-se como palco de lutas e conflitos em torno do poder
de locução, expondo hegemonias fragmentadas, fontes de irracionalismos, topos do caos espontâneo ou
artificialmente produzido. Em contrapartida, configura-se em espaço privilegiado para gerar críticas sobre esta
mesma crise ambiental, fomentando iniciativas voltadas para a construção auto determinada de uma Política
Ambiental, expressando deliberações articuladas de indivíduos, grupos, sociedades e humanidades.

Entre estas iniciativas, situam-se as estratégias de Educação Ambiental, termo de uso consolidado que
define, porém, uma categoria abrangente de significações difusas associadas a valores de verdade
prevalentemente emanados das ideologias e da conservação da natureza.

Interpretamos a crise ambiental como uma projeção da crise do “Ocidente” – “Ocidente” civilizatório,
cultural, técnico e, portanto, ambiental. Crise do “Ocidente” que construir a problemática ambiental e o discurso
que a aponta como tema e a quem cabe agora construir o discurso que deverá apontar soluções.

Sob tal perspectiva, para descrever a crise ambiental, é necessário buscar suas origens civilizatórias,
organizando-as sob forma de sistemas e enunciados. Para compreendê-la, torna-se necessário contextualizar
historicamente estes sistemas. Para transcendê-la é necessário desvelar seu sentido e verificar seu estatuto
teórico. Do confronto, deverão emergir alguns dos limites de transformação dessa problemática geradora de
crises, entre os quais situam-se os limites da EducaçãoAmbiental.

Por outro lado, cabe à educação (e aqui sem adjetivos) comunicar as experiências já sistematizadas
pela cultura da norma de produção erudita, derivada do processo civilizatório gerado a partir da emergência do
chamado pensamento teórico-científico, cartacterizável pela propriedade de ser capaz de se expressar do ponto
de vista lógico-matemático. Significa que o conhecimento produzido através da aplicação deste tipo de
pensamento na interpretação do mundo – conhecimento científico – conjugando em sua constituição funções da
razão e da experiência, implicou a construção de acervos de informações que, para serem comunicados,
necessitam o ser através de discursos que se justificam em sua necessidade lógica.

Dessa forma, Educação, no contexto do “Ocidente” hoje mundializado, coincide com Educação
Científica, no bojo da qual se inscreve a Educação Ambiental, qualquer que seja o compromisso ideológico e/ou
os propósitos aos quais se vinculam as iniciativas estratégicas dela emanadas.

Esta exploração quer mostrar que somos filhos da nossa história e que, se quisermos identificar as
condições de aparição das crises, temos que buscar suas raízes.

2

3

Todo aquele que não souber prestar contas a si mesmo
dos últimos três milênios permanecerá nas trevas,

sem experiência, vivendo o dia-a-dia
Goethe

______

(3) Citado por Susan Sontag em seu ensaio intitulado “Hitler de Syberberg”. In: SONTAG, S. . São Paulo: LPM Editores, 1986. p. 105.
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Ora, todo modo de pensar ocidental é regido pelo racionalismo que se caracteriza pelo , palavra
que lembra duas regras da civilização greco-latina: o princípio lógico do e o princípio ético de
costumes firmado por Horácio . Estes princípios prevêem, se não o reconhecimento de uma ordem fixa no
mundo, pelo menos um contrato social. A norma lógica é , mas o é também limite e, portanto,
circunscrição. Sobre eles, sobre este modo de pensar e conhecer, se estrutura a ciência, a tecnologia científica,
a civilização ocidental. Esta aceitação do racionalismo como um conjunto de regra lógicas que regulam o
conhecer, não implica que o conhecimento assim gerado seja politicamente neutro . Por outro lado, ainda sob tais
pressupostos, conhecimento não é somente forma, é também conteúdo. E conteúdo é ideologia, é argumento.
E nesse sentido, surge a possibilidade de a forma se confundir com o conteúdo, notadamente em momentos de
crise paradigmática, como a presente. Afirmações ou explicações lógicas podem constituir-se em informação,
contra-informação ou mesmo “desinformação” estratégicas, ou na manipulação das mentes, em sociedades
tecnológicas avançadas, notadamente hoje quando, sob regime mercantil, se indissociam investigação científica
e processo produtivo .

Dessa forma, a temática em questão exige reflexões a respeito daquele que conhece, que domina as
regras lógicas constituintes do racionalismo: o intelectual, o planejador. E, nesse sentido, citaríamos Foucault
quando diz: “É somente nas relações de luta e poder, na maneira como as coisas entre si, os homens entre si se
odeiam, lutam, procuram dominar uns aos outros, querem exercer uns sobre os outros, relações de poder pelas
quais compreendemos em que consiste o conhecimento” . Somos então, levados a conceber que a separação
entre conhecimento e poder é um mito, que tem dominado e insiste em dominar o “Ocidente”. E é assim que
temos o conhecimento submetido, na sua origem, ao poder político.

Em conclusão, qualquer intervenção, educativa ou não, para que se realize, exige o conhecimento,
mas exige também que ele esteja associado a um poder. Este poder é político. Parece paradoxal considerar que,
ao mesmo tempo em que o conhecimento não é neutro, isto é, possui poder, ele encontra-se na dependência do
poder político para que se efetive enquanto conhecimento socialmente relevante e necessário através da
interpretação e, portanto, da Educação.

A intervenção nesse sentido adquire uma perspectiva muito além do simples planejamento e o
conhecimento conquista um horizonte que ultrapassa o mero formalismo racional. Ambos se inserem, como
elementos, em cenários muito maiores nos quais se desenrolam iniciativas ambicionando a verdadeira Política
Ambiental, frente às quais seria condição a ampla participação democrática no combate ao domínio
político e à exploração econômica, mediados pela subordinação da Ciência ao aparato político-econômico.

Ou seja, o impacto mundializado da crise ambiental origina-se em conflitos racionais advindos da
aplicação de referência de realidade baseadas em teorias científicas da natureza, mas propaga-se mobilizando-se
sobre provocações de cunho ético e humanístico - sobre uma crítica latente do “Ocidente” como civilização.
O mundo ocidental, em seu complexo, encontra-se hoje no dever de enfrentar os gravíssimos problemas
advindos do desencontro entre liberdade de pesquisa científica e uso possível das tecnologias que derivam desta
pesquisa. Há uma desproporção evidente entre o poder tecnológico e a maturidade civil que deve guiar este
poder; não se trata mais de discutir usos alternativos de tecnologias novas, mas de se colocar o problema em uma
perspectiva de destruição total.

Caberia, então, à Educação preparar para esta crítica. Instrumentando e instrumentalizando a
compreensão fundamentada da indissocialização do trinômio cultura-técnica-ambiente e do processo gerador da
crise ambiental, pois, depende desta compreensão a PolíticaAmbiental.

A crise ambiental é, portanto, uma crise política da razão, que não encontra significações dentro do
esquema de representações científicas existentes para o reconhecimento da natureza social do mundo, que foi
histórica, técnica e civilizatoriamente produzida. O “Ocidente” está diante do dilema o universo, o mundo,
isto é, o representável em sua última extensão, mudou de significação. Tornou-se contexto do ambiente.

modus
modus ponens

modus modus

sine qua non
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(4) Estamos nos baseando em análises desenvolvidas por Umberto Eco. In: ECO, U. Irracionalismo ontem e hoje. , 31 out. 1987.
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técnicas, destruindo uma possível naturalidade. In: MARCUSE, H. Ideologia da sociedade industrial. Rio de Janeiro: Zahar, 1967. p. 13-20, 227-235.
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Um livro audacioso. , 17 maio 1992.
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INFRAESTRUTURA, MEIO FÍSICO E MUDANÇAS CLIMÁTICAS:
NOVOS DESAFIOS AO LITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Omar Yazbek BITAR*

As perspectivas associadas à exploração da bacia geológica de Santos (Bacia de Santos), plataforma
continental brasileira, prenunciam uma nova fase de investimentos para o desenvolvimento da indústria de
petróleo e gás natural no País e, particularmente, no Estado de São Paulo. Isso deve se verificar tanto em relação
às camadas sedimentares designadas como pré-sal (situadas abaixo das formações de rochas salinas, em águas
profundas) quanto às situadas em níveis pós-sal (acima das formações de rochas salinas, em águas mais rasas).

Entretanto, além de incremento significativo das atividades em extensas áreas marítimas, visto que a
Bacia de Santos ocorre ao longo do mar confrontante aos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa
Catarina (Moreira ., 2007), espera-se também o crescimento de instalações de armazenamento,
processamento e transporte em terra, como bem mostram as primeiras obras correlatas em desenvolvimento na
região. Em que pese haver a possibilidade de concentrar, ao máximo, atividades em alto mar, as dimensões
envolvidas sugerem possível ampliação das atividades em terra, o que indica maior interação entre obras e a
geodinâmica externa atuante em superfície na região e caracterizada pela combinação de processos serranos,
fluviais e costeiros.

Com isso, o aumento das pressões em relação aos recursos naturais e, particularmente, a indução de
mudanças em processos da geodinâmica externa também podem ser esperados. Erosão, deslizamentos, quedas
de blocos, rastejos, corridas de lama e detritos, recalques, enchentes, inundações e outros, encontram-se entre os
fenômenos geoambientais que ocorrem de modo destacado na região e que poderão ser intensificados pela
implantação direta e indireta desses empreendimentos.

Ao mesmo tempo, entre outras análises possíveis acerca da região, seguidos estudos sobre mudanças
climáticas globais indicam, como tendência provável para as próximas décadas na região sudeste do País,
aumento relevante dos índices de precipitação pluviométrica, com eventos extremos cada vez mais frequentes e
intensos (Marengo Orsini, 2007). Como consequência, pode-se também esperar, portanto, aumento da
magnitude de eventos associados àqueles fenômenos geoambientais mencionados, dada a relação intrínseca que
há entre ambos, ou seja, entre geodinâmica externa e a ocorrência de chuvas intensas, mesmo em setores hoje
com baixo grau de interferência humana.

Assim, regiões estratégicas sob o ponto de vista ambiental e logístico, como o litoral e a Serra do Mar
no Estado de São Paulo, que se encontram historicamente submetidas a intervenções e impactos devido à
conjugação de ações humanas e níveis elevados de precipitação pluviométrica, podem apresentar cenários ainda
mais agudos em termos de segurança à ocupação habitacional e, ainda, às obras públicas e privadas ali instaladas
ou a instalar, o que recomenda desenvolver e empreender uma série de cuidados especiais.

Sob o ponto de vista locacional e morfológico, o crescimento das atividades no continente emerso
tende a ocorrer especialmente em terrenos de baixadas litorâneas e de morraria costeira, mas alcançará também
planaltos e serranias próximos. Exemplos disso estão nas primeiras obras executadas na região do município de
Caraguatatuba, litoral norte paulista, onde se desenvolve a construção da Usina de Tratamento de Gás Monteiro
Lobato e do Gasoduto Caraguatatuba-Taubaté. Inicialmente instaladas em planícies, essas obras interagem
também com a dinâmica atuante na Serra do Mar e, no caso do gasoduto, este se estende pormeio de túnel longo
aos domínios do PlanaltoAtlântico. Somam-se as ampliações da infraestrutura e logística requeridas, com novas
obras no setor portuário, transportes (envolvendo modificações em rodovias situadas nas baixadas e nas serras e
planaltos próximos), transmissão elétrica, saneamento e outros, além da atratividade que certamente haverá em
relação a potenciais fornecedores da indústria do petróleo e gás.

et al

______
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A partir da Carta Geotécnica do Estado de São Paulo (IPT, 1994), pode-se identificar um conjunto de
unidades geoambientais distintas no território paulista e na região do litoral, delimitadas por meio de análise e
previsão dos efeitos decorrentes da interação entre o uso do solo e os terrenos existentes, tendo-se em conta
as características freqüentes de ambos. Essas unidades configuram grandes compartimentos territoriais,
nos quais os processos geodinâmicos externos se comportam de modo similar e podem ser deflagrados,
acelerados ou mesmo intensificados por distintas atividades socioeconômicas (urbanização, agricultura,
obras de infraestrutura, mineração, entre outras obras e instalações), variando em magnitude conforme o modo
pelo qual cada intervenção no ambiente é realizada.

Distinguem-se, ao todo, dez grandes unidades de caráter regional, compreendendo áreas classificadas
em graus de baixa, média, alta e muita alta suscetibilidade aos principais processos geodinâmicos observados no
Estado de São Paulo (FIGURA1).

FIGURA 1 – Geodinâmica externa atuante no Estado de São Paulo: predominância de suscetibilidades altas e
muito altas a processos diversos na região leste. (Fonte: Labgeo/IPT).

Considerando apenas os terrenos classificados como de e , a setorização
regional do território paulista revela inicialmente um grupo de sete unidades simples, ou seja, regiões nas quais
há predomínio marcante de um determinado processo (erosão, escorregamento, expansão do solo, afundamento
cárstico, inundação, colapso do solo ou dinâmica costeira). Verificados em face de potenciais e reais
intervenções humanas no meio físico, observa-se que os processos de escorregamento e de erosão se destacam na
região leste do Estado, com extensão relativamente maior de terrenos bastante suscetíveis no caso do primeiro
(escorregamento) quando comparado ao restante do território paulista.

Observa-se, ainda, outro grande grupo distinto, com a composição de duas unidades predominantes,
que apresentam também significativa expressão territorial e cartográfica em nível regional, as quais,
diferentemente das do grupo anterior, correspondem a terrenos cuja geodinâmica em superfície se mostra sob
domínio de dois processos atuantes (assoreamento e recalque do solo; e erosão e colapso do solo). Tanto as
unidades sob um processo predominante quanto às submetidas à influência compartilhada de dois processos,
correspondem a terrenos que requerem maior atenção e cuidados especiais no que se refere a intervenções
humanas no meio físico, dado que ambas correspondem a terrenos de a
processos geodinâmicos. Todavia, no caso do leste paulista, apenas a conjugação dos primeiros (assoreamento e
recalque do solo) apresenta expressão regional.

alta muito alta suscetibilidade

alta e de muita alta suscetibilidade
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Complementarmente, há um último setor de destaque sob o ponto de vista regional, no qual aquela
classificação ( e ) não incide. Compreende terrenos que mostram, ao contrário das
demais unidades, níveis predominantes de e de a processos geodinâmicos externos em
geral, indicando situações gerais relativamente mais estáveis e favoráveis a intervenções humanas. No leste paulista,
essacondiçãoépoucoencontrada,ocorrendoapenas, comexpressão regional, emalgumasporçõesdo litoral sul.

Nesse contexto, ao se examinar a região leste do Estado, sob uma perspectiva de análise geodinâmica,
vê-se que os fenômenos associados a escorregamentos se mostram predominantes. Salienta-se, todavia,
a ocorrência relevante de erosão e de processos costeiros, estes últimos ao longo de todo o litoral paulista.

Em uma avaliação regional mais ampla, em termos de domínios morfoclimáticos (ou seja, grandes
regiões com influência destacada de fatores de relevo e climáticos na dinâmica do ambiente para fins de
setorização do território brasileiro), em que se destacam, na região em questão, os denominados “mares de
morros” (Almeida, 1964; Ab’Saber, 1970), vale mencionar as observações de Ab’Saber (2003). Esse autor cita
que o “o domínio dos mares de morros é o meio físico mais complexo e difícil do País em relação às construções e
ações humanas”. O mesmo autor salienta que compreende “a região sujeita aos mais fortes processos de erosão e
de movimentos coletivos de solos de todo o território brasileiro, haja vista o caso das catastróficas ações de
enxurradas e escorregamentos de solos que frequentemente – e de modo espasmódico – têm afetado as áreas
urbanas de algumas grandes aglomerações humanas brasileiras localizadas em morros ou por entre morros
(Rio de Janeiro, Santos, Petrópolis)”. Acrescenta que a “a falta de aproveitamento das experiências acumuladas
em todo um século de obras de engenharia (estradas de ferro, rodovias e auto-estradas)... têm conduzido a
gastos supérfluos de dinheiro público..., para não falar da perda de vidas e das situações de calamidade social.
Firmas construtoras acostumadas a operar em outros domínios climáticos do país..., têm sido muito infelizes em
suas operações, por causa do seu completo desconhecimento das sutilezas do meio físico regional”.

Observações como essas evidenciam a preocupação com as suscetibilidades regionais e servem de
alerta a distintas formas de intervenções no meio físico litorâneo.

As conclusões seguidamente anunciadas pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas
(IPCC), desde sua reunião de fevereiro de 2007 na cidade de Paris, em relação ao curso das mudanças climáticas
no mundo, sugerem uma série de medidas que devem ser tomadas com urgência pela humanidade e suas
instâncias políticas e decisórias, públicas e privadas, de modo a mitigar as emissões de gases causadores do
chamado “efeito estufa” (CO , CH , NO e outros). Os trabalhos divulgados salientam também a importância em
preparar as comunidades para enfrentar as consequências agora já consideradas inevitáveis dessas mudanças e,
nesse contexto, a provável ocorrência cada vez mais frequente de eventos extremos e de seus potenciais efeitos
negativos à sociedade, ao meio ambiente e à economia.

Estudos e modelos elaborados acerca de mudanças climáticas e de possíveis impactos na região
sudeste do País indicam que os eventos extremos de chuva deverão ser mais frequentes e intensos (Marengo,
2007). Soma-se a esse cenário, segundo esses mesmos estudos, as possibilidades de elevação do nível do mar.
Diante disso, pode-se salientar que novas perspectivas para a abordagem das relações entre obras e meio físico na
região deverão ser requeridas.

Eventos recentes como os do Furacão Catarina (SC, março de 2004), os deslizamentos e as inundações
ocorridos em 2008 na região Sul (PR, SC e RS) e em 2009 no Sudeste (RJ, SP e MG), bem como em outras
regiões do País como no Nordeste (BA, PE e PI) e Norte (AM), ilustram, de fato, algumas das ameaças presentes
às atividades socioeconômicas e à biodiversidade decorrentes de fenômenos climáticos extremos. Em especial,
o estado de Santa Catarina, em novembro de 2008, vivenciou o seu pior desastre ambiental, marcado por
extensas áreas inundadas e escorregamentos generalizados que provocaram perdas de vidas humanas e grandes
prejuízos econômicos. Esses processos afetaram núcleos habitacionais, instalações de empresas, áreas
portuárias, obras lineares (como oleodutos – Gasoduto Brasil-Bolívia, linhas de transmissão e rodovias), entre
outras. Os níveis pluviométricos se situaram em torno de 700 mm, em apenas quatro dias, o que configura
claramente ter sido um caso típico de evento extremo.

No caso do litoral paulista, incluem-se, no rol de preocupações especiais, as escarpas da Serra do Mar
e o Parque Estadual nela estabelecido, os morros isolados e os terrenos em planícies costeiras e baixadas
litorâneas situadas ao nível de oscilação das marés, bem como em terraços marinhos mais antigos e atualmente
dispostos em cotas de poucos metros em relação ao nível do mar, sujeitos a enchentes e inundações. Acidentes
decorrentes de processos de inundações, erosão e escorregamentos têm sido registrados com frequência na região,

alta muito alta suscetibilidade
baixa média suscetibilidade
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sendo o caso da corrida de lama e detritos de Caraguatatuba, em 1967, afetada por cerca de 600 mm de chuvas,
em cerca de três dias, seu provável exemplo maior. Esses processos evoluem pela ação concentrada das águas das
chuvas e têm, como condicionantes principais, as características geológico-geomorfológicas naturais dos
terrenos. Porém, muitas vezes são agravados por intervenções humanas descuidadas e sem acompanhamento
técnico, estas decorrentes sobretudo do processo acelerado e desorganizado de urbanização que ocorre em boa
parte das cidades médias e grandes.

Reconhecem-se, portanto, novos fatores de influência em relação ao ambiente na região, ou seja,
a ampliação da infraestrutura associada à produção de petróleo e gás e a provável intensificação da pluviosidade
regional apontada pelos estudos sobre mudanças climáticas.

Considerando, ainda, as perspectivas de aumento da ocupação, o aumento da concentração e
adensamentos urbanos, a presença de relevo acidentado e de terrenos suscetíveis a erosão, escorregamentos e
processos costeiros, bem como a ocorrência de eventos extremos cada vez mais frequentes e intensos,
impõem-se a ampliação de medidas de prevenção e de adaptação. Com isso, reforça-se, ainda mais,
a importância de se promover, o quanto antes e segundo níveis distintos de prioridade, estudos para a concepção
das necessárias medidas, visando reduzir as vulnerabilidades à infraestrutura e às demais formas de uso e
ocupação do solo, incluindo o Parque Estadual da Serra do Mar e sua biodiversidade.

Isso pressupõe a consecução de uma série de atividades de planejamento e gestão do território em nível
regional, com a identificação contínua das áreas e locais de maior vulnerabilidade em face de processos do meio
físico. Outras ações específicas podem ser incluídas, como: detalhar limitações e potencialidades dos terrenos,
agora sob a perspectiva de novas solicitações e eventos extremos; identificar as ameaças/perigos; mapear a
infraestrutura e os riscos; avaliar as vulnerabilidades, mediante novos critérios; elaborar e implantar planos de
prevenção; integrar gestão e tecnologia na execução de obras; e desenvolver medidas estruturais adequadas
(obras capazes de resistir a eventos extremos, havendo nisso outros desafios a equacionar acerca de limites para
tal, envolvendo custos e prazos).

Em nível de intervenções locais ou pontuais, cabe, ao menos, recomendar algumas ações práticas
essenciais, muitas vezes não adotadas: adequar o projeto ao terreno (e não o contrário); evitar ao máximo a
supressão vegetal; evitar grandes terraplenagens e movimentações de solo e rochas; se estas se mostrarem
inevitáveis, em face de critérios intransponíveis de projeto, devem ser executadas somente em períodos de
estiagem; evitar a retirada do solo superficial, que protege os terrenos; se esta se mostrar necessária, estocar o
material argiloso e reutilizá-lo posteriormente como cobertura na própria obra; nunca lançar os volumes de solo
escavado encosta abaixo; proteger rapidamente as áreas de solo exposto; compactar adequadamente os aterros;
e em vias, lotes e glebas, devem-se implantar, sempre, sistemas de drenagem completos, captando e conduzindo
as águas rumo a condições ambientais mais estáveis.

As perspectivas associadas à exploração futura do pré-sal na Bacia de Santos prenunciam uma nova
fase de investimentos para o desenvolvimento da indústria de petróleo e gás natural no País e, particularmente,
no Estado de São Paulo e seu litoral. Ao mesmo tempo, a natureza dos terrenos, caracterizada por altas
suscetibilidades a processos da geodinâmica externa, bem como a tipologia histórica de intervenções e os efeitos
prováveis das mudanças climáticas na região sudeste, formam um conjunto de fatores que chamam a atenção
para as vulnerabilidades crescentes e os riscos associados.

Reforçam-se, com isso, os desafios de identificar e reduzir as vulnerabilidades relacionadas às obras e
ao uso e ocupação do solo em geral, ampliando as medidas preventivas e desenvolvendo adaptações acerca da
infraestrutura instalada e planejada.
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ANÁLISE DE DISSIMILARIDADE EM CARACTERES SILVICULTURAIS, ANATÔMICOS E
DENSIDADE BÁSICA DE PROGÊNIES DE (Engler) Fr. AllemMyracrodruon urundeuva

1

Ellen Su Ching TUNG
Miguel Luiz Menezes FREITAS

Sandra Monteiro Borges FLORSHEIM

No Brasil ainda persiste o desrespeito ao meio ambiente, principalmente em relação à flora que é
devastada pelas queimadas, pelo corte seletivo de árvores, pela expansão das fronteiras agropecuárias.
A ocupação no país caracterizou-se pela falta de planejamento e conseqüente destruição dos recursos naturais,
particularmente das florestas. Órgãos governamentais de fomento florestal e instituições de pesquisa têm-se
associado às empresas, no sentido de unir esforços para viabilizar projetos e gerar tecnologia compatível para
regeneração de áreas de florestas nativas.

Dentre as espécies ameaçadas, segundo Resolução SMA 48/04, encontra-se na categoria vulnerável
, conhecida popularmente também como aroeira, aroeira-preta, urundeúva pertencente

à família Anacardiaceae é nativa da caatinga e do cerrado. É uma espécie que possui madeira de boa qualidade e
muito durável, principalmente quando em contato com o solo. Por sua exploração, tornou-se escassa em todas as
áreas de ocorrência. Para uma maior garantia da sobrevivência de populações que estão sendo dizimadas,
é necessária a conservação da sua variabilidade genética, como em teste de progênies (Valois .,
2002).Aestratégia de conservação objetiva manter amostras representativas de populações para que, após
ser caracterizadas, avaliadas e multiplicadas estejam disponíveis para o melhoramento genético e/ou pesquisas
correlatas (Lleras, 1992).

Segundo Dias & Kageyama (1991) o direcionamento das estratégias de melhoramento a serem
adotadas maximizam os ganhos genéticos por meio de ciclos de seleção como também o manejo de populações
naturais usando a conservação genética. O estudo de correlações entre caracteres de importância agronômica
tem sido realizado em trabalhos de melhoramento por servir de base para o melhorista decidir sobre o material
que deve ser selecionado ou descartado (Falconer,1981; Bovi , 1991), sendo que a preocupação não é
melhorar os caracteres isolados, mas um conjunto de caracteres simultaneamente. A determinação dos
componentes da produção e suas associações com outros caracteres contribuem para definir a estratégia a ser
adotada num programa de melhoramento (Simmonds,1979). Deste modo, utilizou-se uma análise multivariada,
com base na estatística D de Mahalanobis, para discriminar as variáveis que mais contribuem para a divergência
entre as progênies dentro da população e assim fornecer subsídios para a conservação e o melhoramento genético
de com base em caracteres de crescimento e da qualidade da madeira.

2

3

4

2

1 INTRODUÇÃO

Myracroduon urundeuva

ex situ, et al

ex situ

et al.

M. urundeuva

2  MATERIAL E MÉTODOS

O teste de progênies de foi instalado em dezembro de 1987, na Faculdade de
Engenharia de Ilha Solteira – FEIS/UNESP, localizada no município de Selvíria–MS. O delineamento
experimental utilizado é o de blocos casualizados com 28 tratamentos (progênies), três repetições e uma planta

M. urundeuva
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por parcela, na forma linear, no espaçamento de 3,0 x 3,0 m. A população de aroeira foi caracterizada por uma
análise multivariada, envolvendo: caracteres silviculturais, análises individuais anatômicas que foram
realizadas pelo equipamento de análise digital macroscópica, composto de microscópio estereoscópico
Olympus, câmera digital e software Image Pro-Plus e densidade básica do DAP obtida através do método
da balança hidrostática conforme Foelkel . (1971), na qual foram obtidos corpos-de-prova retirados
de uma fita retirada de um disco da região do DAP e divididos em três posições no sentido radial no DAP:
medula, intermediária e casca (FIGURA 1) e saturados por um período de aproximadamente um mês,
onde pode-se obter a massa saturada e imersa de cada corpo-de-prova. Posteriormente os mesmos foram secos
em estufa até atingirem a massa seca constante a 105 ± 3 C. Para o cálculo da densidade foi utilizada a expressão:

emque,DB:densidadebásica(g/cm );P :massaseca(g);P :massasaturada(g);P:massaimersa(g).

FIGURA1 – Esquema do corte da fita de madeira retirado do disco de DAPe divisão dos corpos-de-prova.

Os caracteres mencionados foram fundamentados na estatística D de Mahalanobis (distância
generalizada – medida de dissimilaridade). Para a análise utilizou-se o Programa Genes (Cruz, 2001),
que permitiu discriminar as variáveis que mais contribuíram para a divergência entre as progênies dentro da
população. A Distância Generalizada de Mahalanobis (D ), segundo Cruz e Carneiro (2003) é dada pela
expressão: , em que: = distância de Mahalanobis entre os genótipos i e i’; = [d , d ,..., d ],
sendo d =Y – Y ; = matriz de variâncias e covariâncias residuais;Y = média do i-ésimo genótipo em relação
a i-ésima variável. A partir das matrizes de dissimilaridades, obtidas na distância de Mahalanobis (D ),
aplicou-se um método de agrupamento como objetivo de reconhecer grupos de progênies homogêneas.

A média da densidade básica da aroeira encontrada foi de 0,75 g/cm (TABELA 1), intermediário ao
encontrado na literatura, que é de 0,69 g/cm (Lima, 2007). Essas diferenças podem estar relacionadas à
fenologia da planta e as condições ambientais onde foram coletadas as amostras para densidade básica.
Segundo Lima (2007) existe uma relação entre a densidade de madeira e a fenologia de espécies lenhosas.

Para verificar a variação das densidades no sentido radial, de um disco do DAP de cada
árvore retirou-se uma tira, que a partir da medula foi dividida em três posições denominadas:
medula, intermediária e casca. Os valores médios encontrados para a densidade básica nestas
posições foram, respectivamente, de 0,80 g/cm , 0,74g/cm e 0,71 g/cm evidenciando que a posição
medula é que apresenta maior densidade. Assim como Florsheim (1992) que verificou uma maior
densidade básica na medula com redução gradual da densidade básica no sentido radial, medula à casca,
em uma população de de 18 anos. Tal fato pode estar relacionado à grande concentração
de tilas nesta região, a presença de cerne e com alto teor de extrativos. Nesse aspecto, Palmer & Gibbs
(1973), ao analisarem amostras de madeira de de diferentes densidades, concluíram que
com o aumento da mesma ocorria um aumento no comprimento e espessura das paredes das traqueides.

i) ii)

iii)
et al
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A densidade acha-se também intimamente relacionada com a composição química da madeira Byrd (1965),
citado por Barrichelo (1980) encontrou correlação positiva da densidade com o teor de alfacelulose da madeira e
negativa com os teores de hemiceluloses e extrativos.

Regiões de diferentes densidades são formadas dentro do tronco e, de acordo comAlbino & Tomazello
Filho (1985), devem-se à formação de madeira de tensão ou outros fatores ligados às condições de crescimento
da árvore. A densidade básica da madeira é influenciada por vários fatores e varia significativamente em função
da idade, procedência, local de origem, espaçamento, em função da taxa de crescimento, entre gêneros
e espécies, e até mesmo entre árvores da mesma espécie (Ferreira & Kageyama, 1978; Souza ., 1986).

A precisão experimental revelada pelo e (TABELA 1) para os caracteres analisados variaram
de 7,35% a 16,59%, para os caracteres densidade básica da posição intermediária e da posição casca,
respectivamente. Para os coeficientes de variação genética ( ) foram encontradas uma variação de 5,67%
a 7,46% respectivamente para a densidade básica nas posições intermediaria e casca. As estimativas para o
Teste F indicaram que não houve diferença significativa entre os caracteres analisados. Os coeficientes de
herdabilidade ao nível de média de progênies ( ) variaram de 0,11 a 0,64, para densidade básica das posições
casca e medula, sendo que os valores encontrados de herdabilidade ao nível de média de progênies nas posições
medula e intermediários foram praticamente iguais.

Segundo Zobel & Talbert (1984), a densidade básica da madeira é uma característica ideal para ser
manipulada geneticamente por apresentar grande variação entre árvores, alta herdabilidade, baixa interação
genótipo x ambiente e pelos altos efeitos sobre a produção e qualidade da madeira. Ferreira (1968) estudando a
densidade básica da madeira de árvores de e , concluiu haver alta variabilidade entre as
referidas espécies e entre árvores, sugerindo que para os programas de melhoramento genético florestal deve-se
considerar a densidade como índice de seleção de árvores matrizes.

No presente estudo, sugere-se para seleção as densidades nas posições medula e intermediária,
pois foram as que apresentaram os maiores valores.

TABELA 1 – Estimativas da média ( ), coeficiente de variação experimental ( e); coeficiente de variação
genética ( ); da herdabilidade média de progênies ( ) e do teste-F (F), para os caracteres de
densidade básica nas posições medula, intermediária e casca na altura do DAP de árvores
desbastadas de um teste de progênies de com 20 anos em Selvíria–MS

et al

CV

CVg

E. saligna E. alba

CV
CVg

Myracroduon urundeuva .
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2

mĥ

A TABELA 2 evidência para cada progênie qual sua maior e menor distância (D ). Desse modo,
a progênie 1, por exemplo, apresenta maior distância em relação à progênie 18 (110668,39) e a menor em relação
à progênie 18 (1,59), e assim por diante.Amaior distância (131682,03) foi encontrada entre as progênies 8 e 18 e
a menor (0,14) foi entre as progênies 14 e 23. Enquanto a distância média entre as progênies foi de 15060,95.
Por simplificação, na TABELA 3 foram colocadas a maior e a menor distância da progênie 1 em relação às
demais.As estimativas foram idênticas para as demais progênies.

A maior contribuição relativa de cada um dos caracteres (TABELA 2), na obtenção das distâncias D
foi do número de brotações (30,41%) e a menor foi freqüência média de vasos (3,38%). Os demais valores
variaram de 4,34% a 29,35%.

2

2

Caracteres m̂ CVe (%) CVg (%) 2

mĥ F

Densidade Básica na posição Medula (g/cm3) 0,80 9,40 7,25 0,64 2,79ns

Densidade Básica na posição Intermediária (g/cm3) 0,74 7,35 5,67 0,64 2,79ns

Densidade Básica na posição Casca (g/cm3) 0,71 16,59 7,46 0,11 1,13ns

Densidade Básica Média (g/cm3) 0,75 - - - -



TABELA 2 – Estimativas de medidas de dissimilaridade entre pares de progênies de
obtidas pela distância generalizada de Mahalanobis (D ) para sete caracteres altura total, altura do
fuste, número de brotações por cepa, DAP, densidade básica média, diâmetro médio dos vasos e
freqüência média dos vasos.

TABELA 3 – Contribuição relativa dos caracteres para divergência envolvendo as progênies de
para caracteres: altura total, altura do fuste, número de brotações por cepa, DAP,

densidade básica média, diâmetro médio dos vasos e freqüência média dos vasos.

Myracroduon urundeuva

Myracroduon
urundeuva

2
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MAHALANOBIS (D2)

PROG MAIOR PROG MENOR PROG PROG MAIOR PROG MENOR PROG

1 28,9445 11 1,2104 19 15 36,9668 14 4,8996 12

2 22,4979 14 3,2738 27 16 23,6728 14 2,3865 22

3 47,8642 11 1,4346 25 17 28,0947 14 1,2927 24

4 51,6711 14 1,6437 12 18 30,9359 14 2,7991 21

5 37,8899 11 2,3385 19 19 35,5414 11 1,2104 1

6 25,8133 11 1,6851 26 20 23,206 14 1,7712 1

7 45,416 14 2,9256 9 21 27,1087 11 0,8789 22

8 25,619 14 2,9337 18 22 27,2751 11 0,8789 21

9 42,0434 11 2,9256 7 23 46,9501 14 5,0479 12

10 27,1065 7 4,4037 28 24 26,5774 14 1,2927 17

11 56,9776 14 6,2181 4 25 42,8897 11 1,4346 3

12 42,2571 14 1,6437 4 26 22,962 11 1,6851 6

13 38,6606 11 2,9473 3 27 23,0756 11 2,5746 21

14 56,9776 11 4,6284 25 28 30,4976 11 4,4037 10

Máximo 56,9776 (11 e 14) Mínimo 8,7888 (21 e 22) Média 13,2478

Variável S.J Valor em %

Altura Total 1.731,65459 34,58

Altura do Fuste 496,22812 9,91

Densidade Básica 257,42043 5,14

Diâmetro dos vasos 287,27594 5,74

Freqüência de vasos 312,91476 6,25

Brotações 1.612,69643 32,20

DAP 309,48437 6,18
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Aidentificação dos pares mais distantes ou divergentes é um aspecto visado pelos fitomelhoristas, uma
vez que pode orientar uma combinação de genitores para ganho em heterose (Allard, 1971). Sabe-se que o
conhecimento dos pares de progênies de maior divergência orienta o processo hibridação. Assim, os pares mais
divergentes devem ser utilizados em cruzamentos para a geração de híbridos mais heteróticos. Por outro lado,
a informação acerca dos pares mais similares é útil em programas de melhoramento, envolvendo
retrocruzamento. Nesse programas, o emprego de genitores similares, diferenciados basicamente pelo gene a ser
transferido, permite recuperar o genitor recorrente mais rapidamente (Moraes, 2001).

Xavier . (1996) chamam a atenção que o uso da análise multivariada além de fornecer informações
quanto à divergência genética entre progênies, pode orientar na distribuição espacial destas no futuro pomar,
a fim de facilitar os cruzamentos entre as progênies mais divergentes, visto que progenitores geneticamente
divergentes são os mais convenientes para produzir alto efeito heterótico e, também, maior variabilidade
genética em gerações segregantes.

A média da densidade básica de encontrada foi intermediário ao encontrado na
literatura. Tal diferença entre os valores de densidade básica podem estar relacionados à fenologia da planta e as
condições ambientais do local onde foram coletadas as amostras para densidade básica.

Para fazer seleção devem-se utilizar as densidades nas posições medula e intermediários, pois foram
que apresentaram os maiores valores. O índice de distância generalizada de Mahalanobis (D ) fornece
informações importantes para futuros programas de melhoramento e permitem definir qual melhor estratégia de
seleção a utilizar: hibridação e/ou retrocruzamento.
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DIAGNÓSTICO E MONITORAMENTO HIDROLÓGICO
DO CÓRREGO SANTA HELENA, MARÍLIA, SP

Tatiana Nogueira PARRILHA*
Eliane Akiko HONDA**
Erico Casare NIZOLI***

No Brasil, o processo histórico de ocupação do território aconteceu sempre de modo intensivo,
de forma que a não respeitar a capacidade de renovação do solo (Bertoni & Lombardi, 1999). O oeste paulista
também acompanhou o processo de crescimento populacional do século 20, sofrendo enorme expansão da
fronteira agrícola acompanhada de crescimento urbano intenso e desorganizado (Brannstrom & Oliveira, 2000).
A retirada da floresta e a sua substituição por outro uso cujo manejo não seja apropriado acarretaram
desequilíbrio no sistema e, como conseqüências ocorreram quadros erosivos intensos, assoreamentos e
deterioração das fontes de fornecimento hídrico.

As atividades de conservação do solo têm sido estimuladas por diversos órgãos governamentais
(Coordenadoria de Assistência Integral - CATI, 2008) objetivando a melhoria das condições ambientais e da
qualidade de vida da população. Acompanhar a qualidade da água e as modificações das condições hidráulicas
dos canais de drenagem, do regime de vazão e da produção hídrica em função do tempo, fornece indicação
importante para avaliar a influência decorrente dos tratamentos aplicados na bacia hidrográfica e assim avaliar a
sua efetividade.

O método das bacias pareadas é um método consagrado para avaliar os efeitos do manejo de bacias
hidrográficas. Segundo o método, duas bacias com características semelhantes são monitoradas até a obtenção
de equações de correlação entre os parâmetros avaliados, após o qual há a aplicação do tratamento de
conservação do solo em apenas uma das bacias. Um novo período de monitoramento é necessário para averiguar
se houve influência do tratamento (Swank & Crossley, 1984). Esse método está sendo utilizado para avaliar a
efetividade do tratamento de conservação do solo na qualidade da água nas condições hidráulicas dos canais de
drenagem, no regime de vazão e na produção hídrica em uma pequena bacia hidrográfica no oeste paulista.

O presente estudo apresenta os resultados do diagnóstico inicial realizado em época de estiagem e os
resultados do monitoramento obtidos durante o período chuvoso.

A bacia hidrográfica do córrego Santa Helena está situada no oeste paulista, a aproximadamente
30 km da cidade de Marília, entre as coordenadas geográficas de 22º 01’ S e 49º 55’ WGr. O diagnóstico inicial
foi realizado em período de estiagem, no dia 14 de outubro de 2008, segundo método citado por Martins & Honda
(2004). Nesse levantamento foram selecionados quatro pontos de coleta, sendo três no canal principal e um no
tributário. No período chuvoso, o monitoramento continuou nestes pontos selecionados nos dias 12 e 19 de
janeiro de 2009.

A área da bacia hidrográfica e das sub-bacias foi determinada através de quadriculação e contagem de
quadrículas da folha Marília (SF-22-Z-A-III-1), das Cartas do Brasil (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE, 1973), da região de Marília.

Os dados de vazão foram obtidos pelo método da área x velocidade (Departamento Nacional de Águas
e Energia Elétrica - DNAEE, 1970). A partir dos dados de profundidade média e largura do canal foram
calculados o raio hidráulico (Martins & Honda, 2004), e a turbulência do canal, através do número de Froude
(Christofoletti, 1980).

1 INTRODUÇÃO

2 MATERIALE MÉTODOS
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Foram determinados em campo o potencial hidrogeniônico (pH), o oxigênio dissolvido (OD),
a condutividade elétrica (CE), a temperatura e a turbidez da água por meio de sonda multiparamétrica.
No laboratório, a concentração de sólidos totais dissolvidos (STD) foi determinada por cálculo a partir da
condutividade elétrica e a cor foi determinada por método colorimétrico com comparação visual.
As concentrações de resíduo seco total, fosfato total, matéria orgânica, nitrato, nitrito, nitrogênio kjeldahl
(NKT), alcalinidade e coliformes termotolerantes seguiram métodos descritos pela

-APHA(1992).
Os frascos, as técnicas de preservação das amostras, acondicionamento, transporte e técnicas de coleta

seguiram as normas específicas estabelecidas pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental -
CETESB (Fanchini, 19--.).

A área da bacia do córrego Santa Helena é de 12,33 km², sendo a área dos pontos de monitoramento
denominados pelos números de 1 a 4, de, respectivamente, 11,64 km , 10,81 km , 5,31 km e 0,81 km , sendo que
o ponto 2 recebe a água drenada dos pontos 3 e 4 e o ponto 1 recebe toda a água drenada a montante
(FIGURA1).

FIGURA 1 – Mapa da bacia hidrográfica do córrego Santa Helena, Marília – SP, com as divisas e os pontos
de monitoramento.

American Public Health
Association

3 RESULTADOS PARCIAIS E DISCUSSÃO
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O ponto de coleta 1 situa-se a jusante da estrada BR-377. A pastagem é o uso do solo predominante na
margem direita e pomar cítrico na margem esquerda. O ponto de coleta 2 possui vegetação rasteira ao seu redor,
sendo que a margem direita é ocupada por vegetação florestal remanescente, pertencente à Estação Experimental
de Marília, do Instituto Florestal da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de SP e a margem esquerda é
ocupada por uso agrícola. O ponto de coleta 3 possui vegetação rasteira ao seu redor, sendo que a margem direita
é ocupada por uso agrícola e a margem esquerda é ocupada por pasto. O ponto de coleta 4 tem as margens
ocupadas por pasto, e essa sub-bacia será submetida a tratamento de conservação de solo.

No período úmido, houve aumento da largura e profundidade em quase todos os pontos, a exceção
ocorreu no ponto 4 onde os valores praticamente se igualaram em ambos os períodos, ao passo que a velocidade
média do fluxo diminuiu (TABELA 1). Em período úmido a vazão aumentou da nascente para a foz, porém esse
padrão não ocorreu no período seco, nos pontos 2 e 3 os quais foram muito próximos. Após a medição das áreas
das bacias, foi verificado que as dimensões das sub-bacias 3 e 4 são muito diferentes. Dimensões muito díspares
levam a reações hidrológicas diferenciadas, o que pode ter motivado o comportamento verificado.

TABELA 1 – Vazão, profundidade média, largura do canal e velocidade média do fluxo do córrego Santa
Helena – Marília/SP, em dois períodos distintos.

Todos os raios hidráulicos foram pequenos, com aumento durante o período úmido em todos os pontos.
Os números de Froude também foram pequenos, indicando fluxo não turbulento em todos os pontos medidos.
Houve diminuição do número de Froude durante o período úmido em todos os pontos (TABELA2).

TABELA 2 – Parâmetros hidráulicos dos pontos de quantificação de vazão no córrego Santa Helena – Marília/SP,
em dois períodos distintos.
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Largura Profundidade média
(cm)

Velocidade média
(cm s-1)

Vazão
(L s-1)Ponto

Seco Úmido Seco Úmido Seco Úmido Seco Úmido

1 370 397 15,3 20,8 13,2 11,6 84,4 107,3

2 40 145 29,0 39,0 25,4 13,6 29,5 48,6

3 40 77 14,3 24,4 47,1 11,7 29,9 21,6

4 50 48 2,7 5,3 16,3 12,6 2,8 3,4

Raio hidráulico Turbulência

(m) (adimensional)Ponto

Seco Úmido Seco Úmido
1

2

3

4 0,03 0,05 0,32 0,18

0,16 0,21 0,10 0,08

0,12 0,22 0,15 0,06

0,11 0,16 0,40 0,07



Pela TABELA 3 notou-se que a coloração aparente dos corpos de água nos pontos de coleta da bacia
hidrográfica do córrego Santa Helena variou de 5 a 20 uH, sendo valores iguais ou maiores constatados no
período seco. Os valores de turbidez apresentaram grandes variações entre os pontos 2 e 4, respectivamente, 1,82
NTU e 32,37 NTU, no mesmo período úmido. Os valores de pH nas águas do córrego Santa Helena situaram-se
próximos ao neutro.

Os dados de condutividade elétrica, assim como os sólidos totais dissolvidos indicaram baixo nível de
impacto antrópico (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB, 2005) e estão de acordo
com o estabelecido pela legislação nacional vigente (Resolução CONAMA357/05 – Brasil, 2008). Observou-se
também que a condutividade e os sólidos totais dissolvidos apresentaram a mesma tendência encontrada para a
cor aparente, predominando os maiores valores desses parâmetros durante o período seco.

TABELA3 – Coloração aparente, turbidez, pH, condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos, nos pontos de
coleta do córrego Santa Helena – Marília/SP, em dois períodos distintos.

Analisando a TABELA 4, notou-se que a concentração de fosfato total ficou abaixo do limite de
detecção do método (< 0,05 mg ) na maioria das coletas exceto em dois pontos (1 e 4) no período úmido. Não se
observou muita diferença entre a alcalinidade no período seco e úmido, sendo que de maneira geral houve uma
leve tendência de maiores valores no período seco.As maiores diferenças da alcalinidade foram observadas entre
os pontos de amostragem em um mesmo período. O constituinte principal da alcalinidade encontrado nos corpos
d’água da bacia hidrográfica do córrego Santa Helena foi o carbonato. Para a matéria orgânica observou-se
valores muito próximos tanto entre os períodos seco e úmido, quanto entre os pontos de coleta. Já para a
concentração de resíduo seco total os valores se apresentaram mais díspares tanto entre os pontos de coleta,
quanto nos períodos amostrados, também apresentando tendência de valores maiores no período seco,
excetuando o ponto de coleta 4.

TABELA 4 – Fosfato total, alcalinidade, matéria orgânica e resíduo seco total, nos pontos de coleta do córrego
Santa Helena – Marília/SP, em dois períodos distintos.

(*) uH - Unidade Hazen = mg Pt-Co/L.

(*) Fosfato total = fosfatos orgânicos e fosfatos inorgânicos (ortofosfatos).

-1
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Cor aparente
(uH)*

Turbidez
(NTU)

pH
Condutividade

elétrica
(µs cm-1)

Sólidos totais
dissolvidos

(mg L-1)
Ponto

Seco Úmido Seco Úmido Seco Úmido Seco Úmido Seco Úmido
1 10 10 1,760 4,230 7,27 7,41 69,0 58,7 4,57 4,58
2 15 5 0,989 1,820 7,20 7,33 60,8 55,8 3,75 4,34
3 15 10 3,320 6,310 7,16 7,20 38,3 35,8 2,49 2,80
4 20 20 9,070 32,370 7,07 7,21 34,5 37,7 2,08 2,72

Fosfato total* Alcalinidade Matéria orgânica Resíduo total

(Mg L )-1)
Ponto

Seco Úmido Seco Úmido Seco Úmido Seco Úmido

1 < 0,05 0,21 41,27 33,50 9,57 13,10 82,50 69,50

2 < 0,05 < 0,05 38,50 32,60 8,75 8,14 76,00 66,75

3 < 0,05 < 0,05 25,31 23,61 10,75 10,46 80,50 53,00

4 < 0,05 0,32 16,81 17,55 9,37 11,76 57,00 86,80

30



O nitrogênio kjeldahl total (NKT) é resultante da soma da concentração do nitrogênio orgânico e do
nitrogênio amoniacal, que representam as duas formas reduzidas do nitrogênio. Pela TABELA 5 notou-se que
os valores de NKT sempre foram inferiores ao limite de detecção do método analítico empregado (0,5 mg L ).

O nitrito e o nitrato são duas formas oxidadas do nitrogênio encontrados em corpos d’águas.
Assim como os valores de NKT, a concentração de nitrito e de nitrato foram inferiores ao limite de detecção do
método analítico (respectivamente 0,01 e 0,02 mg L ), exceto no ponto 4 em período úmido (TABELA5).

Os coliformes termotolerantes são indicadores de contaminação fecal e expressam a possibilidade de
existência de microorganismos patagônicos na água. Observando a TABELA 5 nota-se que não houve
determinação de coliformes termotolerantes no período seco; que no período úmido os resultados variaram de
120 NMP 100 mL (ponto 2) a 900 NMP 100 mL (ponto 4); e que, em todos os pontos de coleta da bacia
hidrográfica do córrego Santa Helena detectou-se a presença de coliformes.

TABELA 5 – NKT, nitrito, nitrato e coliformes termotolerantes nos pontos de coleta do córrego Santa
Helena – Marília/SP, em dois períodos distintos.

Até a presente fase da pesquisa não foi possível determinar a equação linear que correlaciona as
sub-bacias 3 e 4, que foram as selecionadas para comparação após o tratamento de conservação do solo.

A sub-bacia a ser tratada será a 4, sendo que a 3 permanecerá nas condições atuais. Após a medição
da área das bacias, foi constatado que as dimensões das sub-bacias 3 e 4 são muito diferentes, sendo que a
sub-bacia 4 possui menos que 1/6 da área da bacia 3, o que torna a comparação do comportamento hidrológico
difícil. Será necessária a seleção de mais um ponto a montante do ponto 3, cuja a área de drenagem seja
semelhante à da sub-bacia 4.Após a seleção do novo ponto será necessário dar continuidade à obtenção de dados,
aumentando a freqüência de coleta para uma vez por mês e do tempo do estudo por pelo menos mais um ano para
obtenção de uma calibragem realmente eficaz.

Os parâmetros químicos da água, de maneira geral, se comportaram neste trabalho de acordo com o
regime de chuvas, sendo encontrado para alguns, como condutividade, STD e resíduo seco total, menores
concentrações em período úmido, possivelmente, pelo efeito de diluição. Para outros parâmetros, como turbidez,
fosfato, nitrato e nitrito, no período úmido foram obtidos os maiores valores, possivelmente causado pelo arraste
de materiais ao corpo d’água pelo escoamento superficial.

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e ao Instituto Florestal,
pela concessão de bolsa de iniciação científica. A Edison Adriano Berto e Édson Damasceno, da Seção de
Floresta Estadual de Assis do Instituto Florestal - SMA, pelo apoio em campo. Ao Centro de Pesquisas em
Ciências - CEPECI, da Fundação Educacional do Município deAssis FEMA, pelo uso do laboratório.

-1

-1

-1 -1

(*) N.K.T. = nitrogênio kjeldahl total (nitrogênio orgânico + nitrogênio amoniacal).
(**) NMP: número mais provável.
s.d.: sem determinação.
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NKT* Nitrito Nitrato Coliformes termotolerantes

(mg L-1) (NMP 100 mL-1)**Ponto

Seco Úmido Seco Úmido Seco Úmido Seco Úmido

1 < 0,5 < 0,5 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,02 s.d 200

2 < 0,5 < 0,5 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,02 s.d 120

3 < 0,5 < 0,5 < 0,01 < 0,01 < 0,02 < 0,02 s.d 760
4 < 0,5 < 0,5 < 0,01 0,01 < 0,02 0,03 s.d 900
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EFEITO DA FERTILIZAÇÃO NA VARIAÇÃO DA DENSIDADE BÁSICA E DIMENSÕES
DAS FIBRAS EM FUNÇÃO DA POSIÇÃO RADIAL NA ÁRVORE DE Eucalyptus grandis

Luiz SANTINI JUNIOR
Israel Luiz de LIMA

Eduardo Luiz LONGUI
Sandra Monteiro Borges FLORSHEIM

No Brasil, embora a fertilização para plantios florestais resulte em ganhos de produtividade,
pouca atenção tem sido dada aos possíveis efeitos que ela possa ter sobre a qualidade da madeira produzida.
São poucas as informações a respeito do efeito da fertilização nas propriedades físicas, mecânicas,
químicas e anatômicas das madeiras do gênero (Jacob & Balloni, 1978; Andrade , 1994;
Barreiros , 2007).

As práticas silviculturais que elevam a taxa de crescimento têm resultado na produção de larga
quantidade de madeiras com propriedades tão inferiores, que a madeira pode tornar-se imprópria para certas
aplicações (Latorraca & Albuquerque, 2000). De acordo com Larson (1969), a fertilização em árvores jovens,
além de aumentar a área de madeira juvenil, pode atrasar a transição para a madeira adulta.

Zobel (1992) afirma que a fertilização em folhosas é mais comum que em coníferas, porém a literatura
é bastante contraditória a respeito dos efeitos dessa fertilização sobre a qualidade da madeira. Portanto, não se
tem uma avaliação concreta da influência dos nutrientes na formação e nas características físicas, mecânicas,
anatômicas e químicas da madeira.

De acordo com Higgs & Rudman (1973), a densidade da madeira do foi diminuída após a
adubação com NPK em média 25 kg m ³. Valeri . (1990), estudando a variação da densidade básica da
madeira de com a aplicação de calcário e fósforo, concluíram que a densidade básica não foi afetada
pela aplicação do calcário, mas diminuiu com a aplicação de 200 kg ha de fósforo.

Andrade . (1994), estudando o efeito da fertilização na qualidade da madeira de , aos seis
anos de idade, observaram que para a densidade não houve diferenças significativas, porém ocorreu uma ligeira
diminuição em relação às árvores não adubadas. Vigneron (1995) estudaram o efeito da fertilização,
em clones híbridos de , sobre a densidade básica da madeira e observaram que a fertilização aumentou
a densidade básica.

Mello (1968) estudou o efeito da aplicação de NPK e calcário sobre a qualidade da madeira de e
verificou que a densidade básica, a espessura e o comprimento das fibras não foram afetados pela aplicação dos
macronutrientes primários, com exceção feita à aplicação de calcário (2 t ha ) que reduziu significativamente o
comprimento das fibras. Em concordância,Andrade (1994) constataram reduções significativas no comprimento
dasfibraseaumentonoteordeextrativosdamadeirade devidoàaplicaçãodecalcáriocalcítico.

Zobel (1992) afirma que a aplicação de fertilizantes em pequenas e contínuas doses em povoamento
florestal, em geral não afeta as características da madeira, sendo que grandes e descontínuas doses surtem maior
efeito na qualidade da madeira, além disso, a aplicação de fertilizantes pode provocar alterações na estrutura
anatômica da madeira e na constituição química da parede celular, além de alterações nas propriedades físicas e
mecânicas. Sgarbi (2000) verificaram que a deficiência de enxofre reduziu significativamente a densidade
básica da madeira juvenil de x

Silveira (2000) avaliou materiais genéticos buscando identificar sua eficiência na absorção de potássio
e também analisou o efeito que este nutriente proporciona para a qualidade da madeira de quatro progênies de

. As progênies tiveram comportamentos diferenciados para a densidade básica do lenho conforme
se variou a dose de potássio na solução nutritiva. As maiores doses de potássio proporcionaram aumento
no comprimento e na largura das fibras da madeira das progênies de .
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Bouchardet (2002), estudando o efeito da aplicação de diferentes doses de boro nas características
físicas e anatômicas da madeira juvenil de dois clones de aos 24 meses de idade, concluiu que as doses
de boro não tiveram efeito significativo sobre a densidade básica e as características anatômicas da madeira.

Vital (1990) destaca, citando vários autores, a existência de resultados conflitantes sobre o efeito da
fertilização na densidade da madeira, podendo haver redução, aumento ou não-alteração dessa propriedade física
com a adubação, mas enfatiza que, se houver diminuição, o peso de madeira produzido por hectare será maior devido
aomaiorcrescimentovolumétrico. Isso foi comprovadoporAndrade (1994)eBarreiros (2007).

Haselein (2002) estudaram o efeito da adubação (400 e 800 kg ha de NPK) sobre a densidade
básica da madeira de uma população clonal de , de 10 anos de idade. Os autores concluíram que a
adubação teve efeito significativo sobre a densidade básica, sendo que a maior dose de adubo proporcionou o
maior aumento dessa característica.

O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito da fertilização e da posição radial no tronco da árvore na densidade
básicaenasdimensõesdasfibrasdamadeira,deumapopulaçãoplantadade com21anosdeidade.

O material utilizado foi obtido de uma população experimental de Hill Ex Maiden,
com 21 anos de idade localizada no município de Lençóis Paulista, São Paulo, Brasil.

O solo local foi classificado como Latossolo Vermelho-Amarelo e de textura média. O clima foi
caracterizado como Cwa, segundo a classificação de Köppen. O ensaio foi composto por duas parcelas de 900 m²
cada uma representando um tratamento.As árvores foram plantadas no ano de 1982 em espaçamento de 3,0 x 1,5 m,
totalizando 2.222 árvores por hectare. Inicialmente no plantio foram aplicados 222 kg/ha de NPK 06:30:06,
distribuídos nos sulcos de plantio. Em 1987 foi realizado desbaste seletivo, na intensidade de 75%. Após o
desbaste, foi feita uma adubação com 1000 kg de NPK 12:06:12 e 100 kg de Lama-cal por hectare, distribuídos
nas entrelinhas de apenas uma das parcelas, caracterizando, portanto, tratamentos com e sem adubo.

Em cada uma das parcelas foram selecionadas quatro árvores, dentro da classe mediana de DAPentre 25 e
30cm, totalizandooitoárvores.Foi retiradanabasedecadaárvoreamostrada,uma torade1,70mdecomprimento.

As toras foram transportadas para a serraria da ESALQ/USP e desdobradas numa serra de fita simples.
Foi retirada uma prancha central passível de fornecer corpos-de-prova representativos das posições 0, 25, 50,
75 e 100% do raio da árvore, necessários ao estudo da variação medula-casca de uma forma bem completa.
De cada prancha central, ainda no estado verde, foi retirada quatro peças de 43 cm de comprimento e dessas peças
foram obtidos dez sarrafos de 4 x 4 x 43 cm, como mostrado na FIGURA1.

FIGURA1 – Prancha central representando as posições radiais de retirada dos corpos-de-prova para estudo.
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Os sarrafos obtidos foram secos ao ar, por um período de quatro meses e posteriormente foram
confeccionados corpos-de-prova para o estudo da densidade básica e das dimensões celulares.

Na obtenção da densidade básica, foi utilizado o método da balança hidrostática conforme Foelkel
. (1971). Os corpos-de-prova (3 x 2 x 2 cm) foram saturados por um período de aproximadamente dois

meses, para obtenção dos pesos úmidos e imersos. Posteriormente, os mesmos foram colocados em estufa a
105 ± 3ºC, até atingirem peso seco constante.

Para a obtenção das dimensões das fibras em cada sarrafo, foram retiradas amostras. De cada amostra,
as células foram dissociadas pelo processo de maceração Berlyn & Miksche (1976). Para essa fase, fragmentos
do lenho foram transferidos para frascos de vidro e em seguida, embebidos com solução macerante de ácido
acético glacial e água oxigenada 120 vol. (1:1), mantidas em estufa a 60ºC por 48 horas, escoadas e lavadas
com água. Para avaliação das dimensões, as células dissociadas do lenho foram coradas com solução de
safranina e montadas em lâminas semi-permanentes com glicerina 30%. As dimensões das fibras da madeira de

foram medidas com auxílio de microscópio óptico trinocular, acoplado a uma câmera de vídeo em
sistema de análise de imagens. Foi efetuado o processo de medição, com auxílio do “software” ,
do comprimento das fibras (CF), em mm; diâmetro das fibras (D), em µm; diâmetro do lume (d), em µm;
e, espessura da parede das fibras (EP), em µm.

Para calcular a espessura da parede das fibras, utilizou-se da expressão (1):

(1)

Na avaliação dessas propriedades foi utilizado o delineamento experimental inteiramente casualizado,
no esquema fatorial 2 x 3 (adubo x posição radial).

Na TABELA 1, estão apresentadas a comparação de médias efetuadas para a densidade básica e
dimensões das fibras da madeira. Pode-se observar na TABELA 1, que a densidade básica da madeira nas
parcelas estudadas diferiram significativamente. A densidade básica produzida na madeira das árvores
provenientes das parcelas adubadas foi menor do que a da madeira produzida nas parcelas não adubadas.
Os resultados obtidos estão de acordo com Donald e Schutz (1977) eAndrade . (1994).

TABELA 1 – Comparação de médias (teste de Tukey) para o efeito adubação e posição radial para as variáveis:
densidade básica (DB), comprimento de fibra (CF) e espessura de parede de fibra (EP) de

, aos 21 anos de idade.
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Obs: médias seguidas de letras diferentes em uma mesma coluna diferem entre si (ao nível de 5% de probabilidade).
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TRATAMENTO DB (g/cm3) CF (mm) EP (µm)

Não adubado
Adubado

Posição radial (0%)
Posição radial (25%)
Posição radial (50%)
Posição radial (75%)
Posição radial (100%)

Média

0,59 a 0,98 a 4,95 a

0,54 b 0,99 a 4,63 a

0,45 c 0,76 c 4,09 b

0,48 bc 0,93 b 4,48 b

0,54 b 1,02 ab 4,70 ab

0,65 a 1,10 a 5,33 a

0,69 a 1,08 a 5,35 a

0,56 0,98 4,79

SANTINI JUNIOR, L. . Efeito da fertilização na variação da densidade básica e dimensões das fibras em função da posição radial na árvore de
.

et al
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De acordo com Harris (1981) a diminuição da densidade básica em parcelas adubadas é devida à
redução do comprimento das fibras e ao aumento na proporção de volume ocupado pelos vasos, entretanto,
neste estudo, o comprimento e a espessura da fibra não foram influenciados pela fertilização (TABELA1).

A densidade básica, o comprimento e a espessura da fibra aumentaram, no sentido da medula para a
casca (TABELA 1). Esse resultado também foi observado nos trabalhos de Wilkes (1984) e Wilkins (1990).
Silva . (2007) observaram um aumento do comprimento das fibras no sentido medula-casca para .

Nas condições deste estudo pôde-se concluir que:
a) a densidade básica foi menor nas árvores adubadas;
b) o comprimento e a espessura da fibra não foram influenciados pela adubação, e
c) a densidade básica, comprimento e a espessura da fibra apresentaram uma tendência de aumentarem

no sentido medula-casca.
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EFEITO DA PROCEDÊNCIA NA VARIAÇÃO RADIAL DO COMPRIMENTO DE FIBRAS
E DENSIDADE BÁSICA DA MADEIRA DE (Spreng.) Harms.Gallesia integrifolia

Ivelize Maciel ANDRADE
Eduardo Luiz LONGUI

Israel Luiz de LIMA
Sandra Monteiro Borges FLORSHEIM

Ao longo das últimas décadas, vem sendo realizados muitos estudos que investigam a variação
anatômica em espécies de reflorestamento, entretanto, o mesmo não pode ser constatado para as espécies
nativas. Dessa forma, há poucas informações da variabilidade anatômica e da densidade da madeira no
sentido medula-casca no tronco da árvore e como estas se correlacionam. De acordo com Dodd (1984)
as tentativas em prever a qualidade da madeira dependem da compreensão das causas da variação na
estrutura anatômica.

É bem conhecido que os fatores ambientais e genéticos estão envolvidos na formação da madeira,
e que as características anatômicas e consequentemente as propriedades físico-mecânicas são influenciadas
em diferentes níveis por esses fatores. Sem dúvida, o comprimento da fibra e a densidade são parâmetros
importantes para determinar a qualidade e o uso comercial da madeira (Yanchuk & Micko, 1990).
Segundo Ferreira (1994), a variação da densidade depende de uma série de fatores, entre eles da procedência
das sementes e da posição dentro da árvore. O mesmo aplica-se para as variações anatômicas, que podem
ser influenciadas pelas condições ambientais e geográficas, nas quais as árvores estão sujeitas (Barajas-Morales,
1985; Marcati ., 2001; Cosmo, 2008).

A espécie (Spreng.) Harms. ocorre principalmente nos Estados de São Paulo
e Paraná, em matas litorâneas e no interior. Essa espécie é, ainda, representada nas matas da região Sudeste,
principalmente nos Estados do Espírito Santo e Bahia, assim como no Centro-Oeste do Brasil e na Amazônia,
onde sua incidência é muito baixa. O nome pau d’alho é válido em todo o país e deve-se ao cheiro
acentuado de alho que exala de todas as suas partes, tanto que no comércio internacional recebe a denominação
“ ” (Mainieri & Chimelo, 1989).

As árvores dessa espécie podem atingir 20 m de altura, 55 cm de DAP (diâmetro a altura do peito:
1,30 cm do solo), tronco retilíneo com casca espessa e copa pouco ampla (Paula & Alves, 2007). De acordo com
Mainieri & Chimelo (1989) sua madeira é moderadamente pesada e dura ao corte; cerne branco-palha levemente
amarelado, alburno pouco diferenciado, levemente mais claro que o cerne; grã irregular, textura média
a grossa; superfície ligeiramente áspera ao tato e com brilho refletindo irregularmente devido as camadas
de tecido conjuntivo, essa característica faz com que a madeira não apresente um acabamento uniforme e
seja suscetível ao ataque de organismos xilófagos. Mesmo assim pode ser usada em construções rústicas
(galpões e paióis), na construção civil, caixotaria, barcos, forro e revestimento. Carvalho (2003) menciona
que a madeira de era pouco explorada, mas atualmente é empregada em substituição a

.
Nesse estudo, buscou-se detectar o efeito da procedência na variação radial do comprimento de fibra

e densidade básica da madeira de
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2 MATERIALE MÉTODOS

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a implantação do teste de procedências, em setembro de 1981, sementes de polinização aberta
foram coletadasemtrêspopulaçõesnaturais (procedências)de noEstadodeSãoPaulo (TABELA1).

TABELA 1 – Coordenadas geográficas das populações e número de progênies amostradas por procedência de
.

Com as sementes coletadas foram produzidas mudas para a implantação do ensaio em 1982 na Estação
Experimental de Luiz Antonio–SP, do Instituto Florestal de São Paulo, localizada nas coordenadas 21º 40’ S,
47º 49’ W, altitude de 550 m, com clima tropical (Cwa), inverno seco, precipitação média anual de 1.280 mm
e solo do tipo Latossolo roxo. O delineamento experimental adotado foi o de blocos de famílias compactas
(Wright, 1978) com seis repetições e três procedências. O espaçamento utilizado foi de 3,0 x 3,0 m. Também foi
adotada uma bordadura externa de duas linhas da mesma espécie.

Após 26 anos do plantio, em outubro de 2008, amostras de madeira foram coletadas de 18 árvores,
sendo uma de cada procedência, selecionadas dentro de cada bloco, no talhão, tiradas da classe de DAP médio
das parcelas, o qual foi definido por um inventário florestal exploratório. De cada árvore foi retirado um disco
de 7 cm de espessura na região do DAP. Em cada disco retiraram-se amostras, representativas no sentido
medula-casca.

De cada amostra foram retirados dois corpos-de-prova com dimensões aproximadas de 2 cm ,
de um deles cortaram-se palitos para a maceração de acordo com Berlyn & Miksche (1976) e posterior
mensuração dos comprimentos das fibras (CF), na qual foi adotado n = 25, segundo as recomendações do IAWA
Committee (1989). Todas as mensurações foram realizadas em microscópio equipado para captura de imagens
e sistema de medições (Marca Olympus modelo BX 50 com software de análise de imagens Image – Pro Express
versão 6.3). O outro corpo-de-prova foi empregado na obtenção da densidade básica, por meio do método da
balança hidrostática conforme Foelkel (1971).

Na avaliação do experimento foi efetuado o teste de homogeneidade de variância por meio do teste de
Hartley e, posteriormente, foi feito o teste F de análise de variância segundo o delineamento experimental de
blocos casualizados. Foi aplicado o teste de Tukey, para verificar as diferenças significativas entre as médias
sempre que o teste F acusou pelo menos uma diferença entre tratamentos ao nível de 5% de probabilidade.

De acordo com a análise de variância que relacionou a causa dessas variações e o grau de liberdade
(GL), pode-se verificar que a densidade básica apresentou diferenças significativas ao nível de 1% de
probabilidade em relação às procedências e posição radial, enquanto que para o comprimento das fibras ocorreu
diferença somente para a posição radial (TABELA2).

Observa-se que a densidade básica das amostras da procedência Campinas diferiu significativamente
daquelas das procedências Ribeirão Preto e Bauru, enquanto que o comprimento das fibras não apresentou
variação estatística, embora tenha sido menor em Campinas (TABELA 3). Entre os três locais originários das
sementes, Campinas apresenta maiores latitude e altitude e menor longitude. As regiões de coleta de Ribeirão
Preto e Bauru apresentam menor diferença de altitude com relação à Campinas, tal fato pode ter contribuído para
os valores semelhantes de densidade e o comprimento das fibras das procedências Ribeirão Preto e Bauru.

G. integrifolia
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Populações Progênies Lat. (oS) Long. (oW) Alt. (m)

1 Ribeirão Preto-SP 17 21º 11’ 47º 51’ 530
2 Campinas-SP 20 22º 55’ 47º 03’ 652
3 Bauru-SP 21 22º 23’ 48º 50’ 500



TABELA2–Análisedavariânciaparaadensidadebásicaeasdimensõesdasfibrasdamadeirade .

Alguns autores relataram a influência da altitude no comprimento das fibras, Liu & Noshiro (2003)
avaliando espécimes de em diferentes altitudes na China e Japão, e Ribeiro & Barros (2006)
para em dois remanescentes de Floresta Atlântica, encontraram fibras mais longas
em maiores altitudes. Quanto à influência das características do local na densidade da madeira, Barajas-Morales
(1985) em estudo com 220 espécies, metade de floresta ombrófila e metade de floresta estacional com maiores
latitude e longitude e menor altitude, encontrou madeira de maior densidade nesta última.

Em relação às posições radiais, a densidade básica da posição 100% diferiu das demais apresentando
o maior valor, e a posição 40% o menor. O comprimento das fibras apresentou uma tendência de aumentar
no sentido medula-casca, sendo que os menores valores foram encontrados nas posições 0 e 20% que diferiram
das outras posições (TABELA 3). O aumento no comprimento das fibras em direção no sentido da casca
ocorreu nas amostras das três procedências, o que sugere que essa característica não foi influenciada pelo local de
origem das sementes, e deve expressar o padrão para a espécie.

De maneira geral, os valores obtidos para o comprimento das fibras e densidade básica seguiram
o padrão geral apresentado por espécies de reflorestamento, ou seja, aumentaram no sentido medula-casca
(Veenin ., 2005; Quilhó ., 2006) e também para algumas nativas, como e

estudados respectivamente por Zanon . (2008) e Gatto . (2008).

TABELA3 – Médias e desvios padrão para densidade básica e dimensões das fibras de .

Gallesiaintegrifolia

Dodoneae viscosa
Pseudopiptadenia contorta

et al et al Croton floribundus Luehea
divaricata et al et al

- Gallesia integrifolia

Onde: GL: grau de liberdade. DB: densidade básica. CF: comprimento de fibras. n.s. = não significativo, ** = significativo
ao nível de 1% de probabilidade.

DB: densidade básica. CF: comprimento das fibras. DP: desvio-padrão. Médias seguidas de letras diferentes em uma
mesma coluna diferem entre si (ao nível de 5% de probabilidade).
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Quadrado médio

Fonte de variação GL DB (g cm-3) CF ( m)

Bloco 5 0,0007 33.919,89
Procedência (P) 2 0,0115** 7.850,36n.s.

Posição radial (PR) 5 0,0030** **7.5352,04
(P) x (PR) 10 0,0004n.s. 8.151,26n.s

Resíduo 85 0,0952 7.160,26
Média 0,46 849,23
CV experimental (%) 7,2002 9,96

DB (g cm-3) DP CF ( m) DP

Procedência

Ribeirão Preto–SP 0,45 b 0,03 858,12 a 79,81
Campinas–SP 0,48 a 0,03 832,19 a 79,81
Bauru–SP 0,45 b 0,03 857,39 a 115,34
Posição radial
Posição radial (0%) 0,47 ab 0,02 766,48 b 95,26
Posição radial (20%) 0,46 ab 0,03 780,04 b 117,54
Posição radial (40%) 0,44 b 0,03 842,94 ab 97,25
Posição radial (60%) 0,45 ab 0,03 879,30 a 73,32
Posição radial (80%) 0,46 ab 0,04 905,02 a 89,15
Posição radial (100%) 0,48 a 0,03 921,62 a 76,29



Com base nessas informações, infere-se que as variações encontradas podem ter relação com as
coordenadas geográficas, altitude e características ambientais dos locais de origem da coleta das sementes
(procedências), ao receberem informações genéticas das árvores-mãe, mas em conseqüência da nova situação
ambiental (localdeplantiodoensaio), as árvoresexpressaramvariações fenotípicas influenciadaspeloambiente.

O comprimento das fibras não diferiu entre procedências. Já a densidade básica foi maior nas amostras
procedentes de Campinas e não teve diferença entre as procedências Bauru e Ribeirão Preto. Variação radial
foi encontrada tanto para o comprimento de fibras como para a densidade básica, com aumento no sentido
medula-casca.

Espera-se que as diferenças encontradas para a densidade sejam explicadas pelas possíveis variações
entre espessura da parede das fibras, diâmetro e frequência dos vasos e também pelas dimensões dos raios,
as quais serão determinadas em trabalhos futuros.

Sugere-se que uma análise mais aprofundada dos dados climáticos e geográficos do local de plantio e
crescimento das árvores, bem como dos locais de procedência das sementes possa contribuir para o
entendimento das variações apresentadas.
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Como forma de suprir a demanda crescente por madeira e reduzir o avanço sobre áreas de vegetação
nativa, torna-se cada vez mais necessários o desenvolvimento e adoção de programas e tecnologias que visem o
aumento da produção e da qualidade da madeira nos plantios comerciais.

Segundo Mato Grosso (2009), o bom desempenho atingido pelos programas de melhoramento
genético florestal com os gêneros e no Brasil, faz com que o país seja considerado referência e
um dos líderes mundias na área.

O , vem sendo melhorado por várias empresas florestais privadas, que via de regra,
estão associadas a indústrias de papel e celulose, de móveis, siderúrgicas, dentre outras, além de várias
universidades e instituições públicas e privadas do Brasil, que também colaboram de alguma forma com o
melhoramento do (Resende, 1999).

De acordo com Downes . (1999), no passado os objetivos do melhoramento e da silvicultura
estavam focados principalmente na maximização do volume de fuste comercializável, enquanto que a qualidade
da madeira era considerada apenas superficialmente. Segundo os autores, maiores esforços vêm sendo
direcionados para o entendimento dos efeitos genéticos e de manejo sobre as propriedades das fibras e da
madeira. Santos . (2003) afirmam que o melhoramento e o manejo florestal são cruciais para o aumento da
qualidade da madeira para fins de serraria.

O conhecimento da variabilidade genética é indispensável para a conservação da biodiversidade,
manutenção de amostras representativas, e da diversidade de espécies, além de promover oportunidades para a
pesquisa científica. Além disso, quando se conhece a variabilidade genética da espécie, evita-se que materiais
sejam descartados precocemente de um determinado programa de melhoramento/pesquisa (Souza ., 2003).

Dentro deste contexto, o objetivo deste trabalho foi quantificar a variabilidade genética para caracteres
fenotípicos de qualidade da madeira, bem como as correlações genéticas e fenotípicas entre esses, em uma
população base de Dehnh, visando a obtenção de informações genéticas que possam
servir de base para futuros programas de melhoramento genético da espécie com a população estudada.

A população base estudada de foi implantada com sementes obtidas por polinização
livre de 25 árvores matrizes originárias da região de Katherine River, Estado de Queensland,Austrália. O experimento foi
instalado em 26/04/1986, na Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão da Faculdade de Engenharia, Campus de
Ilha Solteira (FEIS/UNESP), localizada no município de Selvíria – MS. O delineamento experimental adotado
foi o de blocos casualizados, composto de 25 tratamentos (matrizes) e 60 repetições, totalizando 1 500
indivíduos, sendo que cada parcela foi representada por uma árvore, no espaçamento de 4 x 4 metros.

1 INTRODUÇÃO

Pinus Eucalyptus

E. camaldulensis

Eucalyptus
et al

et al

et al

Eucalyptus camaldulensis

E. camaldulensis

.

Kikuti . (1996) destacam que as propriedades físicas e mecânicas, que variam muito de uma
espécie para outra, influenciam diretamente na qualidade final da madeira beneficiada obtida. Do ponto de vista
tecnológico, tão importante quanto o estudo da variabilidade das características entre indivíduos é o diagnóstico
dessa variabilidade dentro da árvore, tanto no sentido transversal, ou radial, quanto longitudinal (Garcia, 1995).

et al
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SANTOS, F. W.; SEBBENN, A. M.; FLORSHEIM, S. M. B. Estimativas de parâmetros genéticos e correlações genéticas e fenotípicas entre propriedades
físicas da madeira em uma população base de Dehnh.Eucalyptus camaldulensis

A coleta de dados quantitativos foi realizada nas 25 matrizes, porém apenas 4 (quatro) repetições por
matriz (total de 100 indivíduos). Os caracteres avaliados foram: a) densidade básica média da madeira;
b) retração volumétrica média da madeira; c) gradiente de variação medula-casca da densidade básica da
madeira, e d) gradiente de variação medula-casca da retração volumétrica da madeira. Todos os caracteres foram
avaliados na posição do diâmetro à altura do peito (DAP). A densidade básica e a retração volumétrica da
madeira foram obtidas em três posições radiais (medula, intermediária e casca), para realizar o estudo da
variabilidade no sentido medula-casca.

As variáveis quantitativas foram analisadas pela metodologia do modelo linear misto (aditivo
univariado)-REML/BLUP, aplicado aos testes de progênies de meios-irmãos, delineamento blocos ao acaso,
uma planta por parcela, um só local e uma única população, seguindo o procedimento proposto por Resende
(2002a):

y = Xb + Za + e

em que: y = vetores de dados; b = vetores dos efeitos de blocos (fixos); a = vetores dos efeitos genéticos
aditivos (aleatórios); e = vetores dos efeitos de erros aleatórios; X, Z = matrizes de incidência para b e a,
respectivamente.

As estimativas de componentes de variância e parâmetros genéticos foram obtidas pelo método da
máxima verossimilhança restrita e melhor predição linear não viciada (REML/BLUP), a partir de dados
desbalanceados, empregando-se o genético-estatístico SELEGEN-REML/BLUP, desenvolvido por
Resende (2002b). Tais componentes foram utilizados para estimar parâmetros genéticos, como coeficiente de
variação genética, herdabilidades e ganhos na seleção. Também foi estimado o erro associado aos coeficientes de
herdabilidade, bem como os parâmetros genéticos e erros, utilizando o programa SELEGEN.

Para o caráter densidade básica da madeira, obteve-se média de 0,742 g/cm³, o que classifica as
matrizes como sendo de “alta densidade básica ou pesadas”, de acordo com Scanavaca Junior & Garcia
(2004). Tais valores foram maiores do que os encontrados por Sturion . (1987) (0,683 g/cm³)
e Martins . (2002) (0,598 g/cm³) para a mesma espécie. Para a retração volumétrica, a média obtida foi
de 15,47%, podendo ser classificada como madeira de média retração, de acordo com Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT (1985). Tal valor foi menor do que o encontrado por Scanavaca
Junior & Garcia (2004) para o (19,77%, com amplitudes de 14,59% a 23,34). Quanto ao
gradiente de variação medula-casca, obteve-se média de 0,19 g/cm³ para a densidade e 3,66% para a retração
volumétrica. Do ponto de vista tecnológico, madeiras que possuem menor variação de suas propriedades,
tanto no sentido radial quanto longitudinal são preferíveis, por serem mais homogêneas e possibilitarem
melhor trabalhabilidade e rendimento durante as etapas do seu processamento.

As estimativas dos parâmetros relacionados com a variação genética, encontram-se na TABELA 1.
As estimativas do coeficiente de variação genética individual (CV ) foram maiores do que o coeficiente de
variação genética entre matrizes (CV  ), para todos os caracteres analisados, o que indica que há maior variação
genética entre plantas dentro de matrizes do que entre matrizes. O maior valor encontrado foi para o gradiente de
variação medula-casca da densidade básica (24,9%). Estes resultados são indicativos de que há variação genética
suficiente na população, o que possibilita a utilização da mesma em futuros programas de melhoramento
genético com a espécie.
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TABELA 1 – Estimativas do coeficiente de variação genética individual e genética de matrizes (CV e CV  ),
quociente de seleção (CV ), herdabilidade, no sentido restrito, de indivíduo na parcela ( ),
herdabilidade no sentido restrito, de média de matriz ( ), e acurácia de seleção ( ), avaliados na
população base de , aos 21 anos em Selvíria–MS.

O coeficiente de herdabilidade individual no sentido restrito ( ) variou de baixo para o caráter
gradiente de variação medula-casca da retração volumétrica (0,02) a médio para os caracteres densidade básica
média, gradiente de variação medula-casca da densidade básica e retração volumétrica média (0,19; 0,36 e 0,49
respectivamente). O coeficiente de herdabilidade de médias de matrizes seguiu a mesma tendência, com valores
de 0,02, 0,16, 0,28 e 0,36 para o gradiente de variação medula-casca da retração volumétrica, densidade básica
média, gradiente de variação medula-casca da densidade básica e retração volumétrica média, respectivamente.
Os valores de herdabilidade observados são menores do que os encontrados na literatura para outras espécies do
gênero , como os observados por Brito (1978) para a densidade básica da madeira de

, e (0,86; 0,96 e 0,76, respectivamente). Verifica-se que as herdabilidades
em nível individual foram maiores do que de médias de matrizes, o que indica que o controle genético para os
caracteres analisados é mais baixo em nível de médias de matrizes, e que a seleção individual dentro do ensaio
será mais efetiva para a capitalização de ganhos genéticos.

A acurácia da seleção de progênies ( , que representa a relação entre o valor genético verdadeiro e
o estimado, foi média para os caracteres densidade básica média, gradiente de variação medula-casca da
densidade básica e retração volumétrica média (0,40, 0,53 e 0,60, respectivamente), e baixa para o gradiente de
variação medula-casca da retração volumétrica (0,14). Segundo Resende (2002a), a acurácia é uma medida que
está associada à precisão na seleção, e é o principal componente do progresso genético que o melhorista pode
alterar visando maximizar o ganho genético.

As estimativas das correlações genéticas e fenotípicas entre os caracteres encontram-se na
TABELA 2. A correlação foi positiva e de baixa magnitude entre os caracteres densidade básica e gradiente de
variação medula-casca da densidade básica, bem como entre a retração volumétrica e seu gradiente de variação
medula-casca. As demais correlações foram negativas e de média magnitude entre a densidade básica e os
caracteres relativos à retração volumétrica, e de baixa magnitude entre os gradientes de variação medula-casca
da densidade básica e da retração volumétrica. O estudo da correlação entre caracteres fornece informações
sobre como o melhoramento de um car ter pode influenciar de forma positiva ou negativa em outros e, por ser a
relação entre um car ter métrico e o poder adaptativo, é importante na seleção natural. Por vezes, a seleção
indireta é preferível à seleção direta, quando o caráter desejável é de difícil ou imprecisa medição e o caráter
correlacionado apresenta medição mais fácil ou maior herdabilidade que o caráter de interesse (Falconer, 1981).
Os baixos valores de correlação genética e fenotípica indicam que para os caracteres avaliados neste estudo,
a seleção indireta não é eficiente.
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(1) Gradiente de variação medula-casca da densidade básica da madeira (g/cm³).
(2) Gradiente de variação medula-casca da retração volumétrica da madeira (%).
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3,84 1,92 0,22 0,19 0,16 0,40

11,31 5,66 0,38 0,49 0,36 0,60

24,90 12,49 0,32 0,36 0,29 0,53

Caracteres

Densidade básica

Retração volumétrica

Grad. var. Densidade¹

Grad. var. Retração² 7,96 3,98 0,07 0,02 0,02 0,15
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TABELA2 – Estimativas das correlações genéticas (r ) e fenotípicas (r ), entre caracteres relativos à qualidade da
madeira, na altura do DAP, avaliados na população base de , aos 21 anos,
em Selvíria–MS.

Há variação genética significativa para todos os caracteres avaliados na população base de
analisada.

Os valores de herdabilidade individual foram maiores do que os de média de matrizes, indicando que
maiores ganhos poderão ser obtidos através da seleção individual no experimento.

Os baixos valores de correlações genéticas e fenotípicas encontrados indicam que a seleção indireta
para os caracteres avaliados não é eficiente, devendo ser adotadas outras estratégias de melhoramento para a
maximização de ganhos.
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Caracteres

Caracteres Correlação Retração volumétrica
(%)

Grad. var. Densidade
(g/cm³)

Grad. var. Retração2

(%)

rg -0,460 0,213 -0,639

rf -0,413 0,193 -0,337

rg -0,125 0,271

rf -0,137 0,118

rg -0,248

Densidade básica (g/cm³)

Retração volumétrica (%)

Grad. var. densidade (g/cm³)1

rf -0,159
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Atualmente, no Brasil, a indústria madeireira utiliza em grande escala toras de árvores de espécies dos
gêneros e como matéria prima. Entretanto, a espécie popularmente
conhecida como “teca”, vem se destacando pela produtividade e qualidade de sua madeira. O mercado brasileiro
é visto como um grande potencial de consumo e de exportação da produção desta madeira.

é uma espécie nativa das florestas tropicais situadas entre 10º e 25º N, no subcontinente
índico e no sudeste asiático, principalmente na Índia, Burma, Tailândia, Laos, Camboja, Vietnã e Java.
Devido à sua dispersão geográfica e à variedade de ambientes onde ocorre naturalmente, esta espécie apresenta
alta adaptabilidade, com dispersão vertical entre 0 e 1 300 m acima do nível do mar, ocorrendo em áreas com
precipitação anual de 800 a 2 500 mm e temperaturas extremas de 2º a 42ºC, porém não resiste a geadas
(Lamprecht, 1990).

Sendo considerada uma planta de fácil cultivo, é pouco sujeita a pragas e doenças,
os indivíduos adultos atingem entre 25 e 35 m de altura e aproximadamente 1 m de DAP (diâmetro à altura do
peito). O tronco é reto e revestido por casca espessa resistente ao fogo e ela perde as folhas durante a estação seca,
por se tratar de uma essência caducifólia. As árvores de produzem madeira de excelente qualidade,
valorizada pela beleza, resistência e durabilidade, tendo grande procura no mercado mundial, podendo alcançar
preços até três vezes superiores aos do (mogno), sendo utilizada na produção de móveis,
esquadrias de alto padrão, embarcações e decoração. Na Ásia, seu ciclo de rotação é variável de 60 a 100 anos
(Lamprecht, 1990; Lorenzi , 2003; Embrapa, 2004).

No Estado de Mato Grosso, região de Cáceres, esta espécie tem sido cultivada com muito sucesso,
em espaçamento inicial de 3 x 3 m ou 3 x 2 m, obtendo-se árvores de grandes dimensões num ciclo de 25 a
30 anos, com obtenção de madeira para serraria de ótima qualidade (Macedo , 2005).

A madeira de é utilizada para as mais diversas finalidades: construção naval, laminação e
compensados, lenha e carvão vegetal, sendo os dois últimos usos específicos para as áreas de ocorrência
natural. Possui alburno estreito e claro, bem distinto do cerne, cuja cor é marrom viva e brilhante. A beleza
peculiar faz com que a madeira de seja muito procurada para decoração de interiores luxuosos e
mobiliários de alto padrão. A espécie apresenta densidade aparente de 650 kg/m³, que, apesar de ser
moderadamente pesada, apresenta boa resistência a peso, tração e flexão, semelhante à de .
A madeira é estável, praticamente não empena e se contrai muito pouco durante a secagem. A estabilidade
dimensional permite que a madeira de resista à variação de umidade no ambiente (Lamprecht, 1990;
Harris, 1993; Lorenzi , 2003).
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Considerando que o conhecimento da produtividade de seja relevante para a
recomendação de cultivo, é importante conhecer as características morfológicas das fibras desta madeira,
como um dos parâmetros de avaliação tecnológica da espécie. Segundo Foelkel (1978), madeiras com
alta porcentagem de elementos de vaso tendem a apresentar baixa densidade, o que foi confirmado por
Ruy (1998), que observou que o comprimento, espessura da parede e diâmetro do lume das fibras,
porcentagens de vasos e de parênquima, possuem alta correlação com a densidade básica da madeira,
além de exercer influência nas propriedades e usos finais da madeira.

De acordo com Zobel & Buijtenen (1989), o espaçamento tem pouca influência nas propriedades
da madeira de folhosas. Isto foi verificado por Brasil & Ferreira (1971), em um estudo sobre a densidade
básica da madeira de , e com idade de cinco anos,
em que os autores observaram que os espaçamentos 3,0 x 1,5 m e 3,0 x 2,0 m não influenciaram
essa propriedade.

Malan & Hoon (1992) estudaram o efeito do desbaste em uma população de com 34 anos,
testando diferentes séries de intensidade de desbaste, e concluíram que desbastes gradativos reduzem o gradiente
de variação da densidade básica no sentido medula-casca e o comprimento de fibra, demonstrando que é possível
obter madeira mais homogênea por meio da prática de desbastes, ou seja, alterando o espaçamento inicial da
população de maneira gradativa.

Roque & Ledezma (2003), estudando o efeito do espaçamento (3 x 3 m e 6 x 2 m) sobre a
densidade básica e retração da madeira em populações de , aos 10 anos de idade, verificaram
que a densidade básica aumentou no espaçamento 6 x 2 m, enquanto que a retração volumétrica diminuiu
neste espaçamento.

De acordo com Malan (1995), ocorre uma grande variação nas propriedades das madeiras sentido
medula-casca, cuja extensão é determinada, principalmente, pela presença de madeira juvenil e a sua proporção
no tronco das árvores.

O presente estudo teve como objetivos: avaliar o efeito do espaçamento de plantio no comprimento e
espessura da parede das fibras e no comprimento de elemento de vaso da madeira de aos 31 anos e
analisar as possíveis variações destas propriedades, em diferentes posições radiais no sentido medula-casca ao
longo do raio das toras.

O experimento silvicultural foi instalado em 1975, na Floresta Estadual Pederneiras/SP, pertecente ao
Instituto Florestal, localizada pelas coordenadas 22º 22’ S e 40º 44’ W, à altitude de 500 m. O solo da área
experimental é do tipo Latossolo Vermelho Escuro, fase arenosa, e o clima do tipo Cwa de inverno seco,
conforme classificação de Köppen (Ventura , 1965/66), com precipitação média anual de 1.112 mm.
O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, constituídos por três tratamentos,
correspondentes a espaçamentos de plantio (3,0 x 1,5 m; 3,0. x 2,0 m e 3,0 x 2,5 m), com cinco repetições.
As parcelas experimentais apresentam tamanho variável de 187,5 m², 168 m² e 121,5 m², compostas por
25, 28 e 27 plantas úteis em cada parcela, correspondentes aos respectivos tratamentos.

As amostras de madeira para o estudo anatômico foram coletadas de 15 árvores, sendo uma de cada
espaçamento, selecionadas dentro de cada bloco, no talhão, tiradas da classe de DAP médio das parcelas, o qual
foi definido por um inventário florestal exploratório. De cada árvore foi retirado um disco de 7 cm de espessura
na região do DAP. Em cada disco retiraram-se amostras representativas das posições do raio da árvore:
medula, centro e casca (FIGURA1).
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FIGURA 1 – Posição de retirada dos discos nas árvores para a caracterização da madeira.

As amostras foram submetidas a um processo de maceração para a mensuração das dimensões dos
elementos celulares. O lenho dissociado foi preparado de acordo com o método de Franklin modificado (Berlyn
& Miksche, 1976). A partir destas amostras, seccionaram-se palitos, que foram colocados em frascos
identificados. Os frascos foram preenchidos com uma mistura de ácido acético e peróxido de hidrogênio,
na proporção de 1:1, e levados à estufa a 60ºC por 24 horas, para completa dissociação dos elementos celulares.
O material deslignificado foi lavado em água corrente até a completa retirada da solução. Posteriormente,
foi colocada uma solução de safranina a 1% (1 g de safranina/100 ml de água destilada) em cada recipiente,
para promover a coloração dos elementos celulares e, conseqüentemente, facilitar sua visualização no
microscópio. Do material macerado de cada amostra foram montadas lâminas, sendo realizadas em cada lâmina
25 mensurações do comprimento das fibras e elementos de vaso e da espessura das paredes das fibras.
A terminologia empregada para as análises anatômicas seguiu as recomendações do IAWA C (1989).
Todas as mensurações foram realizadas em microscópio equipado para captura de imagens e sistema de
medições (Marca Olympus modelo BX 50 com software de análise de imagens Image–Pro Express versão 4.0).

A avaliação do experimento foi feita utilizando-se um modelo, o qual foi ajustado para considerar a
variação completa de todos os tratamentos, dentro de cada uma das posições radiais. Inicialmente foi efetuado o
teste de homogeneidade de variância e para isso utilizou-se o teste de Hartley. Posteriormente, foi feito o teste F
de análise de variância segundo o delineamento experimental em blocos casualizados, adotando-se o esquema
fatorial 3 x 3 (espaçamento x posição radial) para cada propriedade em estudo. Para comparações foi aplicado
o teste de Tukey, sempre que era observada diferença significativa entre tratamentos pelo teste F, ao nível de 5%
de probalilidade.

Os resultados obtidos das dimensões celulares neste estudo foram analisados estatisticamente com o
auxílio do procedimento estatístico PROC GLM (SAS, 1999).
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

– -

De acordo com a análise de variância efetuada foi possível verificar a ocorrência de diferenças entre os
espaçamentos de plantios e as posições radiais nas árvores, para o comprimento de fibra e espessura de fibra, e para
o comprimentodeelementodevasonão foramobservadas significativasentreos fatoresanalisados (TABELA1).

TABELA 1 – Resumo da análise de variância efetuada para o comprimento de fibra (CF), espessura da parede
das fibras (EP) e comprimento dos elementos de vaso (CV) de de 31 anos.

O comprimento de fibra no maior espaçamento (3,0 x 2,5 m) foi superior aos observado nos espaçamentos
3,0 x 2,0 m e 3,0 x 1,5 m. Para parede de fibra o menor espaçamento (3,0 x 1,5 m) resultou na menor espessura.
O comprimento de vaso não foi influenciado pelo espaçamento (TABELA 2). Considerando-se que espaçamentos
maiores podem produzir um maior volume de madeira por unidade de área, pode-se, então, pensar que houve um
ganhonocomprimentoeespessuradas fibrasdeacordocomaumentodoespaçamento.

TABELA2 Comparação de médias e desvio padrão (DP) para comprimento de fibra (CF), espessura da parede
das fibras (EP) e comprimento dos elementos de vaso (CV) de aos 31 anos.

O comprimento e a espessura da parede das fibras aumentaram significativamente no sentido
medula-casca. Gonçalves (2007) observaram, em amostra de com 17 anos, que o comprimento
das fibras se manteve crescente no sentido medula-casca até a região intermediaria e a partir deste ponto mostrou
um pequeno decréscimo e posterior estabilidade até a região da casca. O comprimento dos elementos de vaso não
foi influenciado pela posição radial no tronco da árvore. Porém, Silva . (2007) verificaram, para uma
população de , que ocorreu aumento do diâmetro do vaso no sentido medula-casca, indicando que essa
variável depende mais da posição radial do que o comprimento do vaso. Tomazelo Filho (1985) obteve essa
mesma variação para diversas espécies do gênero . De maneira geral, pode-se concluir que
comprimento e a espessura das fibras apresentaram um comportamento de aumentar da medula para a casca,
sendo que aos 31 anos ainda não se tornaram estáveis a partir da região intermediária no raio da tora.

T. grandis
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Onde: ** significativo ao nível de 1% de probabilidade; n.s. = não significativo e CVe = coeficiente de variação experimental.

Obs.: médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de propabilidade.
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Quadrado Médio

Causa de Variação GL CF (µm) EP(µm) CV (πm)

Blocos 4 24378 0,1284 607,25
Espaçamento (E) 2 95659** 2,7841** 1039 n.s.

Posição radial (P) 2 332142** 4,9456** 836,85 n.s.

E x P 4 5192 n.s. 0,0062 n.s. 502,20 n.s.

Resíduo 32 8442 0,2355 1133
Média 1007 5,0788 343,69
CVe (%) 9,12 9,56 9,94

Tratamento CF (µm) DP EP (µm) DP CV (µm) DP

3 x 2,5 m 1094 a 181 5,48 a 0,68 339 a 34
3 x 2 m 991 b 144 5,14 a 0,56 353 a 40
3 x 1,5 m 936 b 146 4,62 b 0,71 339 a 19
Medula 871 c 82 4,47 c 0,62 341 a 26
Centro 984 b 130 5,14 b 0,44 352 a 34
Casca 1166 a 133 5,62 a 0,62 338 a 35
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De acordo com os resultados apresentados, conclui-se que: o espaçamento influenciou no
comprimento de fibras e na espessura da parede da fibra, que são maiores nos plantios em menor densidade.
Há também variação radial nas características da madeira, sendo que o comprimento da fibra e a espessura da
parede da fibra aumentam significativamente no sentido medula-casca. O comprimento do elemento de vaso
não foi influenciado pelo espaçamento e posição radial no raio da tora.
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MODIFICAÇÕES NA VAZÃO DE UM PEQUENO RIO DO OESTE PAULISTA
DECORRENTES DE ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO SOLO

Keitte Mayara ARAÚJO*
Eliane Akiko HONDA**

A floresta é o uso do solo considerado como sendo o mais conservativo (Swank & Crossley, 1984),
sendo que a sua substituição por outros usos freqüentemente resulta em desequilíbrio ambiental (Bruijnzeel,
1990). A erosão acelerada do solo é uma das conseqüências do desequilíbrio ambiental e foi considerada por
Kertzman . (1995) como sendo um “forte fator limitante ao crescimento dos municípios” do oeste paulista
com mais de 100.000 habitantes. Por outro lado, Brannstrom & Oliveira (2000) atribuíram a ocorrência de
planícies aluviais de surgimento recente, no planalto ocidental paulista, não somente à destruição da vegetação
original, mas também ao manejo inadequado do solo e à urbanização acelerada.

Assim, se a substituição da floresta por outras formas de uso foi necessária para o desenvolvimento e se
o objetivo da sociedade atual é o desenvolvimento sustentável, é imprescindível a adoção de práticas de manejo
que permitam alcançar esse objetivo. Uma dessas práticas é a conservação do solo.

Bertoni & Lombardi (1999) entendem como conservação do solo o conjunto de medidas que
proporcionem o aproveitamento sustentável dos recursos naturais de caráter renovável, pelo maior período de
tempo e para o maior número de pessoas. De forma concreta, são práticas de caráter vegetativo, edáfico e
mecânico que visam diminuir a produção e o transporte de sedimentos e estimular a infiltração da água no solo.
O aumento da água infiltrada gera um acréscimo à recarga de água subterrânea, o que, contribui para estabilizar a
produção de água da bacia hidrográfica (Swank & Crossley, 1984).

A aplicação de técnicas de conservação do solo tem sido estimulada por diversos órgãos
governamentais (Coordenadoria de Assistência Integral - CATI, 2008), porém a eficácia dos métodos tem sido
pouco documentada e quantificada.

Assim, o presente estudo acompanhou durante um ano e meio a vazão em dois pontos em um mesmo
rio, para quantificar as diferenças na vazão em função de atividades de conservação do solo.

A área de estudo localiza-se no município de Assis (SP), a 50º 25’ S e 22º 35’ WG está inserida na
Província Geomorfológica do Planalto Ocidental (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo -
IPT, 1981a), oeste do Estado de São Paulo. O clima, segundo classificação de Koeppen, é do tipo Cfa/Cwa com
precipitação anual de 1.360 mm (Prado, 1997). O solo predominante na área, originado da formação
Adamantina, do Grupo Bauru (IPT, 1981b), é Latossolo Vermelho Escuro álico A moderado textura média;
sendo que a Areia Quartzoza álica A moderada está presente em áreas adjacentes aos corpos de água
(Prado, 1997).Agranulometria em grande parte arenosa faz com que esse tipo de solo seja altamente suscetível à
erosão (Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE, 1989).

O Barro Preto é tributário do rio do Cervo, pertencente à bacia do Paranapanema. Grande parte da área
da bacia do Barro Preto (90%) está dentro da Floresta Estadual de Assis, do Instituto Florestal da Secretaria do
Meio Ambiente do Estado de São Paulo. A vegetação predominante na bacia é floresta implantada de sp.,
com aproximadamente trinta anos de idade. Dois pontos foram selecionados ao longo do córrego para medição
de vazão e coleta de amostras de água (FIGURA1).
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ARAÚJO, K. M.; HONDA, E. A. Modificações na vazão de um pequeno rio do oeste paulista decorrentes de atividades de conservação do solo.

FIGURA 1 – Localização da bacia do Barro Preto e dos pontos de medição de vazão, município deAssis, Estado
de São Paulo, Brasil.

O ponto de medição de vazão 1, situa-se próximo à nascente. O rio, nesse local, é cortado por uma
estrada de terra, fonte potencial de água de escoamento superficial e sedimentos. Nesse ponto, a água passa sob a
estrada através de um tubo circular com 70 cm de diâmetro.

O ponto de medição de vazão 2 é localizado a jusante do ponto 1 e, entre os dois pontos de medição,
há duas represas.Avazão nesse ponto sofre forte influência do controle de água exercida a montante e a abertura
e o fechamento das comportas das represas são rigidamente controlados. Uma estrada corta o corpo de água
nesse ponto, e a água flui através de um canal retangular, com 50 cm de largura.

Acoleta de dados para determinação da vazão no ponto 1 foi efetuada a jusante do tubo circular, sendo a
vazão obtida determinando o tempo necessário para preencher um recipiente com capacidade volumétrica
conhecida. No ponto 2, a coleta de dados ocorreu a jusante do canal retangular, sendo a vazão determinada pelo
método “área-velocidade” (Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, 1970).

A precipitação foi medida na Estação Meteorológica Automatizada do Núcleo de Agronomia do Vale
do Paranapanema, pertencente à Agência de Paulista de Tecnologia do Agronegócio, a aproximadamente 6 km
de distância em linha reta do ponto de medição de vazão mais próximo.

Considerou-se a existência do escoamento direto como componente da vazão quando a medição
foi efetuada durante a chuva ou até 24 após o seu término. A partir desse intervalo de tempo após término da
chuva, vazão foi considerada livre do escoamento direto, não se descartando porém a existência de
escoamento subsuperficial.

O estudo foi iniciado em 05/04/2000 e finalizado em 30/10/2001, com medições de vazão semanais,
em grande parte efetuadas em dias sem chuva.

As obras de conservação do solo compreenderam o disciplinamento da água pluvial, com a realocação
e elevação das estradas, a escavação de cacimbas nas suas laterais para sedimentação e infiltração e a construção
de terraços em nível e, finalmente, o plantio de mudas na área ripária. As obras foram realizadas em duas etapas,
a primeira entre 25 de julho e 8 de agosto de 2000, e a segunda, entre 10 e 20 de janeiro de 2001. Dessa forma,
o período entre abril de 2000 até o dia 20 de janeiro de 2001 compreende a primeira etapa do estudo, antes das
obras de conservação do solo, e o período de fevereiro a outubro de 2001 abrange a segunda etapa do estudo,
após término das obras.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores mínimo e máximo de vazão no ponto 1 foram de, respectivamente, de 0,018 L s ,
em 01/11/2000, a 2,64 L s , durante um evento hídrico de 06/02/2001. Nesse ponto a vazão variou nitidamente,
em ambos os anos de medição, conforme a estação seca foi avançando (FIGURA2), à exceção dos dias nos quais
foi possível efetuar a medição durante a ocorrência da chuva ou logo após o seu término (26/05/2000,
30/06/2000, 04/07/2000, 24/07/2000).Amaior freqüência das chuvas, em setembro, determinou nesse ponto um
aumento do fluxo no escoamento de base, que voltou a decrescer rapidamente, registrando o valor mínimo de
0,018 L s no dia 01/11/2000.Após essa data foi constatado vazamento no ponto de medição, o que determinou a
suspensão das atividades até o dia 05/01/2001, o que acarretou a ausência de registros do período de chuva.
No período chuvoso, os valores de vazão foram altos, mesmo em escoamento de base, decrescendo novamente
conforme houve diminuição de chuva.

FIGURA 2 – Variação da vazão instantânea no ponto de medição a montante do córrego Barro Preto, Assis, SP e
precipitação diária no período de 05/04/2000 a 05/11/2001.

No ponto 2, a vazão mínima em escoamento de base foi de 21,98 L s , no dia 11/09/2000, dois meses
antes da vazão mínima no ponto 1, e a vazão máxima foi de 109,07 L s , obtida durante o evento hídrico de
31/01/2001 (FIGURA 3). A média de vazão no escoamento de base, em período seco, foi de 33,2 L s e,
em período úmido, de 51,5 L s . Apesar da área maior de captação e presença de duas represas a montante,
a resposta hidrológica à precipitação, nesse ponto, também foi rápida (30/06/2000 e 13/09/2000), o que denuncia
forte presença do escoamento direto como componente da vazão nessas ocasiões.
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-1

-1
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FIGURA 3 – Variação da vazão instantânea no ponto de medição a jusante do córrego Barro Preto, Assis, SP e
precipitação diária no período de 05/04/2000 a 05/11/2001.

Comparando os dados de vazão obtidos na mesma época nos dois anos, nota-se nítida superioridade
nos valores do ano posterior. Duas hipóteses podem ser levantadas: ocorrência de maior precipitação no segundo
ano ou a influência das obras de conservação do solo.

Para testar a veracidade da primeira hipótese, tomou-se a precipitação ocorrida próxima ao local de
estudo desde a segunda metade do ano de 1999. O total precipitado entre novembro de 1999 e outubro de 2000 foi
de 1.200 mm, valor menor em relação ao ano posterior, que foi de 1.369 mm. Entretanto, nos sete meses que
antecederam o mês cuja vazão foi mínima, a precipitação foi de, respectivamente, 423 mm e 430 mm para os anos
2000e2001,valorespraticamente iguais, oquedescarta ahipótesedemaiorquantidadedechuvanosegundoano.

Se a quantidade de chuva foi semelhante nos sete meses que antecederam o período de vazão mínima,
nos dois anos estudados, e a vegetação implantada ainda não possuía dimensão suficiente para influenciar nos
processos hidrológicos, pode-se atribuir a maior quantidade de vazão obtida no ano posterior às obras de
conservação do solo.

O aumento da água infiltrada é um acréscimo à recarga de água subterrânea, o que, por sua vez,
alimenta a vazão no escoamento de base durante o período seco, o que pode explicar o fenômeno verificado
na presente pesquisa.

Arapidez dos eventos hídricos dificultou a coleta de dados, em ambos os pontos, o que impossibilitou o
monitoramento hidrológico detalhado. Entretanto, foi possível averiguar diferenças no comportamento da vazão
nos dois anos estudados.

Os efeitos das obras de conservação do solo foram sentidos à medida que foi constatado aumento da
vazão durante o escoamento de base no segundo ano de observação, notadamente após período de seca,
que registrou quantidade de chuva similar nas duas situações.

4 CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES
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Esse fato vem a comprovar os efeitos positivos da conservação do solo para aumentar a disponibilidade
de água durante o período de seca. No caso estudado, o córrego do Barro Preto é integrante do sistema de
manancial de água do município de Assis, o reforça a necessidade de realização de manejo adequado para
garantir o suprimento de água de forma estável durante todo o ano.

Ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO, pelo financiamento das obras de conservação
do solo. A Edison Adriano Berto, Agente de Apoio à Pesquisada da Seção de Floresta Estadual de Assis do
Instituto Florestal - SMA, pelo apoio em campo e laboratório.
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VARIABILIDADE DA DENSIDADE BÁSICA E DAS DIMENSÕES DE FIBRA,
EM DIFERENTES ESPÉCIES DE PLANTADAS EM ITATINGA/SPEucalyptus

Alaor
Gabriel

Israel Luiz de LIMA
Eduardo Luiz LONGUI

Sandra Monteiro Borges FLORSHEIM

Hoje em dia, está sendo mais viável a substituição da madeira tradicionalmente oriunda de florestas
nativas, por madeira obtida de plantações, para atender as diversas necessidades do setor madeireiro.

e são os gêneros mais utilizados, no Brasil, para obtenção de madeira,
via reflorestamento e destinam-se principalmente para: energia, carvão, celulose, painéis reconstituídos e
serraria. apresenta grande potencial para ser utilizado para diversas finalidades, por ser de rápido
crescimento, possuir boa adaptação, e por sua madeira apresentar, propriedades físicas e mecânicas favoráveis
a uma multiplicidade de usos. Além disso, pode ser produzida a baixo custo. Há ainda no gênero uma grande
variedade de cores agradáveis que contribui para destacar e valorizar o seu grande potencial de substituição de
espécies nativas tradicionalmente utilizadas em certos usos (Lima, 2005).

A exemplo de outros países, no Brasil, os novos materiais genéticos de espécies puras de eucaliptos e
seus híbridos, multiplicados pelo processo de clonagem ou por sementes, existentes em experimentos e em
plantações comerciais, necessitam de pesquisas para serem analisados com relação aos parâmetros de qualidade
da madeira (Lima , 2008).

Segundo Ferreira & Brasil (1972), a estrutura anatômica da madeira depende das características de
crescimento da árvore e de sua carga genética. Qualquer modificação estrutural terá grande importância na
utilização industrial dessa madeira e irá refletir na sua qualidade. Os índices primordiais na análise de qualidade
da madeira são a densidade, o comprimento e espessura da parede das fibras.

De acordo com Panshin & Zeeuw (1964), a densidade aparente da madeira é o resultado de uma
complexa combinação dos seus constituintes internos. É uma propriedade muito importante e fornece inúmeras
informações sobre as características da madeira, devido a sua íntima relação com várias outras propriedades,
tornando-se um parâmetro muito utilizado para qualificar a madeira, nos diversos segmentos da atividade
industrial, além de poder variar entre gêneros, espécies do mesmo gênero, árvores da mesma espécie e,
até mesmo, entre diferentes partes da mesma árvore.

Segundo Kollmann & Côté Jr. (1968), as variações da densidade aparente se devem às diferenças na
estrutura anatômica da madeira e na quantidade de substâncias extrativas presentes por unidade de volume,
em função, principalmente, da idade da árvore, genótipo, índice de sítio, clima, localização geográfica e tratos
silviculturais. De acordo com Oliveira (2003) a densidade aparente da madeira no gênero varia de
0,40 a 1,20 g/cm , podendo ser classificada como leve e média e pesada em função do valor obtido.

As características das dimensões das fibras e a densidade da madeira variam significativamente entre e
dentro das árvores e podem ser controladas geneticamente. Também podem ser influenciadas pelas diferentes
práticas silviculturais e de manejo (Zobel & Bujtenen, 1989).

Silva (2007) utilizando madeiras de árvores de em quatro diferentes idades,
observaram um aumento do crescimento da densidade da madeira no sentido medula-casca, além de um aumento
proporcional ao aumento da idade.
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Tratamentos Espécie Procedência

1 E. benthanii Correia Pinto/SC
2 E. botryoides Itatinga/SP
3 E. smithii Anhembi/SP
4 E. deanei Telêmaco Borba/PR
5 E. dunnii Anhembi/SP

Migliorini (1986), em um estudo com a madeira de , encontrou diferenças significativas
entre a densidade básica de três diferentes níveis de produtividade selecionados no povoamento. Os resultados
mostraram que, a densidade básica diminui com o potencial de crescimento da floresta. Rezende (1998)
encontraram resultados semelhantes.

De acordo com Foelkel (1978), as madeiras com altas porcentagens de elementos de vaso tendem a
apresentar baixa densidade, o que foi confirmado por Ruy (1998) que observou que o comprimento, espessura da
parede e diâmetro do lume das fibras, porcentagens de vasos e de parênquima, possuem relação com a densidade
básica da madeira e exerce influência nas propriedades e usos finais da madeira.

O comprimento das fibras aumenta progressivamente no sentido da medula para a casca em limite
máximo em função da idade (Ferreira & Brasil, 1972). Segundo Shimoyama (1990), a largura e espessura
da parede das fibras mostram uma clara relação com a densidade básica da madeira, com as fibras de
maiores diâmetros e paredes espessas mostrando correlação positiva, e as largas e de paredes finas,
correlação negativa.

O objetivo deste trabalho foi estudar a variabilidade da densidade básica, comprimento de fibra e
espessura da parede das fibras da madeira de diferentes espécies de plantadas em Itatinga/SP
considerando três posições radiais no tronco da árvore.

O material utilizado nesta pesquisa foi obtido de uma população experimental de várias espécies do
gênero de oito anos de idade, manejada para uso múltiplo. O plantio localiza-se no município de
Itatinga/SP em local de relevo plano. As coordenadas geográficas são: latitude 23º 10’ S”, longitude 48º 40’ W
e altitude 860 m.

O ensaio foi constituído de cinco parcelas com 450 m², cada uma representando um tratamento
diferente. Foi plantado em 31/01/1997 em espaçamento de (3,0 x 1,8) m, totalizando 1.852 árvores/ha.
Inicialmente foram aplicados 150 kg/ha de NPK 10:20:10 distribuídos nos sulcos de plantio. Aos 18 e 24 meses
foram feitas desramas e aos quatro anos iniciados desbastes do tipo seletivo.ATABELA1 mostra os tratamentos
da população experimental que foram selecionados para serem estudados.

TABELA1–Tratamentos selecionadosdentrodeumapopulaçãoexperimentalde de8anosde idade.

Dentro de cada uma das parcelas foram tomadas três árvores na classe de DAP (diâmetro à altura do
peito, 1,30 m) médio, totalizando 15 árvores, que foram devidamente identificadas no campo. Foram retirados
em cada uma das árvores selecionadas, discos de 7 cm de espessura na região do DAP, conforme FIGURA 1,
para obtenção da densidade básica da madeira e dimensões das fibras. Os discos foram transportados para o
Laboratório deAnatomia e Qualidade de Madeira, do Instituto Florestal de São Paulo onde foram transformados
em corpos-de-prova.
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FIGURA 1 – Posições dos discos amostrados dentro da árvore.

A partir das amostras foram tirados, corpos-de-prova, com dimensões de aproximadamente
2 x 2 x 2 cm de aresta, para o estudo da variação medula-casca das seguintes variáveis: densidade básica (DB),
comprimento de fibra (CF) e espessura de parede de fibra (EP).

Para a obtenção da densidade básica, foi utilizado o método da balança hidrostática conforme Foelkel
(1971). O lenho dissociado foi preparado de acordo com o método de Franklin modificado por Berlyn &

Miksche (1976), corado com safranina alcoólica e montado em solução de água com glicerina (1:1).
A terminologia empregada para as análises anatômicas seguiu as recomendações do IAWA Committee (1989).
Todas as mensurações foram realizadas em microscópio equipado para captura de imagens e sistema de
medições (Marca Olympus modelo BX 50 com software de análise de imagens Image Pro Express versão 4.0).
Para todas as características foi adotado n = 25.

A avaliação do experimento foi efetuada utilizando-se modelo estatístico, que foi ajustado para
considerar a variação completa de todos os tratamentos, dentro de cada uma das posições radiais no tronco da
árvore. Inicialmente foi realizado o teste de homogeneidade de variância por meio do teste de Hartley e,
posteriormente, foi feito o teste F de análise de variância segundo o delineamento experimental inteiramente
casualizado, adotando-se o esquema fatorial 5 x 3 (espécies x posição radial da árvore). Foi aplicado o teste de
Tukey para verificar diferenças significativas entre as médias sempre que o teste F acusou pelo menos uma
diferença entre tratamentos ao nível de 5% de probabilidade. Os resultados obtidos das variáveis em estudo
foram analisados estatisticamente com o auxílio do procedimento estatístico PROC GLM (SAS, 1999).

As análises de variância revelaram valores significativos a 1% de probabilidade pelo teste F entre o
efeito da espécie e altura no tronco da árvore para a densidade básica da madeira (TABELA2).

et al.

–
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TABELA 2 – Resumo da análise de variância efetuada para a densidade básica (DB), espessura da parede (EP)
e comprimento de fibra (CF) de diferentes espécies de , aos 8 anos em Itatinga/SP.

Para as três características analisadas, ou seja, densidade básica, espessura de fibra e comprimento de
fibras foram detectadas diferenças significativas aos nível de 1% de probabilidade, para espécies e posições
radiais (TABELA2). Não ocorreu interação significativa, entre os fatores espécie e posição radial demonstrando
não existir dependência entre os mesmos (TABELA2).

Os resultados médios para as características analisadas, para as diferentes espécies e posições de
amostragem são apresentados na TABELA3.

apresentou o maior valor de densidade básica (0,54 g/cm ) enquanto o o menor
valor (0,45 g/cm ), evidenciando uma variação ao redor de 15% entre os tratamentos, o que não é suficientemente
expressivo para orientar o uso diferencial das espécies. De acordo com os resultados apresentados, aos oito anos
de idade, as espécies podem ser consideradas de média densidade.

TABELA 3 – Comparação entre médias e respectivos desvios padrão (DP) para a densidade básica (DB),
comprimento de fibra (CF) e espessura de parede de fibra (EP) de diferentes espécies de

, aos 8 anos, em Itatinga/SP.

A densidade básica da posição radial (casca) diferiu das posições medula e centro (TABELA 3).
De maneira geral, os valores médios da densidade básica observados estão de acordo com a variação no sentido
medula-casca, observados nos trabalhos de (Panshin & de Zeeuw, 1964; Ferreira & Brasil, 1972; Carpim &
Barrichelo, 1984; Zobel & Bujtenen, 1989; Carvalho, 2000) em estudos com espécies do gênero ,
em idade semelhante a este estudo

Eucalyptus

E. smithii E. botryoides

-

Eucalyptus

Eucalyptus

.

Onde:n.s.=nãosignificativo,**=significativoao nívelde1%deprobabilidadeeCV (%)=coeficientedevariaçãoexperimental.

Onde: médias seguidas de letras diferentes em uma mesma coluna diferem entre si (ao nível de 5% de probabilidade).

e

3

3
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Quadrado médio

GL DB (g/cm3) EP (µm) CF (mm)

4 0,0464** 1,2414** 0,0211**
2 0,0264** 1,6468** 0,0711**
8 0,0106 n.s. 0,2574 n.s. 0,0032 n.s.

30 0,0031 0,2639 0,0038

0,49 3,74 0,75

Causa de variação

Espécie (E)
Posição radial (P)
(E) x (P)
Resíduo

Média

CV (%)e 11,32 13,72 8,16

Tratamento DB
(g/cm3)

DP CF
(mm)

DP EP
(µm)

DP

0,4976 ab 0,0439 0,6902 b 0,0724 3,2986 c 0,4149
0,4561 b 0,0730 0,8129 a 0,0723 4,1470 a 0,4372
0,5473 a 0,0501 0,7402 ab 0,0988 4,0253 ab 0,3291
0,4723 ab 0,0730 0,7527 ab 0,0956 3,4200 bc 0,8183
0,5158 ab 0,0224 0,7958 a 0,0780 3,8268 abc 0,7196

0,4649 b 0,0224 0,6855 b 0,0668 3,3843 b 0,5509
0,5057 ab 0,0102 0,7673 a 0,0837 3,8092 ab 0,6453

E. benthamii

E. botryoides

E. smithii

E. deanei

E. dunnii

Medula
Centro
Casca 0,5228 a 0,0338 0,8229 a 0,0682 4,0371 a 0,5896
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E. botryoides
E. benthamii

et al.

E. smithii
E. botryoides E. botryoides

E. benthamii

Eucalyptus grandis

Eucalyptus
grandis

Eucalyptus

apresentou os maiores valores de comprimento e espessura de fibra, enquanto o
os menores valores. Na variação medula-casca para o comprimento de fibra foi observado que as

posições centro e casca diferem da posição medula. Por sua vez, para a espessura da parede ocorreu uma
diferença significativa entre as posições casca e medula. A tendência de aumento do comprimento de fibra e
espessura de parede de fibra no sentido medula-casca também foi observada nos trabalhos de Ferreira & Brasil
(1972) e Silva (2007).

O mesmo comportamento observado para densidade básica, comprimento de fibra e espessura da
parede é segundo Foelkel (1978) e Ruy (1998) explicado pelo fato de existir uma relação forte entre o
comprimento e a espessura da parede da fibra com a densidade básica da madeira.

De acordo com os resultados apresentados podemos concluir que apresentou o maior valor e
o menor valor de densidade básica da madeira, aos 8 anos de idade. apresentou os

maiores valores de comprimento e espessura de fibra, enquanto que os menores valores. A posição
radial correspondente à casca apresentou os maiores valores de densidade básica, comprimento e espessura
de fibras.
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VARIAÇÃO DE ALGUMAS PROPRIEDADES FÍSICAS E ANATÔMICAS
DA MADEIRA DE L. (sweet gum) EM FUNÇÃO DA

POSIÇÃO RADIAL NA TORA EM DIFERENTES CLASSES DE DIÂMETRO
Liquidambar styraciflua

1

Beatriz Ribeiro ZANON
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Eduardo Luiz LONGUI
Sandra Monteiro Borges FLORSHEIM

Em toda a América do Norte e América Central, a L., popularmente
conhecida como “sweet gum”, vem sendo muito utilizada e estudada, principalmente nos Estados Unidos
da América, devido ao seu grande potencial madeireiro e suas características silviculturais (Shimizu & Spir,
2004). A espécie possui uma ampla distribuição geográfica natural, sendo encontrada em abundância nos
Estados Unidos da América e México, e em países da América Central como Guatemala, Belize, El Salvador,
Honduras e Nicarágua (Shimizu, 2005). Essa espécie pertence à família Hamamelidaceae, a árvore apresenta
copa cônica ou piramidal bastante longa, com folhas simples, alternas, com pecíolo longo, palmatilobadas,
com 5-7 lobos agudos, verdes-brilhantes e de margens serrilhadas, de 6-12 cm de comprimento. Frutos do tipo
cápsula globosa, espinescentes, com sementes pequenas, aladas (Lorenzi ., 2003).

L. é utilizada há anos para fins medicinais, porém a atividade mais lucrativa
para essa espécie, principalmente no sul dos Estados Unidos, é a produção de madeira serrada. (Shimizu, 2005).
A espécie possui grande potencial para reflorestamento, pelo fuste retilíneo de boa qualidade, visando à
produção de madeira de baixa densidade, tendo em média 0,52g/cm e não apresentando grande oscilação da
massa específica, mesmo variando a posição no tronco (Carpenter & Hopkins, 1966; Tomazello Filho, 1987;
Mattos ., 2001; Lorenzi ., 2003).

Mattos . (2001) descrevem diferentes finalidades para a como, movelaria, caixaria,
paletes, compensados e polpa. O uso mais rentável é a produção de lâminas para chapas compensadas, além de
múltiplos usos como matéria prima para celulose, dormentes, madeira serrada para embalagens, estrados,
móveis e até como lenha, além de ser recomendada para o uso paisagístico e arborização urbana (Shimizu, 2005).
Vários autores (Munoz, 1992; Gurgel Garrido, 1997; Mattos ., 2001; Shimizu, 2002) constataram
a boa qualidade da madeira de , comparável à alcançada por algumas espécies do gênero
e . Mattos (2001), estudando as características da madeira de L.
no Estado do Paraná, relatam a falta de estudos em plantios experimentais com a espécie no Brasil,
principalmente quanto às características da madeira, o que tornam importante novas informações tecnológicas.
Os poucos estudos sobre a espécie realizados no Brasil. Informam que ela tem grande adaptação no Sul e
Sudeste do país e grande aproveitamento madeireiro, embora devam ser aperfeiçoados estudos de formas
de plantio, qualidade da madeira e melhoramento genético por se tratar de uma espécie com grande potencial
para programas desse tipo (Munoz, 1992).

No Brasil, a indústria madeireira utiliza-se, em grande escala, de toras de árvores dos gêneros e
, com excelente aproveitamento de suas madeiras, evitando assim o consumo de madeiras nativas.

Assim sendo, o uso de , pela indústria de celulose e movelaria no Brasil, pode ser uma alternativa
muito proveitosa e lucrativa, além de contribuir com a preservação de novas florestas nativas.

O objetivo do presente trabalho foi estudar as variações de algumas das propriedades físicas e
características anatômicas da madeira de , em função da posição radial em diferentes
classes de diâmetro.

2

3

4

5

3

1  INTRODUÇÃO

Liquidambar styraciflua

et al
Liquidambar styraciflua

et al et al
et al Liquidambar

et al
Liquidambar Pinus

Eucalyptus et al. Liquidambar styraciflua

Pinus
Eucalyptus

Liquidambar

Liquidambar styraciflua

______

(1) O presente trabalho vem sendo realizado com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq – Brasil.

(2) Discente do curso de Ciências Biológicas, da Universidade Nove de Julho. Bolsista do PIBIC/CNPq-IF. E-mail:bia_biologi@yahoo.com.br

(3) Orientador.Instituto Florestal, Caixa Postal 1322, 01059-970, São Paulo, SP, Brasil. E-mail: israelluizde.lima@yahoo.com.br

(4) Instituto Florestal, Caixa Postal 1322, 01059-970, São Paulo, SP, Brasil. E-mail: elongui@if.sp.gov.br

(5) Instituto Florestal, Caixa Postal 1322, 01059-970, São Paulo, SP, Brasil. E-mail: sflorsheim@if.sp.gov.br

IF Sér. Reg., São Paulo, n. 40, p. 69-74, jul. 2009.



ZANON, B. R. . Variação de algumas propriedades físicas e anatômicas da madeira de L. (sweet gum) em função da
posição radial na tora em diferentes classes de diâmetro.

et al Liquidambar styraciflua

2 MATERIALE MÉTODOS

As amostras de madeira para o presente ensaio tecnológico foram coletadas de árvores selecionadas
dentro de um plantio experimental de de 24 anos, instalado na Estação Experimental
de Mogi Mirim/SP, do Instituto Florestal. Inicialmente realizou-se um inventário do experimento e a partir
da distribuição diamétrica obtida, foram eleitas três classes de DAP (diâmetro a altura do peito; 1,30 cm do solo)
para o estudo, sendo: Classe inferior (23 cm), Classe mediana (27 cm) e Classe superior (33 cm). Dentro de cada
uma das classes foram avaliadas quatro árvores, totalizando 12 árvores, devidamente identificadas no campo.
De cada árvore foi retirada a tora da base com 2,5 m de comprimento. De cada tora foi coletada uma prancha
central de 4 cm de espessura. Na região central da prancha foi retirado um bloco de 7,5 cm de comprimento,
que posteriormente foi seccionado ao meio (FIGURA 1). De cada bloco retirou-se amostras, representativas das
posições 0, 25, 50, 75, 100% do raio da árvore (FIGURA 1), para a obtenção dos corpos-de-prova, para o estudo
da variação medula-casca, das seguintes propriedades: densidade básica (DB) retração volumétrica (RV),
diâmetro de elementos de vasos (DV), freqüência de elementos de vasos (FV), largura de raio (LR) e frequência
de raio (FR).

FIGURA 1 – Esquema de amostragem efetuada para retirada dos corpos-de-prova para estudo da variabilidade
radial das variáveis em estudo.

Aretração volumétrica (RV) foi obtida de acordo com as normas da (Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, 1997), para a densidade básica (DB) foi utilizado o método da balança hidrostática conforme
Foelkel (1971).

De cada bloco obtido, retirou-se amostra para estudos anatômicos da madeira, sendo que os mesmos
foram realizados no Laboratório da Anatomia e Qualidade da Madeira do Instituto Florestal - São Paulo/SP,
onde foram realizadas análises da estrutura microscópica do lenho, segundo a norma da Comissão
Panamericana de Normas Técnicas - COPANT (1974). Os cortes histológicos dos corpos-de-prova nos três
planos foram realizados em micrótomo de deslize e as lâminas histológicas montadas segundo Jeffrey
Johansen (1940).

Liquidambar styraciflua

et al.

apud
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As dimensões dos elementos anatômicos foram obtidas em equipamento de análise de imagens
(microscópio trinocular com câmara e monitor de vídeo), utilizando o software de análise de imagem “Image
Pro-plus” para as medições e para cada característica foi adotado n = 25.

A avaliação do experimento foi efetuada, utilizando-se um modelo estatístico, que foi ajustado para
considerar a variação completa de todos os tratamentos, dentro de cada uma das posições radiais.
Inicialmente foi efetuado o teste de homogeneidade de variância e para isso utilizou-se o teste de Hartley.
Posteriormente, foi feito o teste F de análise de variância segundo o delineamento experimental inteiramente
casualizado, adotando-se o esquema fatorial 3 x 3 (classe x posição radial) para estudo das propriedades.
Foi aplicado o teste de Tukey, sempre que foi observada diferença significativa, ao nível de 5% de probabilidade,
de algum tratamento no teste F.

A madeira de apresentou densidade básica média de 0,49 g cm , tendo uma variação não
significativa, de acordo com as classes diamétricas em estudo. Também não se observou variação significativa
no sentido medula-casca (TABELA 1 e FIGURA 2). Confirmou-se que essa madeira é de baixa densidade
(Tomazello Filho, 1987; Mattos ., 2001).

A retração volumétrica igualmente não variou significativamente ente as classes, tendo como média
15,88% (TABELA 1). Esses valores são menores do que os observado por Silveira . (1999), para clones de

e maiores que o encontrado por Oliveira . (2006), para . As posições 0% e 25%
apresentaram as maiores retrações, porém não foram diferentes significativamente das demais posições
(FIGURA2).

TABELA 1 – Valores médios, desvio padrão (DP) e análise de variância da densidade básica, retração
volumétrica e elementos anatômicos em três classes de diâmetros de ,
de 24 anos

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Obs.: DP = desvios-padrão e médias seguidas de letras diferentes em uma mesma coluna diferem entre si (ao nível de 5%
de probabilidade).
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Variável Classe Média Tukey 5% DP

Inferior 0,48 a 0,02
Densidade básica (g cm-3) Mediana 0,49 a 0,03
(média = 0,49) Superior 0,48 a 0,03

Inferior 15,73 a 1,42
Retração volumétrica (%) Mediana 16,47 a 1,71
(média = 15,88) Superior 15,42 a 0,86

Inferior 34,51 b 3,58
Largura de raio (µm) Mediana 39,24 a 5,10
(média = 36,75) Superior 36,47 ab 4,13

Inferior 7,53 b 1,01
Freqüência de raio (nº.m )-1 Mediana 8,48 a 1,40
(média = 8,01) Superior 8,02 ab 1,09

Inferior 66,19 a 9,13
Diâmetro de vaso (µm) Mediana 64,23 a 10,58
(média = 64,90) Superior 64,25 a 6,96

Inferior 75,84 a 13,31
Freqüência de vaso (nº.mm-2) Mediana 67,55 b 7,30
(média = 71,08) Superior 69,83 ab 7,67
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posição radial na tora em diferentes classes de diâmetro.
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FIGURA 2 Densidade básica (DB) e Retração volumétrica (RV) em função das posições radiais de
de 24 anos. Obs.: médias seguidas de letras diferentes em uma mesma

coluna diferem entre si (ao nível de 5% de probabilidade).

As variáveis largura e freqüência dos raios apresentaram os maiores valores na classe mediana e os
menores na classe inferior (TABELA 1). A largura dos raios não variou significativamente no sentido
medula-casca, porém para a frequência de raio ocorreu uma significativa diminuição nesse sentido (FIGURA3).
Conclui-se, então, que existe uma tendência de diminuição de freqüência de raios no sentido medula-casca,
onde a posição 100% apresentou os menores valores e as posições 0 e 25% os maiores, mesma tendência
observada por Rocha (2004) para e Zanon ., (2008) para .

Afreqüência de vaso foi maior na classe inferior e na classe mediana a menor (TABELA1). O diâmetro
do vaso aumentou no sentido medula casca e para a freqüência de vaso ocorreu uma significativa diminuição
nesse sentido (FIGURA4). Isso também foi verificado por Rocha (2004) e Zanon . (2008).

FIGURA 3 – Freqüência (FR) e largura de raio (DR) de de 24 anos. Obs.: médias
seguidas de letras diferentes em uma mesma coluna diferem entre si (ao nível de 5% de
probabilidade).

–
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FIGURA 4 – Freqüência (FV) e diâmetro de vaso (DV) de de 24 anos. Obs : médias
seguidas de letras diferentes em uma mesma coluna diferem entre si (ao nível de 5%
de probabilidade)

De acordo com os resultados pode-se concluir que: a largura e freqüência de raio e a de vaso
são influenciadas pelas classes diamétricas. A freqüência de raio e o diâmetro e a freqüência vaso são
influenciados pela posição relativa do raio da tora de .
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VARIAÇÃO RADIAL DA DENSIDADE BÁSICA E COMPRIMENTO DE FIBRAS
DE DIFERENTES PROCEDÊNCIAS DE LECYTHIDACEAECariniana legalis –

Michelle Fonseca GARCIA¹
Sandra Monteiro Borges FLORSHEIM²

Eduardo Luiz LONGUI³
Israel Luiz de LIMA

A espécie (Mart.) O. Kuntze, da família Lecythidaceae, é encontrada no estrato
superior da Floresta Ombrófila Densa (Floresta Atlântica), na formação baixo-montana e na Floresta
Estacional Semidecidual (Lorenzi, 2002), distribuindo-se naturalmente nos Estados do Espírito Santo, Rio de
Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia e Pernambuco (Reitz, 1981, Correa, 1984 Sebbenn

, 2000).
Os nomes caixão, coatinga, congolo-de-porco, cavinho-branco, estopa, jequitibá, jequitibá-agulheiro,

jequitibá-branco, jequitibá-cedro, jequitibá-grande, jequitibá-rei, jequitibá-vermelho, jequitibá-rosa,
pau-caixão, pau-de-cerne, sapucaia-de-apito, pau-carga e sapucaia-de-assovio são peculiares a essa espécie
(Carvalho, 2003).

Segundo Mainieri & Chimelo (1989), possui altura de 30-50 m, com tronco de 70-100 cm
de DAP (diâmetro à altura do peito, ou seja, a 1,30 m do solo), folhas membranáceas, glabras, de 4-7 cm
de comprimento por 2-4 cm de largura, flores pequenas da cor creme e fruto pixídio lenhoso. Trata-se de uma
das maiores árvores da flora brasileira (Lorenzi, 2002) e da Região Sudeste, (Carvalho, 2003). O crescimento
da espécie varia de moderado a rápido. Em alguns plantios, o crescimento superou 21 m³.ha .Ano
(Carvalho, 2003).

apresenta cerne geralmente róseo-acastanhado ou bege-rosado, ou ainda
bege-rosa-escuro, eventualmente com sombras pardacentas, alburno pouco diferenciado, bege-claro; grã-direta;
textura média, uniforme, superfície áspera ao tato, cheiro e gosto imperceptíveis (Mainieri & Chimelo, 1989).
A madeira é leve (densidade aparente 0,53 g/cm³) e macia ao corte (Mainieri & Chimelo, 1989), própria para
a construção civil, papel, bem como obras internas, para contraplacados, folhas faqueadas, móveis,
para confecção de brinquedos, salto de calçados, lápis, cabos de vassoura (Lorenzi, 2002; Carvalho, 2003).
Essa espécie produz celulose para papel de boa qualidade, com um teor de lignina de 24,2%. As fibras da
pasta celulósica apresentam um comprimento médio de 1,35 mm e largura média de 0,020 mm,
conforme Carvalho (2003). Segundo observações práticas a respeito de sua utilização, a madeira de ,
quando exposta a condições adversas é considerada de baixa resistência ao ataque de organismos xilófagos
(Mainieri & Chimelo, 1989).

Além da madeira, é utilizada para fins medicinais, obtendo-se da casca um poderoso
adstringente com grande poder desinfetante, sendo por isso usada na medicina popular contra afecções
da boca, inflamação de garganta e mucosas, amigdalites, anginas, faringites. É utilizada em lavagens vaginais,
metrites e outras doenças do útero e dos ovários. São também usadas como ornamentais e em reflorestamentos
(Carvalho, 2003).

O presente trabalho teve por objetivo estudar a variação radial da densidade base e comprimento de
fibras de três procedências de .
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2  MATERIAL E MÉTODOS

Neste trabalho foram utilizadas amostras de madeira de árvores plantadas na Estação Experimental de
Luiz Antonio SP (EELA) do Instituto Florestal. As árvores são oriundas de sementes de polinização aberta
colhidas em três populações de (Porto Ferreira, Piracicaba e Campinas, Estado de São Paulo).

O ensaio foi implantado em 1982 na EELA, localizada nas coordenados 21º 40’ S, 47º 49’ W, altitude
de 550 m, possuindo clima tropical (Cwa), inverno seco, precipitação média anual de 1.280 mm e sendo o solo
do tipo Latossolo Vermelho. O delineamento experimental adotado foi o de blocos de famílias compactas
(Wright, 1978), contendo três procedências e seis repetições. O espaçamento utilizado foi o de 3,0 x 3,0 m.
Também foi adotada uma bordadura externa de duas linhas da mesma espécie.

As amostras de madeira para o ensaio tecnológico foram coletadas de 18 árvores, sendo três
procedências, selecionadas dentro de cada um dos seis blocos, no talhão, tiradas da classe de DAP médio das
parcelas, o qual foi definido por um inventário florestal exploratório. De cada árvore aos 26 anos de idade foi
retirado um disco de 7 cm de espessura na região do DAP. De cada disco retiraram-se amostras no sentido
medula-casca, correspondendo ao raio da árvore (FIGURA1).

A partir das amostras foram preparados corpos-de-prova, de dimensões de aproximadamente
(2 x 2 x 2 cm) de aresta, para o estudo da variação radial do lenho das seguintes variáveis: densidade básica (DB)
e comprimento de fibra (CF).

Para a mensuração das fibras, foi preparada a maceração das células que constituem o lenho de acordo
com Berlyn & Miksche (1976).Aterminologia empregada para as análises anatômicas seguiu as recomendações
do IAWA Committee (1989). Todas as mensurações foram realizadas em microscópio equipado para captura
de imagens e sistema de medições (Marca Olympus modelo BX 50 com software de análise de imagens
Image Pro Express versão 4.0). Na obtenção da análise da densidade básica foi utilizado o método do máximo
teor de umidade segundo Foelkel (1971).

FIGURA 1 – Representação da amostragem efetuada para a retirada dos corpos-de-prova para estudo do
comprimento de fibra e da densidade básica de .
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Quadrado médio
Causa de variação GL DB (g/cm3) CF (mm)

Bloco 5 0,0073 0,1402

Procedência (P) 2 0,0025n.s 0,0762**

Posição radial (PR) 5 0,0082** 0,2275**

(P) x (PR) 10 0,0004n.s. 0,0089n.s

Resíduo 85 0,0011 0,0214

Média 0,4971 1,6081

CV experimental (%) 6,7467 9,0992
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Na avaliação do experimento foi efetuado o teste de homogeneidade de variância por meio do teste
de Hartley e, posteriormente, foi feito o teste F de análise de variância segundo o delineamento experimental
de blocos casualizados. Foi aplicado o teste de Tukey, para verificarem-se diferenças significativas entre
as médias sempre que o teste F detectou pelo menos uma diferença entre tratamentos ao nível de 5%
de probabilidade.

De acordo com os resultados do teste F apresentados pode-se verificar que a densidade básica da
madeira de não variou significativamente entre procedências, entretanto variou para o comprimento de
fibra. O teste foi significativo para posição radial, tanto para a densidade básica como para o comprimento de
fibra e não diferiu para a interação Procedências x Posição Radial (TABELA1).

TABELA 1 Análise da variância para a densidade básica da madeira (DB) e comprimento de fibra (CF) de
aos 26 anos de idade.

A densidade básica não foi influenciada significativamente pelo efeito de procedência. Porém, para a
variação radial as posições 0 e 20% de distância da medula diferiram significativamente da posição 100%.
A posição radial 100% apresentou a menor densidade básica e a posição 0% a maior (FIGURA 2). Pode-se
observar também que ocorreu uma tendência de diminuição da densidade no sentido medula-casca. Resultado
semelhante foi observado por Yanchuk & Micko (1990), porém, diferente da maioria dos trabalhos que
estudaram a variação no sentido medula-casca da densidade básica dos gêneros e (Wilkes,
1984; Wilkins, 1990; Malan, 1991; Malan & Hoon, 1992 e Polli , 2006). Essa tendência observada pode ser
uma característica desta espécie.
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Em que: n.s.: não significativo, **: significativo ao nível de 1% de probabilidade e CV (%): coeficiente de
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Obs.: médias seguidas de mesma letra não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade.

Obs.: médias seguidas de mesma letra não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade.

FIGURA 2 Variação do comprimento de fibra em função da procedência e posição radial de
aos 26 anos.

O comprimento de fibra variou significativamente entre procedências. A procedência Piracicaba
diferiu das procedências Porto Ferreira e Campinas (FIGURA 3). A procedência Piracicaba apresentou o maior
valor de comprimento de fibra. Uma tendência de aumentar no sentido medula-casca foi verificada para essa
variável. Entretanto, somente a posição 0% diferiu significativamente das outras posições (FIGURA 3).
Resultado semelhante foi observado por Yanchuk & Micko (1990), Butterfield . (1993) e Rocha
(2004). Essa tendência de aumento do comprimento de fibra e certa estabilidade a partir da posição 80% pode ser
um indício de mudança de região de madeira juvenil para adulta (Malan, 1995).

FIGURA 3 Variação da densidade básica em função da procedência e posição radial de aos
26 anos.
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O litoral brasileiro possui mais de 9.000 km de extensão e em aproximadamente 5.000 km desta
extensão ocorre a vegetação de restinga (Lacerda & Esteves, 1994).

Aregião costeira engloba a estreita faixa de terras baixas nas costas nordeste e leste do Brasil, incluindo
as numerosas baías, que em alguns casos penetram profundamente para o interior, sendo designada
genericamente como litoral brasileiro. Nas planícies praianas recentes, ou restingas, as principais formas de
vegetação são os manguezais, campos de gramíneas pouco densos sobre dunas recentes, vegetação de dunas e
matas de dunas. Também ocorre a mata pluvial tropical, que só se desenvolve como mata “clímax” em solos das
restingas mais antigas ou em planícies de erosão a maiores distâncias da costa (Hueck, 1972).

Andrade & Lamberti (1965) dividem a comunidade costeira da Baixada Santista em quatro zonas:
Zona do litoral arenoso, Zona dos brejos de água doce, Zona do mangue e Zona dos morros e da escarpa da Serra
do Mar. A Zona do litoral arenoso, ou da praia, foi subdividida em duas sub-zonas distintas: a) o lado da
praia arenosa, voltado para o mar, que apresenta as dunas primárias ou anteriores e, freqüentemente dunas
interiores, formando uma faixa que é coberta por uma vegetação de ervas e arbustos, denominada como
vegetação pioneira ou vegetação de dunas; b) atrás dessa faixa, uma região arenosa mais ou menos plana, na qual
ocorre a vegetação de restinga que é a vegetação principal da praia.

Avegetação de restinga é distribuída em mosaico, ocorrendo em áreas de grande diversidade ecológica
edáfica (Sugiyama, 1998). Esta vegetação apresenta características de Mata Atlântica (Teixeira , 1986;
Falkemberg, 1999), sendo considerado como ambiente frágil em função de sofrer constantes mudanças físicas
do ambiente, como altas temperaturas, borrifos permanentes de água salgada trazidos pelas ondas do mar, baixa
disponibilidade de água e solo pobre de nutrientes (Waechter, 1985; Souza, 2004; Rocha ., 2004)
e suportando ventos intensos, o que gera um grande fator de para a vegetação deste ecossistema (Menezes
&Araújo, 2000; Sugiyama, 2003).

Alguns trechos preservados de florestas de restingasão encontrados dentro deunidades deconservação ea
proteção destas áreas é de suma importância, não só para a manutenção da biodiversidade, como também por ser
uma fonte de espécies para recuperação de áreas de planícies arenosas costeiras, e também de áreas de Mata
Atlântica, jáque50%dasespéciesdesta floraocorremtambémnesta formaçãovizinha (Sugiyama,2003).

Apesar deste bioma ser considerado como Área de Preservação Permanente - APP pelo Código Florestal,
LeiFederalnº4771/1965 (Brasil, 1965), avegetaçãode restingavemsofrendo fortepressãoantrópica.

Segundo Santos & Medeiros (2003), a especulação imobiliária e a extração de areia são atividades
antigas e de grande impacto ao meio ambiente. Com a falta de vegetação esse solo fica totalmente desprotegido
modificando, assim, sua estrutura (Falkenberg, 1999). Como resultado da modificação sucessiva da paisagem,
anualmente perde-se consideráveis áreas de restinga e são introduzidas espécies exóticas, ocorrendo a
colonização com espécies secundárias.
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O conhecimento total da flora de áreas de preservação é altamente recomendável, visando a
disponibilização dos resultados em um banco de dados, para uso em projetos de reflorestamento em áreas
próximas e para a compreensão das relações ecológicas.
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NoEstadodeSãoPauloas restingasaindasãopouco representadasnoSistemaEstadualdeÁreasProtegidas,
fatoquegeroua indicação,dentrodoProgramaBiota-Fapesp,dealgumasáreasdo litoralpaulistacomoprioritáriaspara
acriaçãodeUnidadesdeConservação,visandoàpreservaçãodesteecossistema(Durigan ,2008).

A região da Juréia foi considerada uma das áreas prioritárias para a conservação da flora e da
biodiversidade da MataAtlântica, indicando a realização de inventários biológicos nas unidades de conservação
como uma das ações prioritárias para preencher a enorme lacuna sobre a biodiversidade (Brasil, 2000).

As restingas da região da Juréia, apesar de terem sofrido algumas ações antrópicas, são consideradas
como um dos locais mais protegidos da costa brasileira (Souza & Capellari, 2004).

Neste trabalho apresentamos a caracterização do estágio sucessional da vegetação de restinga da Vila
Barra do Una por meio da análise do componente arbustivo-arbóreo.

O presente trabalho está sendo desenvolvido na Vila Barra do Una que é um dos núcleos
administrativos da Estação Ecológica Juréia-Itatins, que foi criada pela Lei nº 5.649/87 com 79.270 ha.
Localiza-se no município de Peruíbe, Litoral Sul do Estado de São Paulo, entre as coordenadas geográficas
24º 26’ 33” e 24º 26’ 06” S e 47º 04’38” e 47º 03’ 39” W (FIGURA1).

FIGURA 1 – Localização da Vila Barra do Una, E. E. Juréia-Itatins, Peruíbe, SP.

A vegetação predominante na região da Vila Barra do Una é a Formação Arbórea/arbustiva-herbácea
sobre Terrenos Marinhos Lodosos (Kronka , 2005).

Atualmente esta área está em processo de estudo visando a sua recategorização para uma Unidade de
Conservação de uso sustentável, Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS). Tal reenquadramento visa
atender os anseios de ONGs e da comunidade caiçara existente no local.

Até a década de 70, a Barra do Una era uma pequena vila de caiçaras dedicados às atividades de
subsistência, agricultura e caça, que foi absorvida pelo turismo com a construção de uma estrada (Mourão, 1971

Sanches, 2004). Nesta comunidade caiçara a pesca artesanal caracteriza-se como uma atividade familiar,
porém, a principal fonte de renda da comunidade provém do turismo, não havendo mais uma rotina de pesca na
localidade (Ramires & Barrella, 2003). Este histórico de ocupação propiciou a degradação gradual da vegetação de
restinga da região. Contudo, no início dos anos 90, após a criação da Estação Ecológica Juréia-Itatins, medidas
administrativasdecontrolee fiscalização favoreceramo inícioda regeneraçãonaturaldavegetação.

Segundo Tarifa (2004), na Planície Litorânea do Rio Una do Prelado, predomina o Clima Subtropical
Oceânico das Baixadas Litorâneas da Fachada Sul-Oriental do Brasil, com temperatura média anual maior que
21,1º C e pluviosidade média anual entre 2.800-3.000 mm, ou seja, do tipo Af segundo a classificação
de Köppen.

etal.

et al.

apud
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O levantamento florístico da vegetação vem sendo realizado desde novembro de 2008 por meio
de caminhadas aleatórias mensais, onde as plantas arbustivo-arbóreas férteis foram coletadas e prensadas,
e os indivíduos estéreis foram fotografados para identificação posterior. O material botânico foi herborizado
conforme Fidalgo & Bononi (1984) e identificado através de bibliografia específica, por comparação com
exsicatas depositadas em herbários e consulta a especialistas.

As espécies de angiospermas foram listadas de acordo com a classificação das famílias reconhecidas
pelo APG, 2003. Para a conferência dos gêneros foi consultado o sítio do

MOBOT. Os descritores foram citados conforme Brummitt & Powell (1992).
Para a caracterização do estágio sucessional da vegetação utilizamos os parâmetros básicos para a

análise dos estágios de sucessão de vegetação de restinga para o Estado de São Paulo estabelecidos pela
Resolução CONAMA nº 7/1996.

O material coletado tem sido depositado no Herbário Dom Bento Pickel - SPSF do Instituto Florestal e
as duplicatas serão enviadas ao Herbário HUSC da Universidade Santa Cecília.

No período de novembro de 2008 a março de 2009 foram realizadas quatro expedições de coletas,
que permitiram identificar 22 espécies distribuídas em 13 famílias, dentre as quais se destacam Fabaceae com
seis espécies, Myrtaceae com três espécies, Clusiaceae e Urticaceae com duas espécies cada (TABELA1).

TABELA1 – Espécies arbustivo-arbóreas da restinga da Vila Barra do Una, Peruíbe – SP.

Angiosperm Phylogeny Group -
Missouri Botanical Garden -
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Família Espécie Hábito

Anacardiaceae Schinus terebintiffolius Raddi Árvore
Annonaceae Annona glabra L. Arvoreta

Arecaceae Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman. Árvore

Boraginaceae Cordia curassavica (Jacq.) Roem. & Schult. Arbusto
Chrysobalanaceae Chysobalanus icaco L. Arbusto
Clusiaceae Calophyllum brasiliense Camb. Árvore

Clusia criuva Camb. Arvoreta
Fabaceae Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip Arbusto

Chamaecrista sp. Arbusto
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub. Arbusto
Erythrina speciosa Andrews Arvoreta
Inga sp. Arbusto
Sophora tomentosa L. Arbusto

Malvaceae Hibiscus pernambucensis Arruda Arbusto
Melastomataceae Tibouchina clavata (Pers.) Wurdack Arbusto
Myrsinaceae Rapanea parvifolia (A. DC.) Mez Arbusto
Myrtaceae Eugenia sp. Arvoreta

Gomidesia fenzliana O. Berg Arvoreta
Psidium cattleyanum Arbusto

Nyctaginaceae Guapira opposita (Vell.) Reitz Arbusto
Urticaceae Cecropia glazioui Snethlage Árvore

Cecropia pachystachia Trécul Árvore

CAMARGO, T. C. C. . Caracterização do estágio sucessional da vegetação da restinga da Vila Barra do Una, Peruíbe – SP.et al



Os componentes arbustivo-arbóreo e herbáceo são os que predominam na área de estudo,
representando cada um, 46,8% das formas de vida existentes (FIGURA 2) conforme T. C. C. Camargo .
(dados não publicados).

FIGURA 2 – Formas de vida registradas na restinga da Vila Barra do Una, Peruíbe, SP.

Sugiyama (2003) estudando a restinga na Ilha do Cardoso levantou 33 espécies de porte arbóreo e seis
de porte arbustivo, das quais apenas e (Clusiaceae),
e (Myrtaceae), e (Nyctaginaceae) são espécies indicadoras do estágio
médio de regeneração de escrube de restinga.

Comparando as espécies vegetais levantadas na restinga da Vila Barra do Una, com os parâmetros de
análise do estágio sucessional previstos na Resolução CONAMAnº 7/1996, constatamos que a mesma apresenta
características de estágio médio de regeneração de escrube, com fisionomia herbáceo-arbustiva aberta, onde as
plantas podem alcançar até 2 metros de altura, há predomínio de , além de ocorrer em
menor proporção , e . Na área ocorrem também
trepadeiras do gênero sp. e grande quantidade da orquídea terrestre .
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CARACTERIZAÇÃO PRELIMINAR DO MEIO BIÓTICO DO
REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE DO ABRIGO E GUARARITAMA,
MOSAICO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO JURÉIA-ITATINS,

LITORAL SUL DE SÃO PAULO

Everton Ribeiro FARIAS
Roberto Nicacio da COSTA

Luis Carlos LIBORIO
Claudio de MOURA

O Brasil está no alto da lista dos países de maior biodiversidade no mundo e tem a responsabilidade de
conservar as espécies, os ecossistemas naturais e manter os processos biológicos que tornam nosso planeta
habitável. O crescimento da população humana e os processos de desenvolvimento vem exercendo pressão sobre
os recursos naturais. A Mata Atlântica e o Cerrado figuram como um dos 25 biomas de alta biodiversidade mais
ameaçados do mundo (Lewinsohn & Prado, 2002).

Os ambientes insulares constituem um dos ecossistemas mais desafiadores para a sobrevivência das
comunidades de plantas e animais (Ângelo & Lino, 1989). O litoral de São Paulo enquadra-se no chamado
Litoral de Sudeste ou das Escarpas Cristalinas (Silveira, 1964). Neste trecho que vai do Sul do Estado do Espírito
Santo ao Cabo de Santa Marta, em Santa Catarina, a linha de costa faz um arco cuja morfologia está associada à
gênese da Serra do Mar, à formação das bacias oceânicas e às flutuações do nível do mar ocorridas durante o
período geológico de quaternário (Suguio, 1987).

Denominam-se ilhas continentais aquelas que, de alguma forma já estiveram ligadas ao continente.
Essas ilhas podem ter surgido a partir da separação de porções do continente por erosão de uma península
primitiva ou de variações do nível do mar durante os períodos glaciais (Ângelo & Lino, 1989).

A área geralmente pequena desses ambientes e o isolamento geográfico são características comuns a
todas as ilhas e que influem na diversidade da biota. A riqueza em espécies do continente ou áreas vizinhas
influirá, portanto na composição da biota insular, sendo a estabilidade da fauna e flora muito frágil (Ângelo &
Lino, 1989).

No litoral do Estado de São Paulo existem cerca de 78 ilhas, 12 ilhotas e 8 lajes (Ângelo & Lino, 1989),
em sua maioria protegidas por diplomas legais variados, sendo o mais amplo o Tombamento da Serra do Mar,
pelo CONDEPHAAT, através da Resolução SC 40/85. Destas, cerca de 40 estão abrangidas por parques
estaduais e estações ecológicas federais. No entanto, a sua proteção legal não derivou propriamente de um
conhecimento detalhado dos atributos intrínsecos dos seus ecossistemas terrestres ou marinhos, mas sim de
medidas genéricas de proteção a ecossistemas importantes e ameaçados (Campos , 2004).

As ilhas muito pequenas (que incluem também ilhotas e lajes) não toleram qualquer intervenção,
exceto a visitação ocasional ligada à pesquisa científica, educação ambiental e lazer contemplativo de baixa
interferência (Ângelo & Lino, 1989).

As ilhas do Abrigo e Guararitama constituem também expressivo ninhal para o gaivotão
e pouso de aves marinhas migratórias como as ameaçadas trinta-réis-real e

trinta-réis-de-bico-vermelho . A Ilha do Abrigo é importante dormitório da fragata
(São Paulo, 2006). Visando a proteção dos ninhais de aves existentes no local de forma a

garantir a proteção das espécies residentes e freqüentadoras dessas ilhas, em de dezembro de 2006, foi criada pela
Lei nº 12.406/2006 o Refúgio da Vida Silvestre do Abrigo e Guararitama, cujo território faz parte do Mosaico de
Unidades de Conservação Juréia-Itatins MUCJI.

1

2

3

4

1  INTRODUÇÃO
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A região da Juréia foi considerada uma das áreas prioritárias para a conservação da flora e da
biodiversidade da Mata Atlântica, sendo definida como uma das ações prioritárias, para preencher a
enorme lacuna sobre a biodiversidade, a realização de inventários biológicos nas unidades de conservação
(Brasil, 2000).

Devido à importância biológica dos ambientes insulares associada à carência de informações
sobre os componentes florísticos deste ecossistema, está sendo implementado o projeto de pesquisa
denominado: “Caracterização do Meio Biótico do Refúgio de Vida Silvestre do Abrigo e Guararitama,
Mosaico de UCs Juréia-Itatins, Litoral Sul de São Paulo” cujo objetivo é levantar a composição florística
das Ilhas do Abrigo e Guararitama, subsidiando de informações e ampliando o conhecimento sobre a
vegetação do ecossistema insular de forma a contribuir para a conservação do patrimônio natural e
enriquecer o acervo do Herbário Dom Bento Pickel - SPSF, do Instituto Florestal. Desta maneira estamos
apresentando neste trabalho os resultados preliminares da primeira incursão no Refúgio da Vida Silvestre
Abrigo e Guararitama.

A Ilha do Abrigo localiza-se no litoral sul do Estado de São Paulo a aproximadamente 2 km
a leste do MUCJI sob as coordenadas 24° 23’ S e 46° 59’ W (FIGURA 1), possui uma área total de nove
hectares na porção plana da ilha. São ilhas sem praias, constituídas em toda sua linha de costa por
costões rochosos (FIGURA 2). A vegetação de Mata Atlântica, embora menos exuberante que as formações
do continente, consegue dar sustentação para alimentação, abrigo e reprodução de várias espécies da
fauna silvestre (Ângelo & Lino, 1989; São Paulo, 2006). Na Ilha do Abrigo existe um farol de
sinalização marítima da Marinha do Brasil. No local havia uma edificação de alvenaria, que estava irregular e
foi demolida.

FIGURA 1 – Localização do Refúgio da Vida Silvestre do Abrigo ou Guaraú e Guararitama.
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90

IF Sér. Reg., São Paulo, n. 40, p. 89-94, jul. 2009.

MUCJI

Escala 1:700.00

Fonte: Fundação Florestal Florestal 2009

Datum SAD 1969

Legenda

Limite_Mosaico

Escala: 1:35.000

Geoprocessamento L.C Liborio/abril2009



FIGURA 2 – Vista geral da Ilha do Abrigo e Guararitama (A) e vista parcial da Ilha do Abrigo (B).

O clima predominante da região em estudo é o Sub-tropical úmido sem estação seca definida, tipo Cfa
segundo a classificação de Köppen, com temperatura média anual de 21,4º C e pluviosidade média anual de
2.777,8 mm. Na região do rio Guaraú predomina o Clima Subtropical Oceânico Super Úmido do Maceno-Itú,
com temperatura média anual maior que 21,1º C e pluviosidade média anual de 2800-3000 mm, ou seja, do tipo
Af segundo a classificação de Köppen (Tarifa, 2004).

As características ambientais resguardadas pela Estação Ecológica de Juréia-Itatins permitiram sua
classificação como Zona Núcleo da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, reconhecida pela Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO no ano de 1991, no Programa MaB

(Costa Neto, 1997).
As plantas foram listadas de acordo com a classificação das famílias reconhecidas pelo

APG (2003).
Para a conferência dos gêneros consultou-se o (Missouri Botanical

Garden - MOBOT, 2009). Os descritores foram citados conforme Brummitt & Powell (1992).
Até o momento foi realizada uma expedição de reconhecimento em abril de 2009, onde foram

coletadas as plantas vasculares férteis. Os indivíduos estéreis observados foram fotografados visando
identificação posterior. O material botânico foi herborizado conforme Fidalgo & Bononi (1984) e identificado
através de bibliografia específica, por comparação com exsicatas depositadas em herbários e consulta a
especialistas. Todo o material coletado está sendo depositado no Herbário Dom Bento Pickel - SPSF do
Instituto Florestal.

Em abril de 2009 foi realizada uma expedição nas Ilhas do Abrigo e Guararitama que permitiu até o
momento levantar 25 espécies representadas por 18 famílias (TABELA 1), das quais Arecaceae com três
espécies, Fabaceae, Malvaceae e Urticaceae com duas espécies cada, apresentam maior riqueza de espécies.
O jerivá ocorre em alta densidade na Ilha do Abrigo, onde observamos diversos
indivíduos adultos com frutos.

– Man

and Biosphere

Angiosperm

Phylogeny Group -

Angiosperm Phylogeny Website

Syagrus romanzofianum
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TABELA1 – Espécies vegetais presentes na Ilha doAbrigo e Guararitama, ondeABR = IlhaAbrigo; GUA= Ilha
Guararitama; * = espécie introduzida.

Na Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo a família Capparaceae está representada por
apenas duas espécies, porém, existe a suspeita de um material coletado na Ilha doAbrigo ser uma terceira espécie
para o Estado (FIGURA 3), cujos dados deverão ser divulgados à comunidade científica após
tal confirmação.

IF Sér. Reg., São Paulo, n. 40, p. 89-94, jul. 2009.

Família Espécie Ilha

ANACARDIACEAE Schinus terebinthifolius Raddi ABR

ARECACEAE Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman ABR

Bactris setosa Mart. ABR

Cocos nucifera L.* ABR

ASTERACEAE Eupatoriam cf. hastatum L. ABR

BROMELIACEAE Bromeliaceae 1 ABR

CACTACEAE Cereus sp. GUA

CANNABACEAE Trema micrantha (L.) Blume ABR

CAPPARACEAE Capparis sp. ABR

COMBRETACEAE Terminalia catappa L.* ABR

CONVOLVULACEAE Ipomoea cairica L. Sweet. ABR

EUPHORBIACEAE Manihot sp.* ABR

FABACEAE Fabaceae 1 ABR

Vigna luteola (Jacq.) Benth. ABR

HELICONIACEAE Heliconia velloziana L. Emygdio ABR

LAURACEAE Nectandra oppositifolia Nees ABR

MALPIGHIACEAE Stigmaphyllon sp. ABR

MALVACEAE Hibiscus pernambucensis Arruda GUA

Sida rhombifolia L. ABR

MORACEAE Brosimum guianense (Aubl.) Huber ABR

MUSACEAE Musa sp.* ABR

MYRSINACEAE Rapanea umbellata (Mart.) Mez ABR

SAPINDACEAE Urvillea sp. ABR

URTICACEAE Cecropia glaziovii Snethlage ABR

Cecropia pachystachia Trécul ABR
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FIGURA 3 – sp. encontrada na Ilha do Abrigo.

A presença do coco-da-bahia , amendoeira-da praia e da mandioca
sp. indica o processo de antropização que o local tem sofrido. Tal fato deve estar associado diretamente

às atividades de manutenção do farol de sinalização marítima existente no local.
Os resultados obtidos até o momento, apesar de serem preliminares, são satisfatórios, pois, estudos que

caracterizem componentes da vegetação das Ilhas doAbrigo e Guararitama não são conhecidos.
Rogalski & Araújo (2005) estudando a vegetação da Ilha de Moleques do Sul no Estado de Santa

Catarina concluiu que o baixo número de espécies encontrado pode ser resultante de alguns fatores como:
o perímetro reduzido, topografia acidentada, solo rochoso, a alta salinidade, a grande distância do continente,
e a influência dos ventos que castigam a paisagem constantemente.

Foram observadas também algumas aves como a garça-branca-pequena , o gaivotão
, o trinta-réis-real , o trinta-réis-de-bico-amarelo e o

urubu .
As ilhas têm sido utilizadas para o estabelecimento de ninhais por algumas destas espécies como

, além de servir de área de pouso e alimentação de espécies migratórias que estão ameaçadas
de extinção em São Paulo como (Campos , 2004; São Paulo, 2006).

A metodologia prevê a realização de coletas bimestrais, porém, esta periodicidade depende de
condições logísticas e ambientais adequadas, tais como: embarcação apropriada, boas condições do mar e clima.

Tais resultados permitirão a ampliação do conhecimento sobre os ambientes insulares, componentes
do Mosaico de Unidades de Conservação Juréia-Itatins e no Litoral Sul do Estado de São Paulo, contribuindo
para o preenchimento de uma lacuna de conhecimento biológico daquele ecossistema.

Capparis

Cocos nucifera Terminalia catappa
Manihot

Egretta thulla
Larus dominicanus Thallasseus maximus Sterna eurygnatha

Cathartes aura

L. dominicanus
Thallasseus maximus et al.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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CONTRIBUIÇÕES DO ROTEIRO INTERPRETATIVO DA
TRILHA DAS ÁRVORES GIGANTES ÀS PRÁTICAS DE PROFESSORES

QUE VISITAM O PARQUE ESTADUAL DE PORTO FERREIRA

Patrícia CARREIRO*
Marlene Francisca TABANEZ**
Sonia Aparecida de SOUZA***

O Parque Estadual de Porto Ferreira - PEPF, com área de 611,55 hectares representa um dos últimos
remanescentes da vegetação do Cerrado, Floresta Estacional Semidecidual e Mata Ciliar do Interior do Estado de
São Paulo.

Entre os diversos programas de manejo, o de Uso Público do PEPF compreende os subprogramas
Educação Ambiental, Interpretação da Natureza, Ecoturismo e Eventos. Esse programa tem os objetivos de
proporcionar a integração da sociedade com a unidade e de sensibilizar e conscientizar a comunidade sobre a
importância da biodiversidade existente na Unidade e buscar o seu envolvimento e participação em ações para a
sua conservação e valorização.

O subprograma Educação Ambiental utiliza estratégias como o programa orientado para estudantes,
cursos para professores e estudantes, trilhas interpretativas e palestras (Tabanez ., 2003).

Segundo Robim & Tabanez (1993), as trilhas interpretativas constituem estratégias educativas
adotadas para integrar o visitante à natureza, propiciando-lhe conhecimento do ambiente e atuar como fator de
motivação na preservação das áreas silvestres.

Apesar da freqüência com que trilhas interpretativas são utilizadas em programas educativos nas
unidades de conservação, ainda existe carência de estudos sobre as abordagens de ensino e aprendizagem.

Tabanez (1997) realizaram estudos sobre diferentes estratégias educacionais utilizadas nas
Trilhas Interpretativas do Jatobá na Estação Ecológica dos Caetetus e do Cerrado na Estação Ecológica deAssis e
verificaram que a trilha monitorada, acompanhada de manual de atividades de campo denominado “Manual do
Cientista Amador” produz ganhos cognitivos e afetivos e salientam que a atividade com o referido material
utilizou mais tempo na Trilha em relação às demais estratégias, demonstrando maior interesse e motivação dos
participantes para com os temas abordados.

Silva (2006) ao avaliarem a efetividade da interpretação após o uso do Guia Didático para
intérpretes/educadores da “Trilha do Lobo” da Fundação Zôo-Botânica de Belo Horizonte - MG concluíram que
o mesmo mostrou-se satisfatório, tendo informações enriquecedoras e de grande auxílio, tanto para os
envolvidos no desenvolvimento da atividade quanto futuramente para o público.

As trilhas interpretativas são também utilizadas para atividades de estudo do meio, um importante
procedimento didático em educação ambiental que possibilita o contato do aluno com a realidade para
compreendê-la subjetiva e objetivamente, questioná-la e agir sobre ela (Balzan, 1984; Carvalho, 1989, 1998).

Nesta perspectiva, é possível ocorrer uma aproximação com os conteúdos abordados pelos professores
em sala de aula com aqueles possíveis de serem estudados nas unidades de conservação. Para essa aproximação
dos conteúdos específicos sobre a temática biodiversidade e conservação ambiental, as unidades de conservação
representam um espaço educacional possível de aprendizagem tanto do professor quando de estudantes.

Segundo Mizukami (2004), a base de conhecimento para o ensino, consiste de um “corpo de
compreensões, conhecimentos, habilidades e disposições que um professor necessita para atuar efetivamente
numa dada situação de ensino” (Wilson ., 1987, p. 106) e que possa propiciar processos de ensinar e
aprender, em diferentes níveis, contextos e modalidades.

______

1 INTRODUÇÃO
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Segundo Wilson . (1987), os professores para tomar decisões sobre o conteúdo de suas disciplinas
se apóiam nos seguintes tipos de conhecimentos: do conteúdo específico; pedagógico geral; pedagógico do
conteúdo; do currículo; dos fins, objetivos e valores educacionais; de outro conteúdo; sobre seus alunos.

Existe uma carência de materiais didáticos e de conhecimento do conteúdo específico que subsidiem
os professores em programas orientados com estudantes em unidades de conservação.

O “Roteiro Interpretativo da Trilha das Árvores Gigantes” foi elaborado com a finalidade de
abordar conhecimentos específicos sobre o PEPF e sobre a temática ambiental e assim se constituir em
material de apoio didático para atividades de estudo do meio. Apresenta a descrição/interpretação de
vinte e oito pontos escolhidos de acordo com a seqüência de fenômenos, com as características e
curiosidades da flora, da fauna e dos atrativos naturais. O Apêndice 1 apresenta um resumo das principais
características do meio biofísico do Parque, o Apêndice 2 alguns assuntos ligados à temática ambiental
e oApêndice 3, um glossário.

O presente trabalho teve o objetivo geral de identificar as contribuições do Roteiro às práticas
pedagógicas e atividades de estudo do meio realizadas no PEPF por professores do ensino fundamental do
município. Como objetivo específico, buscou dentificar os conhecimentos dos professores sobre os
conteúdos específicos relacionados à temática ambiental abordados no roteiro e os momentos de utilização do
roteiro nas práticas pedagógicas.

O trabalho foi desenvolvido na Trilha Interpretativa das Árvores Gigantes do PEPF. Com 3.500 metros
de extensão, essa Trilha tem seu percurso nos principais ambientes do Parque Cerrado, Floresta Estacional
Semidecidual e Mata Ciliar (Tabanez ., 2003). Possui sinalização e recursos interpretativos
constituídos por placas indicativas; placas de identificação de espécies vegetais; painéis interpretativos
com textos e ilustrações sobre os seguintes temas: A Trilha das Árvores Gigantes, Cerrado, Jerivás, Floresta
Estacional Semidecidual, Mata Ciliar, Fotossíntese, Jequitibá-rosa e, um folder. A FIGURA 1 apresenta
o croqui do Parque e a localização da Trilha e a FIGURA 2 professora abordando a temática Cerrado
aos alunos.

FIGURA 1 – Croqui do PEPF com localização da Trilha.

et al

et al
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FIGURA 2 – Professora e estudantes no Painel do Cerrado.

Para o desenvolvimento da pesquisa, foram realizados os seguintes procedimentos:

reunião com a equipe pedagógica do Departamento Municipal de Educação de Porto Ferreira para
apresentação da primeira versão do Roteiro e a definição dos critérios para participação dos professores no
Projeto, ou seja, professores que freqüentam o Parque/Trilha com seus alunos anualmente. O referido
Departamento indicou um professor por unidade escolar, de modo a ter representatividade;

reunião com os professores, com aplicação de questionário para identificar a visão de meio ambiente,
de educação ambiental, sobre a importância do Parque, e verificar os conhecimentos em relação à temática
ambiental abordados na Trilha, entrega da primeira versão do Roteiro para leitura;

reunião com professores para esclarecimentos de dúvidas em relação ao Roteiro;

atividade prática com professores no Parque para o pré-teste do Roteiro na Trilha, com a monitoria de três
técnicos da unidade;

agendamentos e orientações aos professores para visitas com alunos ao Parque com a utilização do Roteiro;

visitas dos professores com seus alunos ao Parque, totalizando 234 alunos, e

encontro com os professores para apresentação de trabalhos elaborados pelos alunos após as visitas ao
Parque; discussão sobre a experiência de realizar atividades na Trilha com a utilização do Roteiro, e aplicação
de questionário pós-atividades.

Participaram de todas as etapas do projeto nove professoras, identificadas neste estudo com a letra
P e numeradas de 1 a 9. Todas com formação em Pedagogia, com mais de 05 anos no magistério, sendo que
P2 possui também formação em Biologia e P4 em Letras. P1, P2, P4, P5, P6, P8 e P9 lecionavam na 4 série, P3 e P7
na3 série.

A apresentação e discussão dos resultados deste trabalho focalizaram os dados obtidos através da
aplicação de pré e pós-questionários, um dos instrumentos de coleta de dados da pesquisa.

Em relação ao número de vezes que já visitaram o Parque/Trilha, P1 respondeu (quatro), P4 e P8 (três);
P5, P6, P7 e P9 (mais de quatro); P2 (dez ou mais) e P3 nenhuma.Aparticipação desta professora está relacionada
à indisponibilidadeemumadasunidadesescolaresdeoutrosprofessoresque jádesenvolviamatividadesno Parque.
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De maneira geral, as professoras possuem visão genérica e naturalista de meio ambiente,
segundo Carvalho (1998) e Reigota (1994). Para P1, P2, P4, P5 e P7 meio ambiente é ;
para P2, P6 e P9 é e para P8

Em relação à educação ambiental, P1, P5 e P9 apresentaram respostas genéricas como por exemplo,
respeito. P2, P3, P4, P6, P7 e P8

responderam orientação, conscientização, trabalho preventivo, instrução relacionada à preservação do meio
ambiente, caracterizando a tendência tradicional e conservadora da educação ambiental, segundo Carvalho
(1989; 1996) e Simões (1995).

Essas tendências de meio ambiente e educação ambiental das participantes da pesquisa indicam a
necessidade de processos de capacitação em educação ambiental, interrelacionando os aspectos cognitivos,
afetivos e políticos da temática.

Todas as professoras desenvolvem atividades de educação ambiental com seus alunos, indicando
como local a sala de aula/escola (46%); o Parque (23%); área de lazer, em casa e no bairro (31%), revelando que
já utilizavam outros espaços para essas atividades. Notou-se que a maioria das professoras não relacionou as
visitas ao Parque como atividade educativa, uma vez que somente 23% citou o Parque como local de
desenvolvimento de atividades de educação ambiental.

Em relação à importância da existência de uma área como o PEPF, verificou-se que nas respostas da
P2, P4, P5, P7 surgem palavras-chave que constam da definição dos objetivos de um Parque, segundo o SNUC
(Brasil, 2000), tais como preservação, pesquisa, educação e lazer.Aresposta que mais se aproximou da definição
de um Parque foi da P7 “

Em relação ao momento da prática pedagógica que procuram o Parque, a maioria apresentou
respostas genéricas e citou os momentos de aula prática relacionadas aos conteúdos. P1 e P4 responderam
que aguardam convite do Parque, P2 frequenta em datas comemorativas como Dia do Meio Ambiente,
Dia da Árvore e da Primavera. Esses dados indicam também que embora visitem o Parque, as professoras
ainda não o incorporaram como uma prática em seus planejamentos pedagógicos. Esse resultado pode estar
relacionado à falta de trabalhos integrados e contínuos de educação ambiental.

Quanto à importância da Trilha das Árvores Gigantes para as atividades práticas com os alunos antes e
após a utilização do Roteiro, as professoras apresentaram respostas como:

. Estas respostas estão de acordo com a definição e
importância das trilhas interpretativas, segundo Guillaumon e . (1975); Robim & Tabanez (1993)
e Tabanez (2000).

Em relação ao conhecimento dos grupos de animais e de vegetais que ocorrem no Parque, a maioria das
professoras citou mais que o dobro do número de ambos após a utilização do roteiro, o que indica a sua
importância para a abordagem destes conhecimentos específicos. No entanto, esse dado não pode ser
considerado isoladamente, mas no contexto da conservação da biodiversidade do PEPF.

Todas as professoras utilizaram o Roteiro. No entanto, P1, P2, P4, P5 e P7 utilizaram antes,
durante e após as visitas no Parque; P3 antes e após, P6 antes e durante; P8 durante e após, e P9 apenas durante.
Esses dados não foram aprofundados devido ao encerramento do ano letivo e indisponibilidade de tempo
das participantes.

Para todas as professoras, os pontos interpretativos da Trilha foram suficientes para abordagem da
temática ambiental. Os temas em sua maioria estão relacionados às suas práticas pedagógicas, principalmente os
pontos relacionados à vegetação.

Quando perguntado às professoras se algum ponto interpretativo poderia ser excluído do Roteiro,
a maioria respondeu “não” e somente P2 que possui formação também em Biologia respondeu “sim”,
sugerindo exclusão dos seguintes pontos – tamanqueira, pimenta de macaco e sauveiro no Cerrado; serapilheira,
imbé, marinheiro e painel da Fotossíntese na Floresta.

Para a maioria das professoras (P2, P3, P7, P8 e P9) a experiência de realizar a Trilha com os alunos
utilizando o Roteiro foi produtiva, mais fácil e aprofundada, uma vez que tiveram acesso às informações sobre o
Parque/Trilha e puderam trabalhar antes da visita, despertando interesse nos alunos.

tudo o que nos rodeia
qualquer local onde encontramos seres vivos é tudo, é a nossa vida.

é tudo que nos rodeia, tentar viver sem prejudicar os seres, conscientização e

observar a natureza in loco, conhecer
e comparar o meio ambiente, contato com a natureza, visita a campo, contato com tudo que foi estudado em sala
de aula, contato com diferentes tipos de vegetação

t al

creio que é muito importante para a preservação do meio ambiente, para poder ser
realizadas pesquisas em campo e para trabalhos educativos e também de lazer”.
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A maioria das professoras desenvolveu atividade com os alunos em sala de aula após a visita,
utilizando mais de uma estratégia didática. P1 utilizou diálogo e ilustração; P2 conversas sobre os pontos
observados, avaliação escrita e desenhos; P3 dicionário ecológico, pesquisa com produção de cartazes sobre a
fauna e flora da região e a vegetação predominante, trabalho sobre a importância da preservação da mata ciliar e
cartazes sobre a reciclagem como forma de preservação da Mata Ciliar; P4 textos; P5 relatório escrito e ilustrado,
seminários com apresentação de maquetes, cartazes e produção de DVD sobre a visita para os alunos
apresentarem às famílias; P6 não desenvolveu devido à licença; P7 textos, desenhos, poemas, acrósticos,
apresentação sobre a visita ao Parque à outra série; P8 comentários e debates orais e P9 textos e desenhos.
Esses dados mostram as formas mais usadas nas representações das idéias, ilustrações, exemplos,
demonstrações e modos de representar e formular os assuntos para torná-los compreensíveis aos alunos (Wilson

.,1987).
Em relação à distância, tempo de percurso e utilização do Roteiro, as respostas indicam a necessidade

de se realizar a Trilha em etapas, devido a sua extensão, número de pontos interpretativos e grande diversidade de
temas a serem abordados.

Os dados mostram que a utilização da Trilha pelos professores e estudantes em uma única etapa/visita
não possibilitava a abordagem dos diversos temas e pontos interpretativos, além da correria para cumprimento
do horário escolar, bem como a necessidade em se realizar a Trilha em etapas ou de acordo com os temas.

Os encontros com os professores indicaram o interesse, motivação e foram ricos para troca de
experiências e idéias entre professores e pesquisadores, demonstrando a relevância da colaboração. Por outro lado
revelaram a necessidade de processos de capacitação para abordagem das concepções de meio ambiente e educação
ambiental, considerandoasdiversas tendências teóricasquecontemplemarelaçãoserhumano-sociedade-natureza.

De maneiro geral, pode-se inferir que o Roteiro se apresenta como instrumento ou material de apoio
didático às atividades de educação ambiental e estudo do meio, contribuindo para o conhecimento do conteúdo
específico, conhecimento pedagógico geral, conhecimento dos alunos e conhecimento pedagógico do conteúdo.

Após adequações, o Roteiro será preparado para publicação e distribuição às unidades escolares,
para utilização dos professores, a partir de um processo de capacitação ou formação continuada.
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Questionário pré-atividades

“Roteiro Interpretativo da Trilha das Árvores Gigantes”

1. Nome.

2. Escola em que trabalha.

3. Formação acadêmica.
Área:

4. Disciplina(s) que leciona :
série ou ciclo:

5. Tempo no magistério: ( ) até 5 anos ( ) 5 a 10 anos ( ) mais de 10 anos

6. O que você entende por meio ambiente?

7. O que você entende por educação ambiental?

8. Você desenvolve atividades de educação ambiental como seus alunos?
( ) Sim ( ) Não
Se sim, quais e onde?                                   Se não, por que?

9.  Por que é importante a existência de uma área como o Parque Estadual de Porto Ferreira?

10. Quantas vezes você já á visitou o Parque Estadual de Porto Ferreira com seus alunos?
( ) uma ( ) duas ( ) três ( ) mais quantas?

11. Em que momento da sua prática pedagógica você procura o Parque Estadual de Porto Ferreira?

12. O que significa o Parque Estadual de Porto Ferreira para você?

13. Você aborda temas relacionados ao Parque com seus alunos:
) antes da visita ( ) durante a visita ( ) após a visita

Quais?

14. Você já planejou atividades a serem desenvolvidas com seus alunos na Trilha das Árvores Gigantes?
) sim ( ) não

Se sim, comente.

15. Qual a importância da Trilha das Árvores Gigantes para as atividades práticas com os alunos?

16. Cite algumas espécies vegetais do Parque:

17. Cite algumas espécies animais do Parque:

18. Qual a importância das florestas?

19. Cite o(s) problema(s) ambientais do município de Porto Ferreira que podem interferir na conservação
do Parque.

(

(
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Questionário pós-atividades

“Roteiro Interpretativo da Trilha das Árvores Gigantes”

1. Nome

2. Escola

3. O que você entende por meio ambiente?

4. O que você entende por educação ambiental?

5. Por que é importante a existência de uma área como o Parque Estadual de Porto Ferreira e o que ele significa
para você?

6. Qual a importância da Trilha das Árvores Gigantes para as atividades práticas com os alunos?

7. Cite algumas espécies vegetais do Parque:

8. Cite algumas espécies animais do Parque:

9. Qual a importância das florestas?

10. Cite o(s) problema(s) ambientais do município de Porto Ferreira que podem interferir na conservação
do Parque.

11. Os pontos interpretativos foram suficientes para abordar os diversos temas/fenômenos ao longo da Trilha?
( ) Sim ( ) Não

12. Você utilizou os conteúdos do “Roteiro da Trilha” com seus alunos
(    ) em sala de aula, antes da visita
(    ) durante a visita
(    ) após a visita
(    ) se não utilizou, justifique.

13. Na sua opinião, quais são os pontos interpretativos mais importantes do roteiro para a prática com os alunos?
Justifique.

14. Você acha que algum(s) ponto(s) interpretativo(s) poderia ser excluído do Roteiro?
( ) Sim ( ) Não
Se sim, quais?

15. Comente sobre a experiência de realizar a Trilha com os alunos com a utilização do Roteiro.

16. Que tipo de trabalho você realizou com os alunos após a visita na Trilha?

17. Utilizando o Roteiro, quais atividades práticas/estudo do meio você gostaria de desenvolver com seus alunos
na Trilha/Parque.

18. Sugestões/comentários sobre o Roteiro.
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ESTUDO DE POTENCIAL PEDAGÓGICO NA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL ITIRAPINA
PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL*

Willian de Souza GALLO**
Paulo Henrique Peira RUFFINO***

A incorporação de temas ambientais em atividades de ensino tem sido considerada como caminho de
grande significado, não só pelos conhecimentos que promove acerca dos conteúdos e dos processos da natureza,
mas, também pelas potencialidades educativas dessas abordagens para o desenvolvimento cognitivo, social,
político, moral e ético dos alunos. (Nicolai-Hernández & Carvalho, 2006). Em relação à temática ambiental,
a educação é sempre vista como um processo fundamental na busca de soluções para os problemas
relacionados com os impactos ambientais e suas conseqüências para as diferentes formas de vida, incluindo a
humana. É a partir dessa constatação que a educação torna-se parte constitutiva do mote ambiental e,
ambas determinam-se reciprocamente.

Segundo (Matarezi, 2005), o termo “espaço educador” é recente e surge para abarcar algumas das
dimensões pertinentes à educação ambiental. No Programa Municípios Educadores Sustentáveis - MES do
Ministério do Meio Ambiente - MMA, os “espaços educadores são aqueles capazes de demonstrar alternativas
viáveis para a sustentabilidade, estimulando as pessoas a desejarem realizar ações conjuntas em prol da
coletividade e reconhecerem a necessidade de se educarem, neste sentido” (Brasil, 2005). Assim, fica evidente
que os esforços para inserção da educação ambiental devem ocorrer na perspectiva de que os espaços sejam
dotados de características educadoras e emancipatórias, que contenham em si o potencial de provocar
descobertas e reflexões.

Todo lugar possui um potencial pedagógico, explícito ou implícito. Em toda organização espacial,
há uma forma silenciosa de ensino. Todo espaço trás em si características educativas, mas não necessariamente
se constitui num espaço educador, é preciso haver intencionalidade educadora, ou seja, intenção a propiciar-se
aprendizagem aos nossos interlocutores (Matarezi, 2005). Encontramos toda essa potencialidade nas unidades
de conservação.

No Brasil, a experiência com a implantação e a utilização de programas educativos em áreas naturais
protegidas de caráter educativo ambiental, é recente e continua restrita. Faltam ações de caráter científico sobre a
eficiência destes programas voltados para diferentes públicos e locais.

Através de um melhor conhecimento das potencialidades pedagógicas dos ecossistemas estudados e a
elaboração de programas de educação ambiental formal, gerar-se-á uma postura crítica na busca de alternativas e
soluções dos principais problemas ambientais existentes no local que muito reflete aos do cenário mundial.
Transformando esses espaços em verdadeiras salas de aula ao ar livre promovendo o contato direto com o
ambiente a ser estudado. Com isso, o educando passa a vivenciar situações de experiências que possibilitem a
solução dos problemas que lhes são apresentados no dia-a-dia de sua vida (Pereira, 1993).

As principais atividades do programa de uso público na estação estão relacionadas a educação
ambiental (projetos com escolas municipais e estaduais, capacitação de professores, etc.), implantação de trilhas,
organização de eventos (exposições, apresentações musicais, caminhadas, plantios, e outros) apresentação da
Unidade em eventos externos (exposições), elaboração de material visual (placas) e de material informativo
sobre a Unidade (banners, folders, entre outros).

A partir da implantação da proposta sugerida, pode-se repensar em modelos estratégicos de uso
público das unidades de conservação, pois é através do processo de conscientização do público envolvido que se
detectam os novos passos para as ações estratégicas futuras em busca de novas formas de gerar processos de
sensibilização, consciência e conhecimento.

______

1 INTRODUÇÃO
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Partindo desses pressupostos, procuramos nesta pesquisa, investigar o potencial pedagógico da
Estação Experimental Itirapina para programas de educação ambiental formal, transformando esse espaço em
um espaço educador.

AEstação Experimental Itirapina situa-se no município de Itirapina, no Estado de São Paulo, a 226 km
da capital, entre as coordenadas geográficas 22º 15’ S e 47º 49’ W (Veiga, 1975) (FIGURA 1). Essa unidade
possui uma área total de 3212 ha (Delgado ., 2006), dos quais 1778,5 ha são cobertos por florestas plantadas:
101,4 ha com espécies de sp. e 1677,1 ha com espécies de sp. (Pinheiro ., 1976).

FIGURA1 – Localização da Estação Experimental Itirapina (em contraste).

, a questão metodológica constituiu em um levantamento da diversidade de ambientes físicos e
biológicos através da caracterização da área de estudo (abrangendo toda a Estação Experimental), mediante
visitas a campo e levantamento bibliográfico, para definir cada sistema ecológico (mata ciliar cerrado/cerradão,
reflorestamento comercial, de recuperação e corredores) e área construída (sede administrativa, anfiteatro, pista
de saúde, trilhas, etc.).

Em seguida, delimitou-se dentro da área de estudo caracterizada, os espaços que possuem boas
condições de preservação, com atrativos naturais mais relevantes, e que permita ao público-alvo: alunos do
ensino fundamental, a terem pleno êxito em sua aprendizagem. Áreas de difícil acesso, geralmente, guardam
ambientes bem preservados; no entanto, deve-se evitar expor os visitantes a riscos, e esse fator pesou na escolha
dos locais dentro do ecossistema em que os trabalhos de campo foram realizados.

No intuito de atingir os objetivos dessa pesquisa adotou-se como procedimento, técnicas de pesquisa
bibliográfica e documental utilizadas na coleta de materiais (artigos, livros, textos, entre outros) acerca das
temáticas de unidades de conservação, educação ambiental e espaços educadores, sendo analisadas por meio da
técnica de análise documental descrita por (Richardson, 1999, p. 230) como “[...] uma série de operações que
visam estudar e analisar um ou vários documentos para descobrir as circunstâncias sociais e econômicas com as
quais podem estar relacionados”.

2 MATERIALE MÉTODOS

et al
Eucalyptus Pinus et al

A priori
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Por meio dessa técnica, foi possivel estabelecer relações teórico-reflexivas entre os temas, bem como,
definir os espaços vistos como educadores e identificar as formas pelas quais a educação ambiental formal pode
ser aplicada nesses espaços a serem levantados, através da elaboração de programas pedagógicos.

Os espaços delimitados dentro da Estação Experimental que melhor atendem a expectativa de elaborar
programas de educação ambiental formal, ou seja, possuem um evidente potencial pedagógico e são todos
acessíveis, se encontram em diferentes pontos da Estação Experimental (TABELA1).

TABELA 1 – Relação das áreas com boas condições de preservação (ambientes biológicos) e uso (ambientes
físicos) e seleção dos espaços para aplicação dos programas de educação ambiental formal.

Esses são caracterizados a seguir, à luz da leitura do Plano de Manejo Integrado das Estações Ecológica
e Experimental de Itirapina (Delgado ., 2006).

O “cerrado do Vermelho” é um fragmento onde predomina a fisionomia de cerradão com cerca de
121,01 ha. Este se caracteriza pela fisionomia florestal com dossel contínuo (mais de 90% de cobertura),
constituído por árvores de 8 a 15 metros e, eventualmente, emergentes de maior porte. Não há cobertura herbácea
e, em geral, encontram-se no sub-bosque indivíduos jovens de espécies arbóreas e algumas espécies herbáceas
ciófitas (com pouca exigência por luz), tais como a (capim-navalha),
(bromélia), (ananás), orquídeas terrestres como (boca-de-dragão)
entre outras.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

et al

Scleria latifoli Aechmea bromeliifolia

Ananas ananassoides Epidendron elongatum
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FIGURA6 – Reflorestamento com
spp. destacando a extração
de resina – E.E.I.

Pinus

As áreas cobertas por floresta ripícula variam de floresta de galeria a floresta paludosa de acordo com
variações topográficas e nas características dos cursos d’água.Amata ciliar encontrada às margens do córrego do
Limoeiro apresenta uma vegetação frondosa e é facilmente transitável.

Em um determinado trecho se encontra um talhão de araucária ( ), oriundo de
testes de adaptação desta espécie ao solo. Este é seguido pelo Cerrado do Vermelho, pela mata ciliar, pela represa
do Limoeiro (cercada por limoeiros e suas águas são de uma coloração verde limão) e a frente da represa nos
deparamos com pinheiros ( spp.) utilizados como matéria-prima para madeira e resina. Trata-se de um
espaço privilegiado, pois estão todos muito próximos e são ligados por um aceiro (FIGURAS 2, 3, 4, 5, 6).

É nesse local que se encontra a Trilha dos Seres, uma trilha interpretativa cujo enfoque esta na
Educação Ambiental e elaborada de um modo que permite uma melhor compreensão do meio vivo, aguçando a
atenção para o quadro de vida cotidiana, revelando o impacto do homem com a natureza e criando a oportunidade
de se admitir inconscientemente esse impacto onipresente (Gallo, 2008).

Araucaria angustifolia

Pinus

FIGURA 2 – Detalhe do Talhão de Araucária
( ) – E.E.I.Araucaria angustifolia

FIGURA 3 – Vista geral do Cerrado do
Vermelho – E.E.I.

FIGURA 4 – Vista geral da mata ciliar com
destaque do córrego do
Limoeiro – E.E.I.

FIGURA5 –Vista geral da represa do Limoeiro –
E.E.I.
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FIGURA9 – Vista geral da represa. FIGURA10–Alojamentoparapesquisadores.

A área aberta à visitação pública próxima a sede administrativa conta com vários outros locais de
interesse, bem como a Trilha do Beija-Flor, uma trilha auto-guiada, cujas árvores são identificadas com seus
nomes científicos, uma pista de saúde que também possui as árvores identificadas com seus nomes científicos,
represa, alojamento para pesquisadores, sanitários (para uso dos visitantes), parque infantil e anfiteatro
(FIGURAS 7, 8, 9, 10). Os espaços físicos que não apresentam atrativos potenciais para a educação, como
alojamento, sanitários, parque infantil e anfiteatro, serão utilizados de forma indireta, como refeitório, recreação,
realizações de oficinas e palestras, exibição de material audio-visual (documentários, filmes, entre outros).

Diferente desses espaços, existem outros que são reconhecidamente próprios da educação como a sala
de aula e a escola, por exemplo. São chamados espaços escolares.

No entanto, acreditamos que se transformarmos os espaços naturais em “salas de aula” também
teremos resultados significativos no processo de ensino-aprendizagem. Uma vez que o que torna um espaço
cheio de significados e aprendizados são a qualidade e função das relações que se mantém com este espaço.
Portanto, influenciamos neste espaço e somos influenciados por ele.

Neste trabalho assumimos que a Educação Ambiental, como perspectiva educativa, pode estar
presente em todas as disciplinas, quando se analisa temas que permitem enfocar as relações entre a humanidade e
o meio natural, e as relações sociais, sem deixar de lado as suas especificidades (Reigota, 2001, p. 25).

Para cada espaço educador delimitado uma disciplina foi relacionada e um programa de educação
ambiental foi elaborado (TABELA2).

Desta maneira, propondo usufruir pedagogicamente para fins de educação ambiental os espaços da
Estação Experimental Itirapina, criou-se os programas educativos que, trazem a inserção da educação ambiental
como um tema transversal em cada disciplina pertencente à grade do ensino fundamental (Língua Portuguesa,
Matemática, Ciências, Geografia, História, EducaçãoArtística e Educação Física).



TABELA2 – Relação dos espaços educadores com as disciplinas e seus programas de E.A.

Na aula intitulada , através de uma linha do tempo, criada juntamente com
os alunos, é retratada a mudança do homem do passado até o presente e quais as possíveis perspectivas deste
homem para o futuro, em relação à natureza. Em , são discutidas os tipos de solos e os
efeitos e causas da erosão em leitos de rio. Na aula , os alunos redigem textos sobre o ser natural
(árvores, flores, insetos, pássaros, entre outros) que mais se identificam e discutem sobre desmatamento e
queimadas. é uma aula repleta de cálculos sobre o desperdício de água, bem como sua quantidade
no mundo. aborda o tema reciclagem e estimula a criatividade dos alunos nas confecções de
diversos materiais. Em os alunos são informados sobre a doença, a sua prevenção e
incentivados a passar o que aprendem aos moradores da estação. Na aula ,
os alunos realizam uma chave de identificação das espécies arbóreas ao mesmo tempo em que exercitam nos
equipamentos de um percurso. Em os alunos passam por diferentes desafios e se deparam
com situações do dia a dia que envolvam consumo e desperdício de energia e água. Na aula ,
os alunos interpretam uma trilha guiada por um monitor, cujo enfoque está na relação do homem com a natureza
destacando os impactos ambientais presentes nessa relação.

Arealização estratégica de um Programa de EducaçãoAmbiental Formal em unidades de conservação
extrapola o espaço interior da sala de aula, privilegiando o espaço exterior na busca do conhecimento e das
experiências ambientais trazendo resultados positivos no processo de ensino-aprendizagem ao mesmo tempo em
que permite uma melhor relação com a natureza.

Desse modo, a construção de estratégias ambientais educativas, contextualizadas e significativas para
os alunos do ensino fundamental da comunidade, a partir da implementação de programas/aulas
interdisciplinares que visam não somente a transmissão de conhecimentos, mas também de propiciar atividades
que revelam os significados e as características do ambiente, transcendeu os aspectos cognitivos da
aprendizagem, e possibilitou a criação de oportunidades para reflexão, ação e disseminação de idéias e práticas
conservacionistas, podendo, portanto, ser considerada um instrumento efetivo de educação ambiental.

Aos funcionários do Horto de Itirapina que auxiliaram no trabalho de campo e ajudaram com
suas opiniões durante a realização do projeto, e ao CNPq pela bolsa de iniciação científica concedida ao
primeiro autor.

Passado, Presente e Futuro

Segurando Minhas Raízes
A Minha Natureza

Conta-Gotas
Arte Reciclada

Todos Contra a Dengue
Exercitando com Conhecimento

Caça ao Tesouro
Homem e Natureza

4 CONCLUSÃO

5 AGRADECIMENTOS
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Espaço educador Disciplinas Programas

Cerrado do Vermelho História Passado, Presente e Futuro
Mata Ciliar Geografia
Talhão de Araucária Geografia

O solo e sua importância

Pinheiros e Represa Português A Minha Natureza

Represa Matemática Conta-Gotas

Educação Artística Arte Reciclada
Anfiteatro

Geografia, Ciências Todos Contra a Dengue
Pista de Saúde Educação Física Exercitando com Conhecimento
Trilha do Beija-Flor Português, Matemática, Ciências Caça ao Tesouro

Trilha do Seres Ciências Homem e Natureza
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A PESQUISA CIENTÍFICA COMO PROCESSO EDUCATIVO NO
NÚCLEO DE FORMAÇÃO ECOPROFISSIONAL HORTO/CANTAREIRA, SP

Patrícia Ferreira e LIMA*
Elaine Aparecida RODRIGUES**

A educação científica é um requisito fundamental para a democracia, é de necessidade plena
para o conhecimento e intelecto do homem. A ciência promove o bem-estar humano e a capacidade de
compreender melhor os fenômenos naturais e sociais, possibilitando o desenvolvimento de novas tecnologias
para a solução de problemas, a melhoria da qualidade de vida e a promoção da equidade social
(United Nations Educational, Scientific And Cultural Organization - UNESCO, 1999). Neste contexto,
a pesquisa enquanto princípio científico e educativo (Demo, 2006) constitui ferramenta apropriada para o
desenvolvimento da educação científica, transformando alunos ouvintes em alunos participantes (Perrenoud

., 2000).
Considerando a potencialidade da pesquisa para o desenvolvimento humano, implantou-se em junho

de 2006 a Oficina de Educação Científica, Núcleo de Educação Ecoprofissional - NEE Horto/Cantareira do
Programa de Jovens, Meio Ambiente e Integração Social - PJ-MAIS. O PJ-MAIS, coordenado pela Reserva da
Biosfera do Cinturão Verde do Estado de São Paulo - RBCV desenvolve-se nos chamados Núcleos de Educação
Ecoprofissional, implantados em sistema de parceria nos municípios. Até o ano de 2008, o Programa contava
com 15 NEEs implantados em 13 municípios da RBCV.

Sua estrutura pedagógica/metodológica possui duas vertentes complementares, a educação
ecoprofissional e a formação integral, desenvolvidas durante os cursos de formação ecoprofissional,
com a duração sugerida de dois anos, segmentados em 4 módulos semestrais. A educação ecoprofissional
implica na criação de oportunidades de participação, treinamento e capacitação em quatro oficinas temáticas
(i. Produção e manejo agrícola e florestal; ii. Turismo sustentável; iii. Consumo, lixo e arte; iv. Agroindústria
artesanal) que abrangem uma ampla gama de possibilidades de atuação ecoprofissional dos jovens no chamado
ecomercado de trabalho. A formação integral implica na criação de oportunidades de vivências e convivências
para o pleno desenvolvimento das potencialidades inerentes ao ser humano, através dos processos simultâneos
de auto-formação, heteroformação e ecoformação (Galvani, 2001).

A primeira turma de jovens selecionada pelo PJ-MAIS no NEE Horto/Cantareira em 2006 foi
constituída por 21 jovens da região de entorno do Parque Estadual Alberto Löfgren, alunos do ensino médio da
Escola Estadual Francisco Voccio. Além das Oficinas temáticas, no NEE Horto/Cantareira, iniciou-se as
atividades da primeira Oficina de Educação Científica - EC, com o objetivo de incentivar a prática da pesquisa
como meio de aprendizagem, produção de conhecimento e conservação ambiental. Além da intervenção
sócioambiental, acredita-se que a oficina de Educação Científica contribua com uma escolha profissional mais
consciente, maior amadurecimento, senso de responsabilidade e empenho nas atividades propostas, e visão
ampliada do mundo profissional e da própria sociedade, complementando a formação integral proporcionada
pelas demais oficinas do PJ-MAIS.

1 INTRODUÇÃO
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Considerando-se os resultados positivos obtidos com a Oficina de EC no período 2006-2008,
a proposta foi novamente incorporada à 2ª turma do NEE Horto/Cantareira, implantada no segundo semestre
de 2008. A oficina de EC iniciou-se em 15/09/2008, com 17 jovens de 15 a 17 anos, cursando o 1º ano de ensino
médio na Escola Estadual Francisco Voccio. Tem-se como pressuposto de estudo que os educandos atendidos
pelo PJ-MAIS são vitimados pelo analfabetismo científico, em diferentes graus. Este pressuposto foi construído
a partir da observação participante durante a Oficina de EC no período 2006-2008. O objetivo geral deste estudo
é analisar os resultados obtidos com a promoção da alfabetização científica de jovens do NEE Horto/Cantareira.
Constituem objetivos específicos: promover a divulgação e a desmistificação da ciência e da pesquisa e fomentar
a elaboração própria dos educandos. Chama-se a atenção para o fato de que, embora a temática ambiental
constitua para a execução da Oficina de EC, a mesma oficina não visa à alfabetização ecológica
(Capra, 2006), mas o desenvolvimento da alfabetização científica pela educação ambiental, sendo este último o
marco teórico desenvolvido.

A pesquisa desenvolveu-se no NEE Horto/Cantareira, do Programa de Jovens, Meio Ambiente e
Integração Social - PJ-MAIS, cujas atividades são realizadas no Parque Estadual Alberto Löfgren, localizado na
zona norte de São Paulo. O objeto de pesquisa é a Oficina de Educação Científica, desenvolvida com 17
educandos no período de 15/09/2008 a 07/05/2009.

Utilizou-se a pesquisa-ação como método de pesquisa qualitativa, enquanto estratégia de pesquisa
social com base empírica, concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um
problema coletivo (Thiollent, 2005). Neste estudo, a ação a ser desenvolvida entre pesquisadores e participantes
da pesquisa é a promoção da alfabetização científica dos jovens do NEE Horto/Cantareira.

Considera-se que, entre as técnicas de produção de dados para o desenvolvimento de pesquisas sociais,
são utilizadas técnicas aplicáveis tanto aos métodos qualitativos como aos métodos quantitativos. Para tanto,
utilizou-se observação participante; pesquisa bibliográfica e documental, fotografia, questionário estruturado.
Para a coleta de dados desenvolveu-se a observação participante nas Oficinas de EC, durante todo o período da
pesquisa, de 15/09/2008 a 07/05/2009, somando-se 23 reuniões, realizadas semanalmente, na sede do NEE
Horto/Cantareira, na Biblioteca do Instituto Florestal ou na sede da RBCV, conforme a temática da Oficina,
com três horas diárias de duração, das 14h às 17h.

A observação participante, observação direta ou observação etnográfica, consiste na imersão do
observador no meio que pretende observar para que possa efetivamente integrar-se no meio sociocultural e analisar,
constituindo relatos detalhados do que acontece no dia-a-dia dos participantes (Moreira, 2002); no caso da
Oficina de EC utilizou-se a observação aberta, na qual os participantes conhecem a identidade do pesquisador e
sua missão. Os registros da observação participante foram anotados em diário de campo (Gomes, 2003).
Ainda como instrumento de coleta de dados foi elaborado um questionário estruturado, com 36 questões abertas
e fechadas, abordando aspectos sociais, culturais e do cotidiano dos participantes, como: freqüência de leitura,
perspectiva de vida, freqüência em bibliotecas, sites e programas favoritos, pesquisas desenvolvidas. O questionário
configura-se como a aplicação de um procedimento padronizado para coletar informação de uma amostra de
pessoas de forma estruturada e o estímulo é o mesmo para todas as pessoas (Cea D’Ancora, 1996). O questionário foi
aplicado no dia 15/09/2008, após apresentação dos objetivos do mesmo para os 17 alunos integrantes da 2ª turma
do NEE Horto/Cantareira, tendo a atividade duração aproximada de uma hora.

Procedeu-se à pesquisa bibliográfica e documental como instrumentos de coleta de dados,
considerando que a pesquisa documental utiliza-se de materiais que não receberam tratamento analítico
como: relatórios, vídeos, áudio, arquivos digitais, etc. O pesquisador coleta e analisa uma amostra de
documentos escritos, verificando a linguagem e regras gramaticais; essa análise documental deve ser individual,

background

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Local de Estudo

2.2 Metodologia
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de documento a documento, sendo registrados os dados respeitantes a cada item (Sousa, 2006; Morin, 2004).
A pesquisa documental realizou-se a partir de documentos produzidos pelos participantes durante a oficina:
1) relatórios de interpretação de texto; 2) resumos; 3) fichamentos; 4) reelaboração de artigos científicos;
5) relatórios e entrevistas extraídos durante a formulação dos projetos.

Os dados coletados foram sistematizados para análise, considerando, de forma complementar,
a abordagem qualitativa e quantitativa. Os registros das observações participantes e os registros da pesquisa
documental subsidiaram a construção de categorias escalares para possibilitar a avaliação e o tratamento dos
dados qualitativos (Serafini & Pacheco, 1990), sendo consideradas as classificações: Excelente; Bom; Regular;
Fraco; Deficiente. e condiz com a valência positiva e as duas últimas categorias ( e

), referem-se à valência negativa.
A regra de correspondência apresenta indicadores presentes ou ausentes, sendo então a classe superior

EXCELENTE se estão presentes todos os indicadores; a classe DEFICIENTE quando não é encontrado nenhum
indicador; na classe BOM está presente a maioria dos indicadores; a classe intermediária FRACO é ausência da
maioria dos indicadores; a classe intermediária REGULAR tem o mesmo número de indicadores presentes e
ausentes. Com a determinação da classificação, procedeu-se à estruturação das categorias, conforme
apresentado nos QUADROS 1 e 2.

QUADRO 1 – Categorias de análise da observação participante e indicadores.

QUADRO 2 – Categorias de análise da pesquisa documental e indicadores.

Excelente Bom Fraco
Deficiente

113

Categorias Indicadores

Entrega das atividades no prazo determinado
· Responsabilidade
· Empenho nas atividades propostas

Participação na oficina
· Iniciativa para resolver situações problemas
· Relacionamento com o grupo
· Atitudes colaborativas (trocas de idéias e opiniões)

Categorias Indicadores

Caderno de bordo
· Registros diários das aulas de forma ordenada
· Responsabilidade com o material
· Resolução das atividades propostas

Gramática

· Conjugação verbal
· Acentuação
· Pontuação
· Ortografia

Elaboração própria
· Versatilidade com idéias
· Atitude criadora
· Facilidade na interpretação

Coesão textual
· Harmonia com o texto
· Vocabulário adequado
· Textos articulados com princípio, meio e fim
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A elaboração de perfis gráficos para a transformação dos componentes qualitativos em componentes
quantitativos necessita de valores numéricos às categorias de cada critério, sendo definidos: deficiência (1);
fraco (2); regular (3); bom (4); excelente (5), convertendo-se independentemente do perfil de avaliação.
Quanto à periodicidade da análise dos indicadores, os mesmos foram avaliados em todas as oficinas,
sendo anotados as atividades e os resultados obtidos. Para este estudo, consideraram-se os indicadores
levantados em setembro/2008 e maio/2009. A periodicidade da análise das categorias foi determinada como
momento inicial e final da Oficina pelo fato de que se considerou que os educandos estavam habituados a uma
determinada forma de aprendizagem e com dificuldades em alterar este paradigma ensino-aprendizagem em
curto período temporal, já que para modificar um hábito ou transformar pensamentos é necessário um longo
período de trabalho (Demo, 2006).

A Oficina de EC, iniciou-se com em 15/09/2008, das 14h às 17h, com a participação de 17 jovens,
entre 15 e 17 anos, alunos do 1º e 2º anos do ensino médio no período matutino, da Escola Estadual Francisco
Voccio, no entorno do Parque Estadual Alberto Löfgren. Até o início do recesso escolar de fim de ano
(03/12/2008), as Oficinas do PJ-MAIS no NEE Horto/Cantareira contavam com a participação de 10 alunos.
Ao término deste recesso (12/03/2009), regressaram às atividades 08 alunos, sendo que permaneceram 05 alunos
no Programa ao final do primeiro semestre de 2009. Os educandos desistentes não foram avaliados quanto ao
motivo de interrupção dos estudos, todavia, em uma avaliação da Oficina de EC realizada com os educandos
freqüentes em grupo operativo de 18/03/2009, verificou-se que os principais motivos sugeridos como fator de
desistência são: preguiça, necessidade de trabalhar, acúmulo de tarefas escolares, influência de amigos
desistentes. Cabe ressaltar que estes fatores não foram sistematicamente avaliados até o momento,
sendo oportuno observar que a proposta didática-metodológica do curso de formação ecoprofissional
desenvolve-se em módulos semestrais, constituindo 4 semestres com duração total de 2 anos; no NEE
Horto/Cantareira as aulas são ministradas de segunda a quinta-feira abrangendo a formação integral dos
educandos e quatro oficinas temáticas (produção e manejo agrícola sustentável; consumo, lixo e arte; educação
científica; turismo sustentável).

O QUADRO 3 ilustra o desenvolvimento da Oficina de EC, em dois períodos distintos. O final do 2º
semestre de 2008 contava com a participação final de 10 alunos e, durante esta fase, trabalhou-se a criticidade,
elaboração própria, temas de pesquisa, culminando com a formação de grupos de pesquisa, com até 3 integrantes
e a escolha dos referidos temas. O 1º semestre de 2009 foi marcado pela maior desistência dos alunos,
permanecendo 8 alunos distribuídos em 3 grupos de pesquisa, cujos projetos estão em fase de elaboração.

QUADRO 3 – Temas e projetos de pesquisa desenvolvidos na Oficina de EC.

Os temas de pesquisa foram identificados pelos educandos durante a realização das oficinas,
observaram-se dificuldades em relação à escrita e incertezas na escolha do tema. Em relação aos temas,
foi permitido que os educandos selecionassem livremente a temática, sendo a mesma identificada a partir de seu
cotidiano. De acordo com Demo (2005) a educação pela pesquisa constrói a capacidade de (re)construir, o qual
promove o questionamento reconstrutivo englobando teoria e prática, qualidade formal e política, inovação e
ética. A educação científica é requisito fundamental para a democracia, devendo desenvolver-se em todos
os níveis e sem discriminação. O acesso à ciência constitui, portanto, não somente uma exigência social e ética,

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Temas de Pesquisa Propostos (2º Semestre/2009 Projetos em desenvolvimento (1º Semestre/2009)

01. Poluição sonora (3 integrantes)
02. Plantas tóxicas (2 integrantes)
03. Utilização do cipó no artesanato (2 integrantes)
04. Poluição dos rios (1 integrante)
05. Baratas causadoras de doenças patogênicas (1 integrante)
06. Corujas ameaçadas de extinção (1 integrante)

01. Poluição sonora (3 integrantes)
02. Plantas tóxicas (2 integrantes)
03. Utilização do cipó no artesanato (3 integrantes)
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mas uma necessidade para a realização plena do potencial intelectual do homem (UNESCO, 1996) que,
utilizando o saber científico, estabelece relações fundamentais para seu próprio crescimento como cidadão e
sobre a natureza. Portanto, considera-se a pesquisa essencial como ferramenta educacional, com a finalidade de
autoformação e formação coletiva, amadurecendo e potencializando as apreensões individuais e coletivas,
até mesmo no aspecto afetivo e emocional, proporcionando melhor entendimento, produção de um saber
compartilhado, e promovendo a participação do pesquisador e do participante (Franco, 2005).

Ao analisar o perfil dos educandos, tem-se que, do grupo “Alunos Freqüentes” (N = 8) e do grupo
“Alunos Desistentes” (N = 9), 50% e 55% respectivamente, responderam que somente realizam leituras quando
o professor pede, mostrando a falta de iniciativa e hábito em relação à leitura. A importância da internet é
verificada na freqüência de uso diária para 75% do grupo “alunos freqüentes” e 44% do grupo “alunos
desistentes”; segundo os jovens, os conteúdos mais acessados são os sites de relacionamento pessoal,
seguido por sites de entretenimento, hábitos estes que podem ser caracterizados como de pobreza digital
(Demo, 2006). As questões abertas proporcionaram respostas diferenciadas referente à pesquisa científica,
como: “A ciência está em tudo” (1), “algo sobre o meio ambiente (1)”, “desconheço” (3), “desenvolvimento
populacional (1)”, “participar da pesquisa (1)”, “procurar saber o que deseja (1)”, “utilizar equipamentos de
laboratório (1)”, “aborda assuntos relacionados ao meio ambiente (1)”, “desvenda mistérios (1)”, “é você saber
mais sobre o assunto (1)”, “estudar algo, pesquisar e defender a pesquisa (1)”, “resolver problemas do meio
ambiente (1)”, “é o trabalho dos pesquisadores (1)”, “é verificar informações e comprovar (1)”, “é você
participar da ciência (1)”.

Nota-se que, conclusivamente, não foi apresentada pelos educandos nenhuma resposta que
defina minimamente a pesquisa científica, demonstrando total desconhecimento sobre a pesquisa enquanto
princípio científico e, sobre tudo, enquanto princípio educativo (Demo, 2006). Em complemento ao
questionário estruturado, a análise documental foi de extrema importância sendo realizada a partir de
documentos produzidos pelos participantes da oficina: 1) relatórios de interpretação de texto; 2) resumos;
3) fichamentos; 4) reelaboração de artigos científicos; 5) relatórios e entrevistas extraídos durante a formulação
dos projetos. As atividades aplicadas aos jovens foram relacionadas à educação ambiental, estimulando
indivíduos a problematizar suas necessidades reais, descobrindo novas formar de tratar a diversidade dando
valor necessário a pratica social numa perspectiva ética e ecológica, possibilitando facilmente a educação
científica e o trabalho em grupo (Janke ., 2008).

As primeiras atividades realizadas foram as de interpretação e elaboração de textos, sendo sua
avaliação realizada a partir da classificação escalar, compreendendo as escalas: excelente (5); bom (4); regular
(3); fraco (2); deficiente (1), considerando-se neste estudo dois momentos de análise, no início da Oficina e em
seu término. Ressalta-se que, para esta avaliação foram considerados somente os educandos que permaneceram
até o término do 2º semestre da Oficina (N = 5), para possibilitar a comparação em dois períodos distintos.

FIGURA1 – Desenvolvimento dos educandos na Oficina de EC, nos períodos de avaliação inicial e final.

et al

Escalas utilizadas: 1 - deficiente; 2 - fraco; 3 - regular; 4 - bom; 5 - excelente.
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A comparação dos dois períodos de análise permite inferir que os educandos obtiveram melhoras em
todas as categorias (organização do caderno de bordo, gramática, criatividade nos textos, coesão nos textos,
participação na oficina e entrega das atividades no prazo determinado). A partir das atividades realizadas,
verificou-se que a oficina de Educação Científica promoveu o questionamento reconstrutivo, possibilitando
melhoras significativas a partir das atividades de pesquisa, evidenciando que a pesquisa é fundamental para o
desenvolvimento de textos e a construção da ação autônoma.

Com o desenvolvimento da proposta de Educação Científica verificou-se a apropriação do
conhecimento e a sua construção é um processo dinâmico, construído na interação entre os educandos,
os instrumentais didático-pedagógicos oferecidos, a percepção de cada um em relação a si próprio e em relação
ao seu ambiente. Na reflexão crítica e conjunta, os educandos foram provocados a problematizar suas ações,
seu cotidiano e seu contexto socioambiental, elaborando projetos de pesquisa que, em seu desenvolvimento,
promovam a intervenção na forma como vêem o mundo à sua volta e como se vêem neste mundo, deixando para
trás a idéia de que são ignorantes ou um “problema”, para construir a noção de autonomia definida como
“o direito de cada indivíduo a inventar seu próprio futuro” (Sankara Carmen, 2004, p. 8).

Os resultados obtidos permitem inferir que a prática da pesquisa científica não se restringe à educação
superior, mas que educar pela pesquisa constitui uma proposta aplicável à educação básica. Engajados no
desenvolvimento de seus projetos, os educandos desenvolveram atitudes mais dinâmicas, já que se envolveram
não em um procedimento, mas em um processo, evidenciando a diferença entre as pessoas atuando
autonomamente como sujeitos, e as pessoas sobre as quais se atuam como objetos e “participantes” em projetos
que não são seus (Carmen, 2004).

Verificou-se, com o trabalho realizado, que é possível utilizar a abordagem de pesquisa como princípio
educativo e científico, visando à popularização da ciência e da pesquisa científica e sua desmistificação a ciência
não deve ser privilégio de poucos, mas constitui uma necessidade da cidadania moderna.

À orientadora e pesquisadora Elaine Aparecida Rodrigues a qual auxiliou e orientou de forma
imprescindível e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq pelo auxilio
financeiro para o desenvolvimento deste trabalho.
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ANATOMIA COMPARADA DAS FIBRAS E ELEMENTOS
DE VASOS DA RAIZ, CAULE E RAMO DE Desf.Copaifera langsdorffii

Tatiana Cestini GOUVEIA
Eduardo Luiz LONGUI

Sandra Monteiro Borges FLORSHEIM
Israel Luiz de LIMA

Antônio Carlos Galvão de MELO

Apesar da grande maioria dos estudos de anatomia e propriedades da madeira ser realizada com
amostras do caule, o lenho da raiz vem despertando interesse crescente, uma vez que indica as adaptações da
árvore ao seu ambiente. Para algumas espécies há registros da existência de diferenças estruturais entre esses
dois órgãos, que poderiam estar relacionadas às diferentes funções exercidas pelos mesmos (Machado ,
1997; Goulart & Marcati, 2008).

Nesse trabalho foram estudadas amostras do lenho de copaíba - Desf.
(Caesalpiniaceae), que possui presença marcante na flora brasileira, com espécies de hábito arbóreo,
arbustivo e herbáceo. A espécie, também conhecida popularmente como pau d’óleo, bálsamo, cuaúva,
óleo-de-copaíba e copaíba ocorre naturalmente em todo o Brasil, além do nordeste argentino, sul da Bolívia
e norte do Paraguai (Carvalho, 2003; Paula & Alves, 2007). A espécie é semicaducifólia e está presente
em comunidades secundárias tardia a clímax, apresenta grande plasticidade fenotípica, variando quanto
à dimensão e ao hábito dependendo do lugar em que vive: indivíduos de floresta pluvial, quando adultos,
podem atingir cerca de 35 m de altura e 100 cm de DAP; árvores que vegetam no Cerrado e Caatinga possuem
porte menor e, nos campos rupestres se apresentam como arbustos (Carvalho, 2003).

Segundo Paula & Alves (2007), a espécie é de grande interesse econômico, uma vez que fornece óleo
resina com usos múltiplos: fins medicinais e energéticos, cosméticos, indústria de tintas e películas de filmes.
A madeira da copaíba de acordo com Mainieri & Chimelo (1989) possui aspecto agradável, altamente resistente
ao ataque de organismos xilófagos e é bastante permeável às soluções preservantes; apresenta propriedades
mecânicas médias, sendo empregadas na construção civil, peças torneadas, carroceria de caminhão,
cabos de ferramentas, mobiliário de uso geral, implementos agrícolas, bem como para obtenção de lâminas
desenroladas para a fabricação de compensados.

Embora a anatomia do lenho do caule de copaíba já tenha sido descrita em outros trabalhos,
não se têm informações de estudos que avaliaram essa madeira em diferentes alturas do caule e também nos
ramos e raízes. O mesmo pode ser dito para a grande maioria das espécies arbóreas, essa lacuna, segundo
Gasson & Cutler (1990), deve-se em parte a importância econômica da madeira do caule, mas também
pela dificuldade na obtenção da madeira da raiz. No entanto, são necessários estudos que ampliem o
conhecimento da variação existente entre esses dois órgãos com vistas a um melhor entendimento ecológico e
fisiológico. Dessa forma, é proposto o presente estudo, cujo objetivo foi investigar as possíveis variações
anatômicas entre raiz, caule e ramo em e correlacioná-las com as diferentes funções
desses órgãos.
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2  MATERIAL E MÉTODOS

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo foi realizado a partir de amostras do lenho de árvores da Floresta Estadual deAssis, localizada
no município de Assis, São Paulo. A área é constituída por vegetação de transição entre cerradão e floresta
estacional semidecidual, o clima é do tipo Cwa, quente com inverno seco, temperatura média anual de 20ºC
e precipitação média anual de 1.400 mm (Max ., 2007).

Cinco espécimes de foram identificados no campo e derrubados, retirando-se amostras
da raiz, base do tronco, meio do tronco, topo do tronco e ramo. O material foi depositado na Xiloteca
do Instituto Florestal de São Paulo (SPSF) e registrado sob os seguintes números: 3546, 3547, 3548, 3549
e 3550.

Para a dissociação dos elementos anatômicos, foram retirados pequenos fragmentos de madeira de
cada amostra e processados segundo método descrito por (Berlyn & Miksche, 1976). O material foi montado em
lâminas provisórias em solução aquosa de glicerina (1:1), possibilitando a mensuração das dimensões das fibras
e comprimento dos elementos de vaso. Para avaliação do comprimento dos elementos de vaso e do diâmetro,
lume e espessura da parede das fibras adotou-se n = 25 e as recomendações do InternationalAssociation of Wood
Anatomists - IAWA Committee (1989). Obtiveram-se as dimensões das células, com auxílio de equipamento de
análise de imagens (microscópio trinocular Olympus com câmera e monitor de vídeo) e software de análise de
imagem - Image Pro-plus 6.3.

A análise estatística foi desenvolvida com auxílio do programa 3.5 da
. Os resultados foram avaliados por meio de análise de variância não paramétrica (Kruskal-Wallis)

e teste de comparações múltiplas (Dunn’s) para detectar as variações anatômicas entre as diferentes
posições estudadas.

A análise qualitativa não mostrou variação entre as características avaliadas, já os dados quantitativos
revelaram algumas diferenças, o que era esperado, considerando as condições ambientais em que se
desenvolvem esses órgãos e suas funções. O comprimento dos elementos de vaso foi menor na base do tronco,
para as demais posições não ocorreu diferença estatística (TABELA1).

TABELA 1 Parâmetros anatômicos da raiz, caule e ramo de .

et al

C. langsdorffii

SigmaStat SPSS
Incorporation

– Copaifera langsdorffii

Os valores são apresentados em mediana (p25-p75). Na mesma linha, medianas seguidas pela mesma letra não
diferem significativamente entre si (Dunn’s test) a 5% de probabilidade. CV = comprimento dos elementos de vaso;
CF = comprimento das fibras; DF = diâmetro das fibras; LF = lume das fibras; PF = espessura da parede das fibras.
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Características
anatômicas Posição na árvore

Raiz Base do caule Meio do caule Topo do caule Ramo

CV ( m)

CF ( m)

DF ( m)

LF ( m)

PF ( m)

331,46a
(281,95-412,86)

255,44b
(209,52-370,32)

345,72a
(280,45-406,63)

342,65a
(283,56-4470,73)

325,15a
(281,18-388,25)

864,57a
(676,17-1057,44)

827,52a
(654,62-949,11)

813,83a
(668,40-931,92)

868,27a
(702,89-959,83)

748,71b
(624,7-881,01)

21,74a
(20,02-25,57)

16,56c,d
(14,07-20,25)

18,36b,d
(15,51-21,57)

18,45b
(16,3-21,68)

16,77c
(14,53-18,72)

16,10a
(13,64-19,18)

8,76a
(6,89-11,52)

10,5b
(8,52-13,01)

11,62b
(9,67-13,93)

9,36c
(7,61-11,22)

3,26b
(2,63-3,90)

3,77a
(3,27-4,57)

3,55a
(30,2-4,43)

3,46a,b
(2,83-4,21)

3,54a,b
(2,86-4,22)



De acordo com alguns trabalhos, os elementos de vaso tendem a apresentar maiores comprimentos
na raiz do que no caule (Carlquist, 1988; Kuniyoshi, 1993; Ewers ., 1997; Machado , 1997; Kolb &
Sperry, 1999). No entanto, resultados diferentes também ocorrem como os mencionados por Alves (1999) que
observou situações distintas de acordo com o ambiente; em árvores analisadas no interior da mata e na margem
do rio, os elementos de vaso foram mais longos no caule, já na orla da mata, em ambiente mais seco, elementos de
vaso mais longos foram encontrados na raiz. Goulart & Marcati (2008) relataram para
elementos de vaso mais longos no caule. Segundo Hacke & Sperry (2001) a variação, ao longo da planta,
no comprimento dos elementos de vaso, tamanho e quantidade das pontoações, além do diâmetro dessas células
proporcionam uma distribuição apropriada que contribui para diminuir a ocorrência de cavitação - quebra da
coluna de água nos elementos de vasos - e melhorar a condução de água das raízes até as folhas.

Quanto às dimensões das fibras, o comprimento foi significativamente menor no ramo; para o
diâmetro e lume, a tendência observada foi de maiores valores na raiz e menores no ramo, sendo que não se
observou tendência clara entre as diferentes posições do fuste. A espessura da parede também variou, sendo que
na raiz e no ramo ocorreram fibras de paredes mais delgadas, enquanto que no tronco observou-se tendência
decrescente da base para o topo (TABELA1).

As dimensões das fibras variam de acordo com a espécie estudada, fibras mais longas na raiz foram
observadas por Goulart & Marcati (2008) e mais longas no caule por Gasson (1987), Kuniyoshi (1993) e Alves
(1999). Com maiores diâmetros na raiz (Goulart & Marcati, 2008), ou com diâmetro similar entre os dois órgãos
(Gasson, 1987). Fibras com paredes mais espessas no caule foram mencionadas por Gasson (1987) e Goulart &
Marcati (2008).

É consenso entre os anatomistas de madeira que as fibras desempenham papel de sustentação e
resistência, principalmente do tronco, que não possui a sustentação do solo como a raiz, assim variações na
quantidade e dimensões dessas células influenciam diretamente no comportamento da árvore frente às condições
ambientais.Amaior espessura da parede das fibras no caule de pode expressar uma adaptação das
plantas, para propiciar maior resistência mecânica ao caule, órgão que está diretamente exposto às forças
externas e que tem papel fundamental na sustentação da copa da árvore. Reforçando esta interpretação Ennos
(1995) afirma que a estabilidade das árvores depende de uma série de características presentes tanto no caule
como na raiz, uma vez que cargas proporcionadas, por exemplo, pelo vento, são transferidas ao longo do caule
para a raiz, e se esta não apresentar ancoragem adequada, a árvore pode cair.

Nesse estudo, os resultados mais claros foram em relação às características das fibras, como o diâmetro
e o lume que apresentaram valores mais altos na raiz e menores no ramo, já a espessura da parede foi maior nas
amostras da base e meio do caule, o que pode ter papel importante na sustentação da planta. O comprimento dos
vasos não apresentou nenhuma tendência evidente, embora existam tendências, descritas na literatura, para as
dimensões e proporções dos elementos celulares que constituem a madeira tanto da raiz quanto do caule.
Os resultados desse e de outros estudos revelam que cada espécie responde de maneira diferente às condições
em que vive.

Espera-se que com a sequência das investigações e a análise das secções para avaliar características
dos raios e especialmente dos vasos, como diâmetro e frequência, novas interpretações sejam possíveis para o
entendimento de como as diferenças anatômicas entre raiz, caule e ramo ocorrem nessa espécie.
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NA MADEIRA DE Plathymenia reticulata
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Eduardo Luiz LONGUI

Israel Luiz de LIMA
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Antônio Carlos Galvão de MELO

Investigar as correlações entre a anatomia e as propriedades da madeira é essencial para determinar
a aplicação das diferentes espécies. Uma das propriedades da madeira mais estudada é a densidade,
uma propriedade física, que segundo Castro (1993) e Woodcock & Shier (2002) varia entre espécies
diferentes, indivíduos da mesma espécie ou, ainda, na mesma árvore, nos sentidos radial e axial. Essas variações
podem ser explicadas pelas diferenças nas dimensões e frequências das células, características de suas paredes,
além do teor de extrativos. Conhecer a origem destas variações é importante, uma vez que a densidade da
madeira é usada para estimar comportamentos mecânicos, como a resistência à flexão (Kollmann & Côté Jr ,
1968; Panshin & Zeeuw, 1980; Walker , 1993; Hoadley, 2000). As propriedades acústicas das madeiras
também são bem estudadas, entre elas destaca-se a velocidade de propagação do som, que é muito importante na
seleção de madeiras para instrumentos musicais (Matsunaga , 1996; Longui, 2005; Wegst, 2006).
No entanto, recentemente, métodos de ultra-som vêm sendo empregados para uma avaliação rápida e não
destrutiva das propriedades mecânicas e da integridade das peças de madeira (Tsehaye , 2000; Gonçalez

., 2001; Nogueira & Ballarin, 2003; Feio ., 2004).
O amarelinho ( Fabaceae) é uma espécie que apresenta ampla ocorrência no

Brasil: desde o Amapá até o Paraná, sendo encontrada em Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga e Pantanal.
É espécie de crescimento rápido e chega a atingir altura total de 20 m, com diâmetro à altura do peito de 80 cm,
sua madeira é utilizada na fabricação de móveis, painéis, portas, embarcações, acabamentos internos, tonéis,
postes, carrocerias, estacas, esteios e mourões (Carvalho, 2008).

O presente estudo objetivou determinar a variação anatômica axial e radial na madeira de e
avaliar se as variações encontradas correspondem a diferenças na densidade aparente e velocidade de
propagação do som.

Selecionaram-se três árvores de de uma plantação de 19 anos, espaçamento de
3 x 2 m, localizada na Floresta Estadual de Assis, município de Assis, SP. A vegetação original é caracterizada
como cerradão, sendo o clima do tipo Cwa, quente com inverno seco, temperatura média anual de 20ºC e
precipitação média anual de 1.400 mm (Max ., 2007). As árvores foram cortadas e do seu fuste foram
retirados 3 discos de lenho, com 6 cm de espessura, das posições base, meio (50%) e topo (100%), em um total de
9 discos.
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De cada disco foram cortadas amostras de disposição radial e destas, obtidos corpos-de-prova em
quatro posições no sentido medula-casca (denominados de A: medula e D: casca) totalizando 36 corpos-de-prova.
Os mesmos tiveram a velocidade de propagação do som determinada com o G. Lucchi Elasticity Tester,
o equipamento produz um impulso ultra-sônico e possui duas sondas, uma geradora e outra receptora do sinal.
Para obtenção da velocidade de propagação do som, as sondas foram posicionadas nas extremidades de cada
corpo-de-prova, sendo anotado o tempo que o impulso levou para percorrer o corpo-de-prova. Em seguida
calculou-se a velocidade de propagação do som com a seguinte expressão: v = metros/segundo, conforme
descrito por Lucchi (1986).

As amostras foram cortadas ao meio para servir às análises anatômicas e da densidade aparente.
Para avaliação anatômica, o lenho foi macerado segundo Berlyn & Miksche (1976). As características avaliadas
foram: o comprimento dos elementos de vaso e diâmetro, lume e espessura da parede das fibras, que seguiu as
normas do International Association of Wood Anatomists - IAWA Committee (1989). A avaliação foi realizada
em microscópios Olympus BX 50 e CX 31, ambos com câmera digital e software de análise de imagens Image
Pro Express versão 6.3.

Para a obtenção da densidade aparente, determinou-se inicialmente a massa das amostras em balança
digital. Em seguida, utilizando-se do princípio deArquímedes e com auxílio de um aparato que forçou os corpos-
de-prova a ficarem submersos, os mesmos foram colocados em um béquer com água, posicionados na balança.
Assumindo-se que a densidade da água é de 1.000 kg m , a diferença de massa indicada na balança forneceu o
volume deslocado, que corresponde ao volume da amostra (Silveira , 1999).Apartir dos valores obtidos foi
empregada a expressão:

em que: : densidade aparente, kg m ; P : massa do corpo-de-prova, kg; V : volume deslocado pelo corpo-de-
prova, kg.

A análise estatística foi desenvolvida com auxílio do programa 3.5 da .
Os resultados foram avaliados por meio de análise de variância (F), e teste de comparações múltiplas (Tukey)
para identificar diferenças entre as amostras. Também foi realizada análise de regressão linear, empregando-se
todos os valores axiais e radiais.

Não se observou diferença estatística na velocidade de propagação do som entre as diferentes alturas
ou posições radiais, no entanto, na base e topo do tronco foram notados valores mais baixos na região da medula,
já no meio do tronco os valores foram mais altos nas posições radiais mais centrais (A e B). Para comprimento
dos elementos de vaso, os resultados foram diferentes entre as posições axiais, na base do tronco, o comprimento
aumentou significativamente da medula para a casca; no meio do tronco o maior valor foi encontrado na medula,
que não diferiu da casca; já no topo do tronco praticamente não houve diferença entre as posições radiais
(TABELA1). Quanto às características das fibras, mesmo com algumas flutuações, o comprimento e o diâmetro
aumentaram significativamente na direção da casca nas três alturas avaliadas; o lume não apresentou diferença
radial nas posições base e meio, mas foi maior na casca; a espessura da parede mostrou maior variação axial,
na base foi mais delgada na medula, no meio do tronco não ocorreu variação, já no topo houve flutuação nos
valores (TABELA1).

Quanto à densidade aparente, no topo do fuste foi observado menor valor na região da casca
(TABELA 1). A análise de regressão revelou correlação negativa significante entre o lume das fibras e a
densidade (FIGURA1a), e entre a densidade e a velocidade de propagação do som (FIGURA1b).
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FIGURA 1 – Correlação entre o lume da fibra e a densidade aparente (a) e entre a densidade aparente e a
velocidade de propagação do som (b) em fuste de . Nos gráficos são mostradas as linhas
que representam os percentis (10, 25, 50, 75 e 90%).

Honjo . (2005) determinaram em variação radial para o comprimento das fibras,
com os maiores valores próximos à casca, independentemente da altura na árvore. Para duas espécies de
em ambiente natural e plantadas, Bosman (1996) encontrou tanto para a porcentagem de parede da fibra como
para a densidade aparente, diminuição seguida de aumento da base para o topo, com os menores valores a cerca
de 5 a 10 m de altura. Resultado semelhante foi descrito por Vale . (1999) em estudo com
em cinco alturas diferentes, nas quais observaram uma tendência de diminuição até a metade da altura, crescendo
daí até o topo, sem, no entanto, alcançar os resultados da base.

Longui (2005) encontrou relação entre a densidade e a velocidade e a propagação do som para amostras
de , sp. e sp. De acordo com alguns autores, fibras mais longas,
com paredes mais espessas e madeira com maior densidade implicam em maior velocidade de propagação do
som (Bucur, 1988; Oliveira & Sales, 2000; Bucur ., 2002). No presente trabalho menores densidades foram
acompanhadas de maiores velocidades de propagação do som (FIGURA 1b). O mesmo resultado foi observado
por Lucchi (1986), Fernandes (2004) Wang . (2003) e Calegari . (2007) para outras madeiras.
Outros autores, como Feeney . (1998) relacionaram positivamente a velocidade de propagação do som à
densidade. Enquanto Wegst (2006) encontrou altas velocidades de propagação do som relacionadas tanto a
madeiras com alta densidade como e sp., quanto madeiras com baixa densidade como

e muito baixa como sp.

Ocorreram variações significativas tanto no sentido radial quanto axial para todas as características
anatômicas. No entanto, o lume das fibras foi o que mais contribuiu para as variações na densidade, mostrando
uma correlação negativa significante, sendo que o aumento do lume implicou em diminuição da densidade,
isso pode ser explicado pelo fato que o lume representa espaços vazios, e que, portanto não contribuem para a
massa, o que conseqüentemente faz com que sejam observadas menores densidades. Também houve correlação
negativa significante entre a densidade e a velocidade de som, sendo que quanto maior a densidade, menor a
velocidade de propagação do som.

Plathymenia reticulata

et al Acacia mangium

Shorea

et al Acacia mangium

Caesalpinia echinata Tabebuia Manilkara

et al

et al et al

et al

C. echinata Manilkara

Pinus sylvestris Ochroma
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ANATOMIA DA MADEIRA E DENSIDADE BÁSICA DE ANGICO-BRANCO –
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan.

Itiberê Moura Sckerratt SUCKOW
Eduardo Luiz LONGUI

Israel Luiz de LIMA
Sandra Monteiro Borges FLORSHEIM

Osny Tadeu de AGUIAR

A madeira pode ser dividida no sentido radial entre lenho juvenil, próximo à medula, e lenho adulto,
próximo à casca. Esse desenvolvimento caracteriza-se por mudanças progressivas no câmbio e
consequentemente nas dimensões das células por ele geradas, o que influência nas propriedades da madeira,
como a densidade básica (Panshiw & Zeeuw, 1964; Zobel & Buijtenen, 1989).

Nesse contexto, estudos que avaliem a variação radial e axial no tronco, além de possibilitar um
entendimento da arquitetura adotada pelas diferentes espécies para tornar eficiente e seguro o transporte de água
(Fan , 2009), são de extrema importância comercial, pois a partir dos resultados é possível estabelecer a
matéria prima mais indicada comercialmente para uma determinada aplicação. Segundo
as variações anatômicas – arranjo e dimensões das células – e na densidade influenciam a resposta da madeira a
diferentes ferramentas, nessas variações podem ser acentuada ao longo das camadas de crescimento.

A investigação da variação radial em condições naturais contribui para melhorar o entendimento das
diferenças anatômicas e das propriedades da madeira encontradas nos plantios (Bosman . 1994) em
espaçamentos distintos, uma vez que na floresta natural, os indivíduos ocorrem mais separados do que nas
florestas plantadas. A ocorrência de lenho de reação é uma característica que pode influenciar nas propriedades
da madeira (Lim ., 2003). A formatação do lenho de reação pode ocorrer por conta da incidência de ventos,
inclinação do terreno e pela direção de crescimento da planta em busca de luz (Prohaska ., 1998).
Esses fatores não são controlados em ambiente natural e sua ocorrência em espécimes de mata pode prover
informações para os cuidados no plantio.

O angico branco (Vell.) Brenan, espécie secundária inicial, ocorre
naturalmente em várias vegetações em muitos estados do Brasil, do Paraná até o Piauí, sendo mais frequente em
floresta estacional semidecidual. Dependendo das condições, a árvore pode atingir até 35 m de altura e 100 cm de
DAP (diâmetro à altura do peito; 1,30 cm do solo). Quanto às características silviculturais a espécie é heliófila,
possui crescimento irregular com bifurcações que podem ocorrer desde a base, apresenta brotação após o corte e
necessita de poda de condução; apresenta bons resultados tanto em plantios puros a pleno sol, bem como em
plantios mistos (Carvalho, 1994).

Amadeira dessa espécie possui alburno e cerne castanhos com reflexos dourados, o que propicia belos
efeitos decorativos; apresenta textura média, grã irregular para revessa e racha com facilidade, mas tem grande
durabilidade. Apresenta vários usos: marcenaria, embalagens, construção naval e também como carvão, sendo
uma das espécies da Caatinga usadas para este fim (Johnson, 1985; Carvalho, 1994).

O objetivo desse estudo foi investigar a variação radial da anatomia e da densidade básica da madeira
em indivíduos de (Vell.) Brenan oriundos de florestas naturais.
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2 MATERIALE MÉTODOS

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O material de estudo procede do lote 5 do Rodoanel trecho sul entre a Rodovia Regis Bittencourt e
Imigrantes, obtido da vegetação suprimida para construção da rodovia. As coordenadas geográficas da área de
coleta são: S 23º 41’ 50.6” e W 46º 49’ 06.4”. Cinco árvores de angico branco (Vell.)
Brenan foram identificadas no campo, e por meio de método destrutivo, retiraram-se discos do DAP com média
de 30 cm de diâmetro.

A partir dos discos, com auxílio de serra de fita foram retiradas amostras em sete posições no sentido
medula-casca (sendoA= medula e G = casca) (FIGURA1). De cada amostra foram obtidos dois corpos-de-prova
com aproximadamente de 2 cm , sendo um deles para análises anatômicas e outro para a determinação da
densidade básica. Dos corpos-de-prova para anatomia, cortaram-se palitos para a maceração de acordo com
Berlyn & Miksche (1976) e posterior mensuração das dimensões das fibras, segundo as recomendações do
IAWA Committee (1989), sendo realizadas 25 medições (n = 25) para cada característica. As mensurações das
células foram realizadas com o auxílio do microscópio Olympus, modelo CX31, equipado com o software de
análise de imagens Image Pro Express, versão 6.3, para captura de imagens e sistema de medições.
Para obtenção da densidade básica, os corpos-de-prova foram ensaiados segundo o método da balança
hidrostática conforme Foelkel (1971).

FIGURA1 – Representação da amostragem efetuada para a retirada dos corpos-de-prova para estudo anatômico
e da densidade.

A análise estatística foi desenvolvida com auxílio do programa 3.5 da .
Os resultados foram avaliados por meio de análise de variância, e teste de Holm-Sidak para verificar as
diferenças significativas entre as médias. Também foi verificada a correlação entre as características das fibras e
a densidade empregando-se análise de regressão linear.

Segundo o tratamento estatístico, o comprimento das fibras apresentou um gradiente, no qual os
valores aumentaram no sentido medula-casca, sendo iguais entre as duas posições mais externas. O diâmetro e
lume das fibras decresceram no mesmo sentido. Já a espessura da parede aumentou da medula para a casca,
com diminuição na última posição radial. A densidade básica também aumentou significativamente da medula
para a casca (TABELA1) e (FIGURA2a,b).

(Anadenanthera colubrina

et al.

SigmaStat SPSS Incorporation
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TABELA1 – Parâmetros anatômicos e densidade básica da madeira de .

A FIGURA 2 mostra as análises de regressão linear que relacionam o comprimento das fibras e a
densidade básica com as posições radiais. Os coeficientes de determinação foram respectivamente de R = 0,98 e
R = 0,96. É possível perceber que conforme se afasta da medula, tanto o comprimento das fibras como a
densidade aumentam significativamente, sendo que existe forte relação positiva entre a posição radial e o
comprimento das fibras e densidade básica da madeira.

Anadenanthera colubrina

Em cada coluna, médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente entre si pelo teste de Holm-Sidak a 5%
de probabilidade. CF = comprimento das fibras; DF = diâmetro das fibras; LF = lume das fibras; PF = espessura da parede
das fibras; DB = densidade básica.

2

2

FIGURA 2 – Variação radial do comprimento das fibras (CF) [a] e da densidade básica (DB) [b] em função da
posição radial (PR) da madeira de .Anadenanthera colubrina
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Parâmetros anatômicos e densidade básica

Posições
radiais

CF (μm) DF (μm) LF (μm) PF (μm) DB (g/cm3)

A 663,45f ± 97,79 22,97a,b ± 5,54 15,60a ± 4,92 3,68c ± 0,84 0,35b ± 0,03

B 724,46e ± 123,40 24,26a ± 4,51 16,41a ± 4,43 3,92b ± 0,88 0,36b ± 0,02

C 836,60d ± 126,48 24,74a ± 7,07 16,99a ± 6,86 3,87b ± 0,82 0,39b ± 0,03

D 902,26c ± 137,85 22,20 b ± 4,64 13,76b ± 4,32 4,22a,b ± 0,88 0,46a,b ± 0,06

E 954,09b ± 156,90 18,70 c ± 3,79 10,18c ± 3,81 4,25a ± 0,79 0,50a,b ± 0,08

F 1018,29a ± 170,24 19,66 c ± 3,91 10,79c ± 3,95 4,43a ± 1,10 0,52a ± 0,06

G 1054,40a ± 177,53 19,51 c ± 3,57 11,38c ± 3,56 4,06b ± 0,89 0,54a ± 0,04
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Estudos que avaliem as dimensões das fibras são importantes para segregar o lenho juvenil do adulto,
bem como para explicar as diferenças na densidade e comportamento físico e mecânico das madeiras no sentido
radial (Bosman ., 1994; Gatto ., 2008; Tsuchiya & Furukawa, 2009).

A variação radial para as dimensões das fibras e densidade básica apresenta padrões distintos
dependendo da espécie estudada. Nas espécies de reflorestamento, é comum observar aumento nessas
características conforme a árvore cresce em diâmetro (Veenin ., 2005; Quilhó ., 2006). Para árvores
crescendo em ambiente natural, Butterfield . (1993) e Parolin (2002) observaram o mesmo resultado.
Bosman (1994) e Denne & Hale (1999) descrevem que o aumento da densidade está associado a fibras com
paredes mais espessas.

Segundo Fujiwawa . (1991), as fibras constituem a maior parte do lenho, essa característica
implica em grande relação com as propriedades da madeira. O autor menciona forte correlação entre a
porcentagem de parede das fibras e a densidade. Müller . (2003) correlacionam a densidade com a
distribuição das fibras e células de parênquima.

Uma correlação positiva foi observada entre a posição radial e o comprimento das fibras e a densidade
básica da madeira. O presente estudo indicou que o comprimento das fibras aumentou significativamente da
medula para a casca, resultados semelhantes ocorreram para a espessura da parede. Sugere-se que esses
resultados contribuíram para o padrão de densidade observado, que também aumentou da medula para a casca.
Fibras mais longas e com paredes mais espessas podem representar mais massa e consequentemente maior
densidade. Para melhor compreensão das variações anatômicas sobre a densidade é necessário ampliar as
investigações para as outras características como a freqüência e diâmetro dos vasos e as dimensões dos raios.
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COMUNIDADE ARBÓREA DE TRECHO DE FLORESTA SECUNDÁRIA COM ARAUCÁRIA
NA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE BANANAL, BANANAL–SP, BRASIL

Rochelle Lima Ramos dos SANTOS
Natália Macedo IVANAUSKAS

Rodrigo Trassi POLISEL
Rejane ESTEVES

A Floresta Ombrófila Mista (Veloso ., 1991) é popularmente conhecida como floresta com
araucária, Pinhais ou Pinheirais (Lemos-Michel, 2001). A denominação “Mista” refere-se à presença das
gimnospermas (Bert.) O. Kuntze (araucária) e Kl (pinheiro-bravo),
consorciadas com angiospermas de gêneros primitivos, como , , e ,
entre outros.

Para o Estado de São Paulo, Eiten (1970) relata a ocorrência de florestas com araucária em área
contínua desde o limite com o Estado do Paraná até o planalto na região de Apiaí e Itapeva. Essa zona de
ocorrência é interrompida, para, então, aparecer na região noroeste do Estado, perto de Mococa e
Caconde, seguindo e acompanhando trechos de elevada altitude nos limites com Minas Gerais para, finalmente,
ocorrer com certa abundância em Campos do Jordão e no outro vale do rio Paraíba, nos campos da Bocaina.

De acordo com o último inventário florestal realizado (Kronka ., 2005), as florestas com araucária
ainda recobrem 174.681 ha de terras paulistas (menos de 4% da sua área original no Estado), mas 80% da área são
atribuídos à vegetação secundária. A maior parte dos remanescentes encontra-se próxima ao Estado do Paraná,
na bacia hidrográfica do Alto Paranapanema (131.876 ha, dos quais apenas 14% de floresta primária),
e o restante são remanescentes dos refúgios florísticos presentes nas elevadas altitudes da bacia hidrográfica do
Paraíba do Sul e Mantiqueira (42.805 ha, dos quais apenas 39% de floresta primária).

O Estado de São Paulo apresenta oito Unidades de Conservação com remanescentes de floresta com
araucária em seu interior, as quais representam 167.692 ha ou 18,7% da área total das Unidades de Conservação
paulistas (Brito & Joly, 1999). Entre estas áreas de proteção integral consta um trecho de Floresta Ombrófila
Mista presente no interior da Estação Ecológica de Bananal, na Serra da Bocaina.

A presença de araucária na Serra da Bocaina foi relatada por Eiten (1970) e área considerável de
Floresta Ombrófila Mista no município de Bananal consta no último inventário florestal do Estado (Kronka

, 2005). No entanto, na Estação Ecológica de Bananal foram mapeados somente trechos de vegetação
secundária dessa formação, encravados numa matriz de Floresta Ombrófila Densa que é a vegetação predominante
na unidade. No entanto, há relato de um antigo morador de que as araucárias presentes no interior da Estação
foram trazidas do Paraná e plantadas em antiga área de lavoura.

Nesse contexto, este estudo tem por objetivo caracterizar, sob o ponto de vista florístico e estrutural,
a comunidade arbórea de trechos de floresta de araucária na Estação Ecológica de Bananal, localizada na bacia
hidrográfica do Paraíba do Sul e Mantiqueira. Apesar do caráter descritivo deste trabalho, os resultados obtidos
serão utilizados na comparação com florestas naturais presentes no entorno, a fim de constatar se o trecho
avaliado pode ser considerado como área nativa de Floresta Ombrófila Mista ou se trata-se de área secundária de
Floresta Ombrófila Densa que regenerou sob trecho de reflorestamento artificial de araucária.
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2 MATERIALE MÉTODOS

2.1 Área de Estudo

2.2 Coleta eAnálise de Dados

A Estação Ecológica de Bananal localiza-se na região da Serra da Bocaina, divisa entre os
estados de São Paulo e Rio de Janeiro, no município que dá nome à Estação. Os 884 hectares da Estação
Ecológica estão situados numa região em que a altitude varia de 1.200 a 1.900 metros. As temperaturas médias
variam entre 20º e 33ºC, mas podem chegar à mínima de 0ºC no inverno.

A Estação Ecológica foi criada em 1987 (Decreto Estadual nº 26.890), mas há poucos registros
de seu uso e ocupação no período anterior à unidade de conservação. Sabe-se que o vale do rio Paraíba
sempre esteve nas principais rotas dos viajantes no Brasil Colonial. A ocupação da região data do final do
século XVII e início do século XVIII, quando o ouro que vinha das minas gerais passava por ali,
atravessando a Serra do Mar em direção ao porto de Paraty, para ser embarcado para o Rio de Janeiro
e Europa. Uma das estradas que fazem limite com a Estação é a histórica trilha do Ouro conhecida
como estrada do Ariró, construída por escravos para o transporte de mercadorias em lombo de mulas
entre as minas do interior e do litoral. Na década de 50, a abertura da Via Dutra, rodovia ligando São Paulo
ao Rio de Janeiro, praticamente desativou a estrada dos tropeiros que passava por Bananal.

Bastos . (2007) relatam que na bacia do rio Bananal ocorriam seis diferentes tipos de florestas em
1700, mas não os detalha. Segundo os mesmos autores, a conversão da matriz florestal para a agricultura teve
início em 1854. Entre 1890 e 1930, deu-se um período de maior atividade econômica, que culminou na
degradação já relatada em 1967 e nas fotos aéreas geradas a partir de 1969.

No interior da Estação Ecológica de Bananal foi encontrado, apenas, um pequeno trecho de
floresta com araucária (FIGURA 1), sendo estas provavelmente introduzidas na década de 60, no qual foram
locadas 50 parcelas de 10 x 20 m dispostas de modo a incluir praticamente toda a população de araucária
presente no local.

Em cada parcela foram amostrados todos os indivíduos com perímetro à altura do peito
(PAP) ≥ 15 cm, exceto para os indivíduos que perfilharem acima do solo e abaixo da altura do peito (1,30 m).
Para estes, o indivíduo foi incluído quando pelo menos uma das ramificações obedecer ao critério de inclusão,
sendo então anotado o PAP de todas as ramificações para o cálculo da área basal. Para cada indivíduo
amostrado foram anotados valores de PAP, altura (distância do ápice da copa ao solo, numa linha perpendicular
a este), e identificada a espécie ou morfoespécie.

A fim de complementar a listagem florística, além do material coletado nas parcelas, também foram
realizadas coletas de espécies em fase reprodutiva observadas no entorno. Todo o material botânico coletado foi
organizado em prensas, desidratado e transportado para a Seção de Ecologia Florestal do Instituto Florestal
do Estado de São Paulo. A identificação das espécies encontra-se em andamento, realizada por meio de
comparações do material coletado com exsicatas existentes em herbários, consultas à literatura e à especialistas.
Ao final do levantamento, todos os indivíduos estarão identificados ou morfotipados e um representante de cada
espécie será incorporado ao acervo do Herbário SPSF, inclusive dos materiais vegetativos de espécies que não
tenham sido amostradas em estado fértil durante todo o período do projeto.

As espécies foram agrupadas em famílias reconhecidas pelo sistema do
(APG II, 2003). Para a análise da composição florística foi elaborada uma única listagem de espécies, ordenada
por grupo taxonômico (família, espécie).

Os parâmetros fitossociológicos calculados foram os descritos para o método de parcelas em Martins
(1991) e obtidos utilizando os programas do pacote FITOPAC (Shepherd, 1994). Foram calculadas a
freqüência, densidade, dominância e valores de importância e de cobertura das espécies e gerados índices de
diversidade de espécies de Shannon e de equabilidade de Pielou (Pielou, 1984).

et al
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FIGURA 1 – Ocorrência de Floresta Ombrófila Mista no município de Bananal, de acordo com o Inventário
Florestal (adaptado de Kronka ., 2005). A linha vermelha representa o limite da Estação
Ecológica de Bananal.

No trecho de floresta de araucária presente no interior da Estação Ecológica de Bananal foram
registradas 178 espécies arbustivas e arbóreas, pertencentes a 89 gêneros e 46 famílias. As famílias de maior
riqueza foramMyrtaceae (28espécies),Melastomataceae (19), Lauraceae (13), Rubiaceae (12) eAsteraceae (11).

Quatro espécies registradas no inventário constam em listagens de espécies ameaçadas de extinção.
Uma destas é a própria (Bert.) O. Kuntze, considerada vulnerável à extinção no Estado de
São Paulo (São Paulo, 2009), em perigo na lista nacional (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA, 1993) e globalmente ameaçada (International Union for Conservation of
Nature - IUCN, 2006; Farjon, 2009). Também Mart. (palmito-juçara) é considerada vulnerável na
lista paulista e em perigo de extinção na lista nacional. Já (B.L. Rob.) R.M. King &
H. Rob. é vulnerável à extinção somente para o Estado de São Paulo e Vell. (cedro-rosa) em
perigo de extinção apenas na lista mundial.

No inventário fitossociológico foram amostradas 127 espécies, numa densidade total de 1.838 ind./ha
com área basal total 34,11 m²/ha.Adiversidade florística, calculada segundo o índice Shannon (H’), foi de 3,685
e o índice de equabilidade de Pielou (J) obtido foi de 0,755.

As espécies de maior valor de importância (VI) estão representadas na FIGURA 2, as quais somaram
45% doVI total. destacou-se claramente pela presença de indivíduos com grande área basal.
Já as populações de Nees & Mart, DC. e (Spreng.) Müll.
Arg.,apesardetambémpossuíremindivíduosdeporte elevado,destacaram-sepelaelevadadensidadelocal:

apresentou 236 ind./ha, com 204 ind./ha e com 130 ind./ha,
valores muito superiores aos das demais populações presentes na área, as quais não ultrapassaram 79 ind./ha.

et al

Araucaria angustifolia

Euterpe edulis
Raulinoreitzia leptophlebia

Cedrela fissilis

Araucaria angustifolia
Nectandra nitidula Myrcia rostrata Alchornea triplinervia

Nectandra
nitidula Myrcia rostrata Alchornea triplinervia
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Todas as espécies citadas são heliófitas, o que indica que as espécies que atualmente ocupam o dossel podem ter
se estabelecido numa área aberta, compatível com a hipótese de floresta secundária regenerante sob plantio de
araucária na década de 60.

Do total de espécies amostradas no inventário fitossociológico, 47% foram registradas com baixa
densidade (38 espécies com 1 ind./ha e 24 espécies com 2 ind./ha), entre estas muitas espécies umbrófilas e
comuns na Floresta Ombrófila Densa, como é o caso de Mart.

(Planch. & Triana) Zappi (Baill.) W.C. Burger e Barb.
Rodr. O elevado número de espécies de baixa densidade é um indício de enriquecimento do subosque
pelas espécies oriundas da floresta natural do entorno.

FIGURA 2 – Espécies de maior valor de importância no levantamento fitossociológico de trecho de floresta
com araucária na Estação Ecológica de Bananal, Bananal–SP, onde DR – Densidade Relativa;
FR – Frequência Relativa; DoR – Dominância Relativa.

No trecho de floresta de araucária inventariado na Estação Ecológica de Bananal predominaram,
entre as espécies de maior valor de importância, espécies heliófitas. O número de espécies com baixa densidade
foi elevado, contribuindo para a riqueza e diversidade local (127 espécies, H’ = 3,685 e J = 0,755). Os parâmetros
descritivos suportam a hipótese de que se trata de um trecho secundário de Floresta Ombrófila Densa que se
regenerou sob reflorestamento artificial de araucária, facilitado pela presença de uma matriz de floresta nativa e
em bom estado de conservação. Análises do estrato de regeneração e comparações florísticas com áreas nativas
do entorno ainda serão realizadas a fim de caracterizar o estádio sucessional da área. Uma estimativa da idade das
araucárias adultas existentes no local também será realizada por estudo complementar.

No entanto, é importante ressaltar que a confirmação da hipótese de que a araucária não é uma espécie
nativa na Estação Ecológica de Bananal torna ainda mais importante os trechos de Floresta Ombrófila Mista
mapeados na região, muitos em propriedades particulares. Não se pode descartar a hipótese de que o refinamento
do mapeamento da região, associado à checagem de campo, também pode resultar na expansão ou retração das
áreas de Floresta Ombrófila Mista da Serra da Bocaina no trecho paulista.

Amaioua intermedia , Garcinia
gardneriana , Sorocea bonplandii Geonoma brevispatha
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DIETA DE PSITACÍDEOS (AVES: PSITTACIDAE)
NO PARQUE ESTADUAL ALBERTO LÖFGREN–SP

Nara Inacio LUCCAS*
Érica Cristina Padovani HALLER**

A interação das aves com a vegetação influencia na dinâmica do ecossistema. Por meio da dieta das
aves ocorrem ações de dispersão de sementes propiciando um maior fluxo gênico das espécies vegetais
dispersadas, além de ações de predação de sementes e flores, que atuam no controle populacional de algumas
espécies vegetais.

As aves da família Psittacidae são consideradas frugívoras e consumidoras de sementes e flores (Sick,
1997; del Hoyo ., 1997; Silva, 2005).

A predação de sementes evita a colonização de espécies vegetais, contribuindo com o controle da
proliferação destas espécies, reduzindo a disponibilidade de sementes, e consequentemente, diminuindo a
dispersão e as chances de estabelecimento das espécies predadas (Silva, 2005). A ação de predar é de tal
relevância, que pode ser observada em diversos estudos que abordam a dieta dos psitacídeos (Galetti, 1993;
Kristosch & Marcondes-Machado, 2001; Silva, 2005; Ragusa-Netto & Fecchio, 2006).

Apesar da grande utilização de sementes e do uso de flores (pétalas e néctar) em sua dieta,
os psitacídeos também consomem outros itens alimentares como a polpa de frutos, folhas e alguns invertebrados
(Ragusa-Netto & Fecchio, 2006). Por meio desta maior abrangência de itens alimentares, a ação de dispersão
pode também ser evidenciada dentre os psitacídeos, como verificado no estudo de Sazima (2008) onde,
o periquito-rico (Gmelin, 1788) dispersou sementes da espécie jerivá
(Cham.). Ao escolherem este recurso para a utilização da polpa, carregaram frutos para serem consumidos em
outras árvores, propiciando, assim, a dispersão da semente.

Estudos sobre sua dieta mostram interações dos psitacídeos com uma grande variedade de espécies
vegetais (Roth,1984; Galetti, 1993; Pizo , 1995; Kristosch & Marcondes-Machado, 2001; Ragusa-Netto
& Fecchio, 2006). As variações das espécies vegetais utilizadas na dieta dos psitacídeos podem estar
relacionadas com a sazonalidade e/ou com a falta de recursos preferenciais. O primeiro indica a influência das
fases fenológicas das espécies vegetais, e o segundo induz tanto a busca por recursos diferenciados,
evidenciando a característica generalista, quanto promove a locomoção para outras áreas que possuem o
recurso preferencial, denotando o comportamento especialista de algumas espécies (Roth, 1984; Galetti, 1993;
Ragusa-Netto & Fecchio, 2006). Os psitacídeos generalistas possuem bastante flexibilidade quanto às espécies
vegetais com as quais interagem, o que inclui o consumo de plantas exóticas com bastante frequência,
como revelam alguns estudos de Galetti (1993), Kristosch & Marcondes-Machado (2001), Silva (2005)
e Fonseca &Antunes (2007).

A importância deste conhecimento auxilia nos esforços de reintrodução de espécies ameaçadas de
extinção, aos trabalhos de reflorestamento, na compreensão dos processos de controle de dispersão e predação e
principalmente para a conservação das espécies de psitacídeos.

O objetivo deste trabalho foi pesquisar a dieta e o comportamento alimentar de três espécies de
psitacídeos, a maitaca , a tiriba e o periquito-rico .

Alexsander Zamorano ANTUNES***

1 INTRODUÇÃO

et al

Brotogeris tirica Syagrus romanzoffiana

et al.

Pionus maximiliani Pyrrhura frontalis Brotogeris tirica
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2 MATERIALE MÉTODOS

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo foi desenvolvido no Parque EstadualAlberto Löfgren - PEALem São Paulo – SP (23º 27’ 43” S,
46º 37’ 59” W, 723 m de altitude), Área Importante para Conservação das Aves no Brasil - IBA, com 174 hectares.
Este parque se encontra inserido na Mata Atlântica, porém, é uma área que no passado já foi reflorestada por
espécies tanto nativas quanto exóticas. Em seu entorno encontra-se o Parque Estadual da Cantareira,
também considerado como IBA, além de áreas urbanizadas.

Foram feitas duas visitas mensais com intervalo de uma semana. Os psitacídeos foram observados
de maneira direta das 6h30min até 11h. A coleta dos dados foi feita de julho de 2008 a março de 2009.
Para a observação utilizou-se binóculo 8 x 40.

O método utilizado para verificar a dieta dos psitacídeos foi o registro de alimentação ( )
(Galetti, 2002) por meio de trilhas. Foi considerado como um registro, um indivíduo ou um grupo que se
alimentou de uma mesma planta.

Durante cada registro alimentar foi anotado: 1) espécie de psitacídeo; 2) número de indivíduos;
3) espécie vegetal; 4) item utilizado como alimento (parte comestível) e 5) modo comportamental para obtenção
dos itens alimentares. O modo comportamental para obtenção dos recursos alimentares foi classificado como:
A) quando um indivíduo bica o item alimentar engolindo-o inteiro ou retirando pequenas partes do item que são
triturados com o bico antes de serem engolidos; B) quando um indivíduo arranca com o bico o item alimentar da
espécie vegetal e o tritura antes de engoli-lo; C) quando um indivíduo arranca o item alimentar, passa-o para um
dos pés e retira com o bico partes do alimento.

As espécies vegetais foram identificadas a partir de coleta de material botânico e fotos para
comparação em bibliografia específica (Lorenzi 2002, 2003).

Para verificar se houve significância no uso de alguma espécie vegetal e para verificar se ocorreu
uma variação mensal na quantidade de espécies vegetais com as quais cada espécie de psitacídeo interagiu,
foi aplicado o teste Qui-Quadrado. Os resultados foram considerados significativos para p < 0,05.

Em 81 horas de observação foram obtidos 119 registros alimentares ( ), sendo destes,
59 para periquito-rico , 41 para tiriba-de-testa-vermelha e 19 para maitaca

(TABELA1).
Os psitacídeos estudados interagiram com 21 espécies vegetais sendo que ,

e interagiram com 13, 11 (além do consumo de liquens) e cinco
espécies, respectivamente.

Para foi observado que a maioria dos registros alimentares (47,37%, n = 5)
foi de interações com O uso de santa-bárbara foi significativamente
maior do que o uso das outras espécies ( ² = 8,47 p = 0,013). A espécie vegetal com a qual mais
interagiu foi (37,29%, n = 13 ² = 117 p < 0, 001). Já para , a maioria
dos registros alimentares (48,78%, n = 11) foram observados na interação com , que foi a
espécie significativamente mais consumida ao longo do estudo ( ² = 94,51 p < 0, 001).

Foi observado voando com o fruto de jerivá no bico e
pousando em outra árvore para realizar o consumo da polpa e posterior abandono da semente,
caracterizando a possibilidade de dispersão. Verificou-se também que em um só registro
alimentar em , predou 40 flores em 52 minutos, porém algumas flores não foram danificadas
ao lamber o néctar. O comportamento predador foi observado também em , pois esta fez
uso em todos os seus registros alimentares de sementes, acompanhadas ou não de polpa de fruto.
Observou-se fazendo uso da semente do fruto de jerivá ,
além de predar sementes, acompanhadas ou não de polpa de fruto, de outras 10 espécies vegetais
(TABELA1).

feeding bouts

feeding bouts
Brotogeris tirica Pyrrhura frontalis

Pionus maximiliani

Brotogeris tirica
Pyrrhura frontalis Pionus maximiliani

Pionus maximiliani
Melia azedarach. Melia azedarach

Brotogeris tirica
Syagrus romanzioffiana , Pyrrhura frontalis

Ficus luschnatiana

Brotogeris tirica Syagrus romanzoffiana

B. tirica,
Ceiba speciosa

Pionus maximiliani

Pyrrhura frontalis Syagrus romanzoffiana

c
c

c
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TABELA1 – Interações alimentares dos psitacídeos no Parque EstadualAlberto Löfgren–SP.

Legenda: * fruto imaturo, fs = fruto seco, ne = néctar, pe = pétala, p = polpa, s = semente.

145

Ave Vegetal item modo tamanho (cm) registros %

Pionus maximiliani

Melia azedarach p/s b 1-3 6 31,58
Melia azedarach* s c 2-9 3 15,79

Pittosporum undulatum s b 1 1 5,26
Metrodorea stipularis s c 1-4 6 31,58

Eucalyptus sp. s b 2 1 5,26
Croton urucurana p/s b 1 2 10,53

Brotogeris tirica

Psidium cattleianum p/s c 9 1 1,69
Croton urucurana p/s b 2-10 3 5,08
Erythrina speciosa ne a/b 1-2 3 5,08

Erythrina sp. ne c 2 2 3,39
Eucalyptus sp. s b 2-14 7 11,86

Ficus luschnatiana p/s b 2-9 11 18,64
Não identificada pe *c 5 1 1,69

Hymenaea courbaril pe b 12-7 2 3,39
Syagrus romanzoffiana p c/a 1-5 21 35,59

Syagrus romanzoffiana* p c 3 1 1,69
Pittosporum undulatum p/s b 3 1 1,69

Pinus silvestris s b 3 1 1,69
Araucaria angustifolia s b 4 1 1,69
Tibouchina granulosa fs b 2 1 1,69

Ceiba speciosa ne b/c 6 1 1,69
Archontophoenix cunninghamii p/s b 1-3 2 3,39

Pyrrhura frontalis

Tillandsia stricta fs b 7 3 7,32
Taxodium distichum s b 7 2 4,88

Eucalyptus sp. s b 4-10 6 14,63
Ficus luschnatiana p/s b 2-12 20 48,78

Syagrus romanziofila s c 8 1 2,44
Liquens – a 3 1 2,44

Melia azedarach p/s b 3 1 2,44

Nectandra membranacea

Pittosporum undulatum

p/s
s

b
b

3-7
2-3

2
2

4,88
4,88

Hovenia dulcis p/s b 2 1 2,44
Psidium cattleianum p/s c 2 1 2,44
Croton urucurana p/s B 4 1 2,44
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Os psitacídeos do PEAL apresentaram a utilização de itens alimentares de forma diferenciada.
Verificou-se para , a totalidade de consumo de sementes em todos os registros alimentares,
sendo que 42,11% deste consumo estiveram acompanhados com a polpa do fruto. Para a maioria
(60,98%) dos itens alimentares que compuseram a sua dieta foram polpa de frutos acompanhados do consumo de
sementes. A espécie de psitacídeo que apresentou maior variedade de uso de itens alimentares foi
com67,8%deconsumodepolpade frutos, sendoquedeste27,12%esteveacompanhadocomsemente.

O comportamento alimentar especificado como modo B foi o mais utilizado para aquisição de recursos
alimentares pelos psitacídeos estudados, (52,63%, n = 19), (92,68%,
n = 41) e (49,15%, n = 59), valores estes obtidos quando se relaciona o modo de consumo com
o número de registros alimentares.

A variação da quantidade de interações com vegetais entre os psitacídeos estudados pode estar
relacionada com a disponibilidade de recursos preferenciais na área de estudo. Estudos da dieta destas espécies,
realizados em outros locais, obtiveram resultados diferenciados com relação às interações com as espécies
vegetais e com a quantidade de interações (Galetti, 1993; Pizo ., 1995; Kristosch & Marcondes-Machado,
2001; Ragusa & Fecchio, 2006; Fonseca & Antunes, 2007). Esta variação nas interações com vegetais pode
estar relacionada com a riqueza vegetal da área, com a quantidade de competidores do mesmo recurso alimentar,
pela presença de predadores, com a disponibilidade de abrigos, com a distância dos recursos alimentares
da árvore de repouso e com o tempo de estudo despendido para o levantamento da dieta dos psitacídeos.
Já a diferença referente ao uso das espécies vegetais pelos psitacídeos está principalmente relacionada com a
composição florística das diferentes áreas.

Em relação ao uso de itens alimentares, foi a espécie de psitacídeo estudada que
menos variou em sua dieta. Galetti (1993) observou que a utilização de diferentes itens alimentares como flores e
frutos secos de ocorrem pela falta do recurso principal (sementes de espécies nativas). No presente
trabalho verificou-se que há meses em que não houve a frutificação das espécies vegetais com a qual indivíduos
de interagem, não ocorrendo neste período registros alimentares para esta espécie, o que sugere
uma maior especialização em relação à dieta e uma área de vida ampla que extrapola os limites do PEAL.

A exploração de outros itens foi evidenciada na espécie , que por utilizar uma maior
variedade, foi a espécie mais generalista, utilizando polpa de frutos, sementes e flores (tanto o néctar como o
consumo de pétalas). O consumo de flores foi observado em várias espécies de psitacídeos brasileiros, e pode
constituir importante complemento nutricional ou fonte alternativa em períodos de escassez de frutos e sementes
(Roth, 1984; Pizo ., 1995; Kristosch & Marcondes-Machado, 2001; Ragusa-Netto & Fecchio, 2006).

Quando se analisa o comportamento alimentar dos psitacídeos verifica-se que o mais utilizado para as
interações com as diferentes espécies vegetais é o modo B, porém, quando a aquisição do recurso requer maior
manipulação, as espécies estudadas utilizam o modo C. quando explora flores com a finalidade
de extrair o néctar, varia seu repertório entre os modos A e C. Em observou-se o modo A,
quando virava a flor com o próprio bico e assim retirava o néctar, em outros casos na mesma flor foi observado

retirando pétalas com o uso do pé, já quando interagiu com flores de ,
em algumas ocasiões, retirou com o bico pétalas, a fim de facilitar o alcance da região onde estava o néctar,
não danificando o gineceu.

A dieta dos psitacídeos no PEAL engloba pelo menos 21 espécies vegetais. Foi constatada a variação
na quantidade de interações com vegetais entre os psitacídeos estudados. Dentre os itens consumidos pelas três
espécies de psitacídeos estudados, conclui-se que todas fizeram o uso de sementes e polpa de frutos
acompanhadas de sementes. Porém a importância que estes itens possuem em relação à dieta difere entre as
espécies, sendo as sementes mais importantes para e a polpa de frutos acompanhadas de
sementes para utilizou, na maioria dos registros alimentares, somente a
polpa de frutos e foi a espécie de psitacídeo que mais variou o uso de itens alimentares na dieta, acrescentando o
uso de flores (pétalas e néctar). Foi verificado que o comportamento alimentar referente ao modo de aquisição se
relaciona com o item alimentar utilizado e que as espécies estudadas alteram suas dietas devido à sazonalidade e
a disponibilidade de recursos alimentares.

Pionus maximiliani
Pyrrhura frontalis

Brotogeris tirica

Pionus maximiliani Pyrrhrura frontalis
Brotogeris tirica

et al

Pionus maximiliani

Zea mays

P. maximiliani

Brotogeris tirica

et al

Brotogeris tirica
Erythrina speciosa

Brotogeris tirica Ceiba speciosa

Pionus maximiliani
Pyrrhura frontalis. Brotogeris tirica
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MONITORAMENTO DA ANUROFAUNA DE SERRAPILHEIRA APÓS O
DESMATAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DO NOVO TRAÇADO DA

LINHA DE TRANSMISSÃO GUARULHOS–ANHANGUERA
NO PARQUE ESTADUAL DA CANTAREIRA, SÃO PAULO – SP

Victor GREGORATO
Gláucia Cortez Ramos de PAULA

Camila da Silva NUNES
Frederico Alexandre Roccia Dal Pozzo ARZOLLA

Francisco Eduardo Silva Pinto VILELA

O Estado de São Paulo apresenta remanescentes florestais que se encontram protegidos sob a forma de
Unidades de Conservação. Muitas destas áreas são ainda desconhecidas em relação à composição de espécies de
anuros, em especial nas regiões sob o domínio da mata atlântica, onde há alta diversidade de espécies e um
número grande de endemismos (Haddad &Abe, 1999).

O Parque Estadual da Cantareira possui um microclima diferenciado em relação à cidade de São Paulo,
abriga nascentes de diversos cursos d’água e proporciona habitat para populações de animais silvestres,
resguardando importante patrimônio genético, incluindo-se espécies silvestres raras, endêmicas e ameaçadas de
extinção (Arzolla, 2002).

Os estudos foram conduzidos no traçado novo da Linha de Transmissão Guarulhos–Anhanguera no
interior do Parque Estadual da Cantareira, com o objetivo de caracterizar a anurofauna de serrapilheira,
posteriormente ao desmatamento realizado para a instalação das torres de transmissão.

O Parque Estadual da Cantareira possui 7.916,5 hectares e abrange parte dos municípios de Caieiras,
Guarulhos, Mairiporã e São Paulo. Está situado no PlanaltoAtlântico, ocupando parte da Serra da Cantareira e da
Serra da Pirucaia, com altitudes que variam de 750 a 1.213 metros (São Paulo, 2000).

O clima é classificado como Cfb, mesotérmico úmido, sem estação seca definida, havendo deficiência
hídrica anual de 0 a 25 mm (Ventura , 1965/66). Conforme Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE (1992), a vegetação da Serra da Cantareira pode ser classificada como Floresta Ombrófila
Densa Montana.

A área de estudo abrange as torres três, quatro, cinco, seis e sete do novo traçado da Linha de
Transmissão Guarulhos–Anhanguera da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP, entre
a Estrada da Santa Inês e a da Roseira. Nessas áreas, em junho de 2006, houve o corte da vegetação para
instalação das torres.

Foram realizadas quatro campanhas de amostragem no ano de 2008, sendo a primeira nos dias 25 e
26 de fevereiro; a segunda, nos dias 15, 16 e 26 de maio; a terceira, nos dias 5 e 6 de agosto e a quarta nos dias 11,
12 e 14 de novembro.Asoma das horas de observação perfez 17 horas e 24 minutos, com duração das campanhas
entre 3 horas e 30 minutos e 4 horas e 42 minutos (TABELA1).

Foi empregado o método de busca ativa, com caminhadas ao longo do novo traçado da linha de
transmissão, sob as torres e nas áreas de entorno. Nas áreas amostradas sob as torres, a floresta encontra-se no
início da regeneração natural, e no entorno, a floresta está no estádio intermediário de regeneração.

Todos os anfíbios anuros avistados durante a realização do percurso foram identificados em campo.
O sistema de classificação utilizado foi o proposto por Frost (2006).
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Área de Floresta em Estádio Intermediário (Entorno das Torres)

1ª Campanha

2 Campanha

3  Campanha

4 Campanha

No levantamento da anurofauna de serrapilheira foram amostradas oito espécies, pertencentes a cinco
famílias e seis gêneros (TABELA 1), que representam 24% das 33 espécies de anfíbios anuros conhecidos até o
momento para o PEC (Pavan & Paula, 2008).

TABELA 1 – Lista de espécies do levantamento de anurofauna de serrapilheira da Linha de Transmissão
Guarulhos–Anhanguera, no Parque Estadual da Cantareira, SP.

Foram observadas seis espécies: , ,
, e . A quantidade total de indivíduos

amostrados foi de 49, sendo (n = 26) e (n = 14), as espécies mais
abundantes (TABELA 2).

Foram registradas cinco espécies: , , ,
e . A quantidade total de indivíduos amostrados foi de 50, sendo

(n = 33) e (n = 14), as espécies mais abundantes (TABELA 2).

Foram constatadas duas espécies: e .Aquantidade total de
indivíduos amostrados foi de 32, sendo , a espécie mais abundante, com 28 indivíduos
(TABELA 2).

Foram encontradas quatro espécies:
e . A quantidade total de indivíduos amostrados foi de 66, sendo

, a espécie mais abundante, com 53 indivíduos (TABELA 2)

Ischnocnema parva Ischnocnema guentheri, Haddadus binotatus
Leptodactylus bokermanni Proceratophrys boiei Hypsiboas faber

Ischnocnema parva Leptodactylus bokermanni

Ischnocnema parva Ischnocnema guentheri Haddadus binotatus
Hypsiboas bischoffi Physalaemus cuvieri
Ischnocnema parva Ischnocnema guentheri

Ischnocnema parva Ischnocnema guentheri
Ischnocnema parva

Ischnocnema parva, Ischnocnema guentheri, Haddadus
binotatus Leptodactylus bokermanni
Ischnocnema parva .

a

a

a
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Táxon Nome Popular

Amphibia
Anura

Brachycephalidae
Haddadus binotatus (Spix, 1824) rã-do-folhiço
Ischnocnema guentheri (Steindachner, 1864) rã-do-folhiço
Ischnocnema parva (Girard, 1853) rãzinha-do-folhiço
Cycloramphidae
Proceratophrys boiei (Wied-Neuwied, 1825) sapo-de-chifres
Hylidae
Hypsiboas bischoffi (Boulenger, 1887) perereca
Hypsiboas faber (Wied-Neuwed, 1821) sapo-martelo
Leiuperidae
Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826 foi-não-foi, rã-cachorro
Leptodactylidae
Leptodactylus bokermanni Heyer, 1973 rãzinha-de-folhiço
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TABELA 2 – Espécies, número de indivíduos e abundância relativa da anurofauna de serrapilheira no entorno
das torres da LT Guarulhos–Anhanguera, no Parque Estadual da Cantareira, SP.

A maioria das espécies encontradas é típica de serrapilheira, sendo apenas duas espécies arborícolas,
e . A espécie mais abundante foi , também mais

abundante em estudos conduzidos por Paula (dados não publicados). Esses autores utilizaram o método de
armadilhas de interceptação e queda, para as regiões da Pedra Grande e Chapada do Parque Estadual da
Cantareira, em matas em estádio intermediário de regeneração.

A maior abundância, com 66 indivíduos, foi encontrada na quarta campanha realizada em novembro,
na época mais quente e chuvosa, e a menor, com 32 indivíduos, na terceira campanha realizada em agosto,
no período mais frio e seco.

)

Foram amostrados três indivíduos: um indivíduo de , um
, e uma , espécie arborícola que se encontrava no solo (TABELA 3).

Foram amostrados quatro indivíduos: um indivíduo de , um ,
um ,euma dehábitoarborícola, queseencontravanosolo (TABELA 3).

Somente foi registrado um indivíduo de (TABELA 3).

Foi encontrado somente um indivíduo de (TABELA 3).

Hypsiboas bischoffi Hypsiboas faber Ischnocnema parva
et al.

Ischnocnema parva Leptodactylus
bokermanni Hypsiboas faber

Ischnocnema guentheri Ischnocnema parva
Physalaemuscuvieri Hypsiboasbischoffi,

Ischnocnema guentheri

Haddadus binotatus

3.2 Área de Vegetação em Estádio Inicial de Regeneração (Sob as Torres

1 Campanha

2 Campanha

3 Campanha

4 Campanha

a

a

a

a
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Campanha Espécie Número de indivíduos Abundância relativa
(%)

Ischnocnema parva 26 53,1
Leptodactylus bokermanni 14 28,6
Ischnocnema guentheri 4 8,2
Haddadus binotatus 3 6,1
Proceratophrys boiei 1 2

1a

(fevereiro)

Hypsiboas faber 1 2
Total 49 100
Ischnocnema parva 33 66
Ischnocnema guentheri 14 28
Haddadus binotatus 1 2
Hypsiboas bischoffi 1 2

2a

(maio )

Physalaemus cuvieri 1 2
Total 50 100
Ischnocnema parva 28 87,53a

(agosto) Ischnocnema guentheri 4 12,5
Total 32 100
Ischnocnema parva 53 80,3
Ischnocnema guentheri 8 12,1
Haddadus binotatus 3 4,6

4a

(novembro)
Leptodactylus bokermanni 2 3
Total 66 100
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TABELA 3 – Espécies e número de indivíduos da anurofauna de serrapilheira sob as torres da LT
Guarulhos–Anhanguera, no Parque Estadual da Cantareira, SP.

O número de indivíduos amostrados nas áreas de floresta em estádio inicial de regeneração está
bastante abaixo das áreas de floresta em estádio intermediário, o que indica a variação da abundância de
indivíduos em função do estádio de regeneração da floresta, e de uma forma mais ampla, do estado de
conservação do ambiente.

Antes de se instalar empreendimentos/obras de utilidade pública no interior do PEC, como as linhas de
transmissão, devem sempre ser considerados os empreendimentos já existentes. Antes de qualquer autorização,
no interior e entorno do Parque, deve-se realizar uma análise global de todas as estruturas já implantadas,
considerando os impactos já existentes e verificando se os ecossistemas do Parque comportam novas
intervenções (Pavan & Paula, 2008).

O desmatamento e a abertura de clareiras para a colocação de torres do novo traçado causaram
impactos à fauna de anuros de serrapilheira com a acentuada redução da abundância de indivíduos nas áreas
desmatadas.

Constatou-se a variação da abundância de indivíduos da anurofauna de serrapilheira, relacionada tanto
à variação sazonal do clima quanto ao estádio sucessional da vegetação.

O desmatamento para a instalação das torres do novo traçado da Linha de Transmissão
Guarulhos–Anhanguera causou a drástica redução da abundância de indivíduos.

À Patrícia Ferreira e Lima e Reynaldo Nakashima pelo auxílio no trabalho de campo. Ao gestor,
Fernando Descio, e à equipe do Parque Estadual da Cantareira; ao Eduardo Farias do Instituto Guatambu de
Cultura e à Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP pelo apoio recebido.
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Campanha Espécie Número de indivíduos

Ischnocnema parva 1
Leptodactylus bokermanni 1
Hypsiboas faber 1

1a

(fevereiro)
Total 3
Ischnocnema guentheri 1
Ischnocnema parva 1
Physalaemus cuvieri 1
Hypsiboas bischoffi 1

2a

(maio)

Total 4
Ischnocnema guentheri 13a

(agosto) Total 1
Haddadus binotatus 14a

(novembro) Total 1
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A PERCEPÇÃO DOS VISITANTES DO PARQUE ESTADUALALBERTO LÖFGREN – SÃO PAULO
EM RELAÇÃO À PRESENÇA DE POMBOS DOMÉSTICOS

COMO VETORES DE ZOONOSES
Columba livia domestica

Jacqueline Galvão RODRIGUES¹
Marilda Rapp de ESTON

Marta Ângela MARCONDES
Aleksandra Furtado MENDES

As alterações ambientais têm sido importantes fatores para a proliferação de animais que são
transmissores de zoonoses, como é o caso de pombos, ratos, baratas, entre outros. Os processos de urbanização
permitiram que certos animais se estabelecessem nos grandes centros urbanos, pois oferecem abrigo, alimento e
água, que são fatores que possibilitam sua sobrevivência.

Entre as aves destacam-se os pombos domésticos . São aves da ordem
Columbiformes da família Columbidae, descendentes do pombo-bravo ( ) do Mediterrâneo
Europeu, e introduzidas no Brasil no século XVI como ave doméstica (Sick,1997).

Espécie invasora, que no meio urbano se adaptou rapidamente a várias estruturas arquitetônicas,
mesmo em superfícies reclinadas, que muitas vezes lembram estruturas do habitat selvagem (Nunes, 2005).
A presença de água em abundância, a grande oferta de alimento e a ausência de predadores naturais são fatores
importantes para que estes animais ocorram no local.

O pombo é uma ave carregada de simbologias: símbolo da paz; símbolo do Espírito Santo; mensageiro
(Pombo Correio). Simboliza também o amor (os namorados são chamados de pombinhos) e o amor eterno
(enfeites nos bolos de casamento). As pessoas, especialmente os idosos, alimentam os pombos com carinho;
mães ensinam suas crianças a lhes oferecer pedaços de pão, entre outros alimentos.

Apesar de toda esta simbologia os pombos podem ser considerados uma praga urbana e representam
um grande risco à saúde do ser humano, sendo responsável pela transmissão de várias zoonoses, entre elas
Salmonelose, Criptococose e alergias.Adeposição de seus excretas pode causar contaminações do ambiente e de
produtos alimentícios para consumo humano e animal, significando um perigo do ponto de vista de saúde pública
(Schuller, 2004).

Os pombos domésticos ocorrem não somente nas ruas, telhados de casas e prédios, também nos
parques urbanos aparecem estes animais. O Parque EstadualAlberto Löfgren - PEAL, embora seja uma Unidade
de Conservação Estadual, que visa à proteção da fauna silvestre, apresenta certas características que favorecem a
presença dessas aves.

Este trabalho teve como objetivo verificar a percepção que os visitantes têm sobre a presença desses
animais nesse Parque e suas características como vetores de zoonoses.

O Parque EstadualAlberto Löfgren localiza-se na Zona Norte do município de São Paulo (23º 27’ 41” S,
46º 37’ 54” W), totalizando uma área de 174 ha, dos quais 35 ha estão abertos à visitação pública (Clauset, 1999).
A vegetação predominante é constituída por talhões de espécies arbóreas nativas e exóticas, que apresentam
sub-bosque em variados graus de regeneração. Ocorrem também lagos e brejos, áreas de vegetação herbáceo-
arbustiva, jardins, pomares e gramados próximos às edificações.
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Esse Parque chega a receber 60.000 visitantes por mês. Para a verificação da percepção dos usuários do
PEAL em relação a zoonoses transmitidas por pombos domésticos foi utilizada a técnica de questionário
estruturado com questões abertas e fechadas. Os entrevistados foram abordados aleatoriamente, tanto durante a
semana, quanto nos fins de semana, em 2008. Foi aplicado um total de 230 questionários.

Dentre as alternativas para controlar os pombos domésticos no PEAL e as doenças transmitidas por
eles destacam-se os processos de EducaçãoAmbiental.

Amaioria dos entrevistados (85%) disse ter conhecimento do que é a EducaçãoAmbiental e colocaram
esta como sendo algo semelhante a preservar a natureza e não poluir (FIGURA 1). É interessante salientar que
nenhum dos entrevistados que falaram que sabiam o que era Educação Ambiental, comentaram sobre as ações
desenvolvidas no parque, mostrando uma carência de informações a esse respeito.

FIGURA1 – Conhecimento que os entrevistados têm sobre a EducaçãoAmbiental.

A FIGURA 2 apresenta os dados referentes ao conhecimento dos entrevistados em relação ao
significado do termo Zoonoses. Embora a maioria dos visitantes (59%) tenha dito saber o que são as zoonoses,
ainda existe um grande percentual que acreditam que são doenças causadas apenas entre seres humanos (37%),
e entre os animais (4%). Ao responder a pergunta sobre Zoonoses nenhum dos entrevistados comentou sobre a
questão dos pombos no PEAL, e quando pediram explicações sobre zoonoses acharam estranho os pombos
estarem relacionados a elas.

FIGURA2 – Conhecimento que os entrevistados têm sobre o que são Zoonoses.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Em relação às doenças, 14% dos entrevistados acreditam que AIDS, Câncer, Cefaléia, Gota Úrica,
Artrose e Infarto, podem ser causados por pombos (FIGURA 3). Este dado mostra que existe desinformação
sobre a forma de contágio ou obtenção de certas doenças, mas a grande maioria (86%) apresenta uma noção das
doenças causadas por pombos.

FIGURA3 – Conhecimento dos entrevistados sobre doenças causadas por pombos domésticos.

Os pombos alimentam-se diretamente do chão e são granívoros por natureza, sendo que estas aves
são pouco seletivas em sua alimentação (Schuller, 2004). Um grande número de entrevistados (48%)
acha correto alimentar essas aves (FIGURA 4). Houve inclusive o comentário de alguns ressaltando da
importância de alimentá-los para que eles não morram de fome.

FIGURA 4 – Conhecimento dos entrevistados sobre se é ou não correto alimentar os pombos.

Ao serem questionados se a quantidade de pombos domésticos do PEAL incomoda o visitante,
a grande maioria (63%) acredita que os pombos não são problema, mas um número considerável de pessoas
(37%) se sente desconfortável com a presença destes animais (FIGURA5).
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FIGURA5 – Opinião dos entrevistados sobre se os pombos são um problema ou não para eles.

As placas informativas são uma ferramenta para informar de forma direta as regras do parque tendo
uma grande importância educativa. O PEAL conta com placas informativas de não alimentar os animais.
Os entrevistados (65%) dizem perceber as placas existentes no parque de forma positiva (FIGURA 6). Para uma
melhor compreensão da importância de não alimentar os animais no Parque as placas informativas deveriam ser
também explicativas e adaptadas para a compreensão de todos os visitantes.

FIGURA6 – Importância das placas informativas como instrumento de comunicação.

Em relação à importância da utilização da Educação Ambiental como ferramenta para a diminuição
dos problemas causados por pombos domésticos, os entrevistados sentiram dificuldade para responder esta
questão, por não terem clareza em relação ao significado que tem a Educação Ambiental e por considerar que os
pombos não representam um problema. Dentro de um contexto onde muitos entrevistados não percebem o
pombo como problema, onde os mesmos acham correto alimentá-los, é normal que o termo problema, que está
na questão, não seja visto como algo relevante para essas pessoas (FIGURA7).
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FIGURA7 – Importânciadaeducaçãoambientalparaadiminuiçãodosproblemascausadosporpombosdomésticos.

Diante das respostas obtidas verificou-se que apesar de já terem sido desenvolvidos vários trabalhos de
Educação Ambiental no PEAL (Schreiber, 1997; Castro & Tamaio, 1999; Sales & Eston, 2000) é necessário o
estabelecimento de um programa de educação específico, para que se possam implantar as ações de controle
populacional dessas aves. Segundo Dias (1992) uma das finalidades da Educação Ambiental é incluir novas
formas de conduta nos indivíduos, nos grupos sociais e na sociedade em seu conjunto, a respeito do meio
ambiente.

Os freqüentadores dessa Unidade de Conservação devem ser informados da questão dos pombos
domésticos através de informativos e medidas de educação visando a mudança de hábitos. Somente através de
um trabalho contínuo voltado a diferentes públicos que freqüentam o PEAL, poder-se-á chegar a uma solução
sobre esse importante assunto de saúde pública.

São necessárias medidas que envolvam atitudes efetivas em relação à questão dos pombos no parque,
onde devem ser formados e colocados em prática projetos que possam tratar a inclusão da questão da presença
dos pombos domésticos em um Parque Estadual e sua periculosidade perante a saúde dos visitantes.

Os visitantes devem ser informados da questão por meio de palestras, por informativos e medidas de
educação visando à mudança de hábitos.

ÀAna LuciaArromba, responsável pelo expediente do PEAL, pelo apoio.
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TRATAMENTOS PARA SUPERAR DORMÊNCIA EM SEMENTES DE
(Vell.) Morang tamborilEnterolobium contortisiliquum –

Mônica de Souza SILVA*
Sérgio Roberto Garcia dos SANTOS**

, também conhecido como orelha-de-negro, é uma espécie arbórea,
que ocorre desde os estados do Pará, Maranhão, Piauí até o Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Sua altura
varia entre 20 a 30 metros e tronco de 80 a 160 cm de diâmetro.Amadeira é leve, macia, utilizada na fabricação de
barcos, brinquedos, armações de movéis, miolo de portas, caixotaria em geral e os frutos contém saponina
(Lorenzi, 1992). A espécie é heliófila, secundária inicial e mais abundante na floresta estacional semidecidual
(Durigan , 1997). É indicada para reflorestamento de áreas degradadas de preservação permanente,
em plantios mistos, por apresentar crescimento rápido inicial (Lorenzi, 1992).

A multiplicação dessa espécie utilizando sementes é lenta e desuniforme devido ao mecanismo
de dormência (Eira , 1993). De acordo com Figliolia & Piña-Rodrigues (1995) a dormência de sementes
é considerada uma estratégia reprodutiva, associada às plantas que se regeneram naturalmente a partir do
banco de sementes do solo ou daquelas que precisam conservar seu potencial de germinação. Esse mecanismo
permite a sobrevivência de sementes no solo após a maturação e dispersão, até o momento em que as
condições sejam favoráveis a sua germinação (Piña-Rodrigues &Aguiar, 1993), sendo uma forma de distribuí-la
no tempo fazendo com que as sementes mantenham-se viáveis por um maior período (Floriano, 2004).

No entanto, muitas sementes viáveis não germinam quando colocadas em condições favoráveis ao
processo de germinação (luz, água, temperatura, oxigênio), sendo necessário um tratamento adequado (Borges

., 1980; Eira , 1993; Salomão & Sousa-Silva, 2003).
Fowler & Bianchetti (2000) afirmam que a dormência pode ser endógena ou embrionária quando

houver imaturidade do embrião ou inibição fisiológica que o impeça de se desenvolver, há também a dormência
exógena ou tegumentar causada pela impermeabilidade do tegumento a água e gases. Na dormência exógena
pode haver ainda restrição a protrusão de radícula imposta pelos tecidos que envolvem o embrião (Salomão &
Sousa-Silva, 2003). As sementes podem apresentar forte dormência devido à impermeabilidade do tegumento
(Durigan ., 1997).

Em espécies da família Leguminosae é comum a dormência das sementes causada pela
impermeabilidade do tegumento à água (Eira , 1993). Mas esse tipo de dormência pode ser interrompido
pela escarificação, termo aplicado aos tratamentos que provocam ruptura ou o enfraquecimento do tegumento,
de modo a permitir a germinação (Almeida & Firmino, 2007). Sementes que não absorvem água, e ao final do
teste de germinação, estão intactas, não intumescidas, são chamadas de sementes duras (Toledo & Marcos Filho,
1977; Brasil, 1992).

A dormência das sementes é um dos principais problemas para a produção de mudas de espécies
florestais nativas, principalmente de leguminosas, podendo acarretar dificuldades para o produtor, o agricultor e
aqueles que realizam a sua análise (Malavasi, 1988; Oliveira , 2003), pois, o tegumento impermeável
restringe a entrada de água e oxigênio oferecendo resistência física ao crescimento do embrião, o que retarda a
germinação (Albuquerque ., 2007 Moussa ., 1998).

Desta forma, é importante a realização de estudos envolvendo os aspectos fisiológicos e tecnológicos
de sementes, visando aumentar, acelerar e uniformizar o processo de germinação, que resulta na produção de
mudas mais vigorosas para o plantio e diminuição dos gastos (Nazário, 2006).

Vários tratamentos vêm sendo utilizados para superar a dormência das sementes de diversas espécies.
Para cada tipo de dormência, e para cada condição, na qual as sementes estão inseridas, há um ou mais métodos,
mais adequados e eficientes (Vieira & Barros, 2008).

______
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Em trabalho que visava verificar a quebra de dormência de sementes de Umbuzeiro (
) Magalhães (2007), testaram o efeito do armazenamento na superação de dormência,

em 13 períodos diferentes (0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 e 360 dias). Os autores
informaram que nos períodos de 0, 30 e 60 dias houve pouca germinação. O melhor resultado foi entre
90 a 210 dias.

Por outro lado Smiderle & Sousa (2003), analisaram a dormência em sementes de Paricarana
( ) utilizando os tratamentos de escarificação mecânica, imersão em ácido sulfúrico,
em álcool e testemunha e concluíram que o melhor tratamento pré-germinativo foi a escarificação química com
ácido sulfúrico por 5 minutos.

Neste contexto o presente trabalho teve como objetivo testar diferentes métodos para superar a
dormência em sementes de .

O estudo foi realizado no Laboratório de Sementes, da Seção de Silvicultura, do Instituto Florestal,
em São Paulo. As sementes utilizadas, foram colhidas em Assis em 17/07/08, e armazenadas no Instituto
Florestal, em 25/08/08, em câmara seca utilizando, temperatura de 21ºC e umidade relativa do ar de 45%.

Após 134 dias de armazenamento, em 05/01/09, as sementes foram retiradas da câmara seca para a
realização de sete diferentes procedimentos, que foram considerados como tratamentos para a superação da
dormência. Os tratamentos em questão foram: escarificação mecânica (EM); escarificação química (EQ);
lavagem em água corrente por duas horas (LAC); imersão em água parada por duas horas (IAP2); imersão em
água parada por vinte e quatro horas (IAP24); escarificação mecânica seguido de imersão em água parada por
vinte e quatro horas (EIAP); imersão em água fervente (96ºC) até chegar à temperatura ambiente (IAF) e mais a
testemunha (LH).

Nos tratamentos LH, EM, IAP2 e EIAP foram realizadas a imersão das sementes em hipoclorito de
sódio (NaClO) na concentração de 2% por 2 minutos, seguida de três lavagens sucessivas por 60 segundos em
água destilada.

Aescarificação mecânica, utilizada nos tratamentos EM e EIAP, consistiu de um corte no tegumento da
semente com alicate de cutícula. Para a escarificação química as sementes foram imersas em ácido sulfúrico
concentrado por 5 minutos, seguido de lavagem em água corrente por igual período.

A determinação do teor de água, utilizando quatro repetições de 30 sementes, foi realizada em estufa
regulada para a temperatura de 105ºC, durante 24 horas, de acordo com as Regras para Análise de Sementes
(Brasil, 1992).

As sementes foram semeadas em caixas de plástico transparente, com tampa de 11 x 11 x 3,5 cm
(gerbox), sobre vermiculita de textura média (35 g), umedecida com 60 mL de água destilada. Os tratamentos
citados tiveram quatro repetições de 25 sementes.

Os gerbox foram colocados em germinadores, tipo BOD, utilizando a temperatura de 25ºC.
Em 07/01/09 foi realizada a montagem do teste de germinação, para todos os tratamentos. Adotou-se como
critério de germinação a protrusão da radícula (Laboriau, 1983).

Na análise estatística do teste de germinação, cujos dados foram transformados em arco seno ( ) e
do índice de velocidade de germinação (Popinigis, 1977), foi usado o delineamento estatístico inteiramente
casualizado (Gomes, 1987). As médias de tratamentos foram comparadas pelo teste de Tukey, ao nível de 5%
deprobabilidade.

Quando da montagem do ensaio o teor de água foi de 9,07% e com relação à análise dos resultados
dos testes de germinação (TABELA 1) os tratamentos EM e EIAP apresentaram os maiores valores,
sendo equivalentes estatisticamente. Quanto ao IVG, o tratamento EIAP apresentou resultados superiores aos
demais, sendo a EM, o segundo melhor tratamento.

Spondias
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Enterolobium contortisiliquum
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TABELA1 – Valores médios de porcentagem (%G) e índice de velocidade (IVG) de germinação de sementes de
, obtidos em diferentes tratamentos para a superação da dormência.

º

Em um trabalho com uma espécie do mesmo gênero ( ), Almeida &
Firmino (2007) obtiveram um resultado diferente do obtido no presente trabalho, pois segundo
os autores, a escarificação sem a embebição em água, foi o tratamento mais efetivo na superação da dormência
da espécie.

, espécie da família leguminosae (Barroso , 1999), apresenta
em vários trabalhos, diferentes métodos de escarificação mecânica e/ou química, visando à superação da
dormência de suas sementes (Durigan ., 1997; Vieira & Barros, 2008). O uso da escarificação mecânica
e/ou química é também indicada na família botânica desta espécie (Figliolia & Piña-Rodrigues, 1995;
Oliveira, 2007).

Considerando os resultados da escarificação química (TABELA 1), tanto para a germinação quanto

para o IVG, não se mostrou adequada quando comparada com a escarificação mecânica

Segundo Lorenzi (1992) as sementes desta espécie devem ser escarificadas antes da semeadura para o

aumento da germinação, o que ficou evidenciado pelos resultados obtidos, pois os menores valores de

germinação e IVG (TABELA1) foram obtidos para os tratamentos LH, LAC, IAP2 e IAP24, sem a escarificação

das sementes de
Deste modo na indicação dos tratamentos EM e EIAP deve ser ressaltado que embora a

escarificação mecânica das sementes sem a embebição (EM), propicie uma alta germinação, já quando estas são
embebidas por período de 24 horas (EIAP), e mesmo sendo um tratamento mais demorado, ele agiliza a
velocidade de germinação (FIGURA 1), propiciando o encerramento do ensaio em laboratório com 5 dias
de antecedência.

Enterolobium contortisiliquum

Enterolobium schomburgkii

Enterolobium contortisiliquum et al.

et al

.

E. contortisiliquum.

Obs.: letras minúsculas, em cada linha, comparam as médias entre tratamentos ao nível de 5% de probabilidade pelo teste
de Tukey.

(**) Significativo ao nível de 1% de probabilidade. Coeficiente de variação dado em porcentagem.
LH – testemunha; EM – escarificação mecânica; EQ – escarificação química; LAC – lavagem em água corrente por duas
horas; IAP2 – imersão em água parada por duas horas; IAP24 – imersão em água parada por vinte e quatro horas;
EIAP – escarificação mecânica seguido de imersão em água parada por vinte e quatro horas; IAF – imersão em água
fervente (96 C) até chegar a temperatura ambiente.
Médias de porcentagem de germinação, expressas em arco seno ( ).
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LH EM EQ LAC IAP2 IAP24 EIAP IAF

%G 8,15d 85,60a 30,16bc 8,15d 12,55cd 6,10d 80,49a 31,86b

IVG 0,07c 4,60b 0,56c 0,06c 0,19c 0,25c 11,18a 0,26c

F para %G 94,97**

F para IVG 325,58**

Coeficiente de
variação para %G

26,24

Coeficiente de
variação para IVG

20,48
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FIGURA 1 – Valores cumulativos de germinação de sementes de ao longo do
período de ensaio para os tratamentos de escarificação mecânica (EM) e escarificação mecânica
seguido de imersão em água parada por vinte e quatro horas (EIAP).

Os tratamentos escarificação mecânica (EM) e escarificação mecânica seguido de imersão em água parada
por 24 horas (EIAP) proporcionaram os maiores valores de germinação

O tratamento escarificação mecânica seguido de imersão em água parada por 24 horas (EIAP) proporcionou
o maior índice de velocidade de germinação.
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VARIAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA COMUNIDADE DE AVES FLORESTAIS
EM RELAÇÃO À RIQUEZA E ESTRUTURA DA VEGETAÇÃO

NO PARQUE ESTADUALALBERTO LÖFGREN, SÃO PAULO – SP

Bruna WYRGUN*
Alexsander Zamorano ANTUNES**

A Mata Atlântica é conhecida pela sua imensa biodiversidade e seu elevado número de espécies
endêmicas. Com somente 5% de cobertura de floresta original restante, é um dos ecossistemas mais
ameaçados do mundo (Marsden ., 2003). Grande parte da vegetação remanescente está distribuída em
pequenos fragmentos e é composta por florestas secundárias em diferentes graus de regeneração (Develey &
Martensen, 2006).

Ao avaliarem as matas secundárias, De Walt . (2003) e Develey (2004) concluíram que as matas
com 70 anos apresentam estruturas semelhantes às encontradas em matas primárias. No entanto, matas com
cerca de 20 anos já podem fornecer bons recursos alimentares para as aves com dietas baseadas em frutos e
insetos. As funções ecológicas se restabelecem com velocidades variáveis em florestas secundárias, enquanto a
proporção de espécies vegetais zoocóricas pode ser comparável à da floresta madura após 65 anos, a proporção
de espécies raras e com distribuição restrita pode levar até 2000 anos para se assemelhar à da floresta madura
(Liebsch ., 2008).

A heterogeneidade de habitat pode influenciar na abundância e distribuição de espécies, e percebe-se
que esta heterogeneidade varia com a escala espacial, com consequentes implicações para a diversidade
(Blake, 2007).

O presente trabalho visa avaliar como as comunidades de aves de diferentes manchas de vegetação
florestal próximas entre si, em área de Mata Atlântica, diferem em alguns dos parâmetros em resposta às
diferenças estruturais na vegetação e na riqueza florística. Espera-se que a composição de comunidades reflita
processos locais (ecológicos). De modo geral, objetivou-se amostrar a avifauna das diferentes manchas de
vegetação secundária, em meio à Floresta Ombrófila Densa Montana Secundária do Parque Estadual Alberto
Löfgren; comparar as comunidades em relação à riqueza, composição de espécies, abundância relativa,
diversidade e estrutura trófica; e avaliar a influência da riqueza florística e da heterogeneidade estrutural sobre os
parâmetros relacionados acima.

O estudo foi desenvolvido na área administrativa do Instituto Florestal, Parque Estadual Alberto
Löfgren - PEAL, São Paulo-SP (23º 27’ 43” S, 46º 37’ 59” W; 723 m de altitude), que ocupa 174 ha.Avegetação
nessa área é constituída, basicamente, por plantios com espécies vegetais nativas e exóticas, dispostas em talhões
com uma única espécie ou mistos, na maioria das vezes, apresentando um sub-bosque bem desenvolvido.
O PEAL é contíguo ao Parque Estadual da Cantareira, que ocupa uma área aproximada de 7.900 ha e apresenta
vegetação, em geral, em estado mais avançado de sucessão. Foram selecionadas oito áreas amostrais,
identificadas por letras: A- Talhão de nativas, sem presença de riacho e altitude de 750 m; B- Talhão de
spp., sem riacho e 788 m; C- Talhão de spp., com mata nativa secundária ao longo de um riacho e 773 m;
D- Talhão de pinheiro-do-Paraná (Bertol.) Kuntze, sem riacho e 774 m; E- Talhão de

spp., sem riacho e 801 m; F- Talhão misto de spp. e spp., sem riacho e 800 m;
G- Talhão de nativas, com riacho e 749 m; e H- Talhão de Link., com riacho e 765 m.
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Para o inventário da avifauna foi utilizado o método de pontos amostrais fixos (Develey, 2006),
entre março de 2008 e fevereiro de 2009. Os pontos foram amostrados entre o nascer do Sol e 9 horas da manhã.
Foram efetuados 10 pontos por área. No entorno dos pontos foram feitas observações qualitativas sobre a
fitofisionomia e, através do método dos pontos quadrantes (Durigan, 2006), foram amostrados para quatro
árvores selecionadas aleatoriamente, os parâmetros: altura estimada, diâmetro da copa, diâmetro à altura do
peito - DAP e distância do ponto amostral. Em cada área foram efetuados 10 pontos quadrantes, no total 80
pontos obtidos e 320 árvores medidas. Com essas medidas foi possível calcular a área basal total e a densidade de
espécies arbóreas (Durigan, 2006). Para a análise da vegetação se considerou também a riqueza amostrada,
o número de árvores mortas encontrado e os seguintes parâmetros: porcentagem de árvores amostradas no
sub-bosque (entre 1,80 – 5,99 m do solo); porcentagem de árvores amostradas no nível médio (6 – 10,99 m);
porcentagem de árvores amostradas no dossel (acima de 11); epífitas (abundância); trepadeiras (abundância);
espécies pioneiras (abundância); espécies exóticas (abundância) e cobertura por taquaras. A abundância foi
definida como baixa quando a cobertura da área amostrada era até 20% e média acima de 20 até 50%.

As aves foram identificadas com auxílio de binóculo 8x40 e através das vocalizações características.
Para avaliar a estrutura trófica foram adotadas guildas, baseadas em Willis (1979).

A riqueza encontrada tanto para espécies vegetais quanto de aves foi analisada através do teste
âmetros da vegetação foram avaliados entre as áreas através de análise de componentes principais.

A semelhança das áreas na composição da avifauna foi avaliada através de análise de classificação pelo método
UPGMA com coeficiente de distância euclidiana, com auxílio do programa Multivariate Statistical Package - MVSP.
Foram obtidos os índices de diversidade e equidade de Shannon-Wiener para cada área, também através do programa
MVSP. Acorrelação entre parâmetros da avifauna e da vegetação foi avaliada pelo teste de postos de Spearman.

Foram registradas 72 espécies de aves no total, variando entre 32 e 46 por sítio de amostragem
(TABELA1). Somente 15 espécies (21%) foram encontradas em todas as áreas e a abundância relativa delas não
diferiu significativamente entre as áreas. A semelhança entre as áreas quanto à composição da avifauna
(FIGURA1) não esteve relacionada à distância entre as mesmas e nem ao tipo de talhão ou à presença de riachos.
As aves foram agrupadas em 10 guildas (FIGURA 2). A riqueza de espécies vegetais amostradas não foi
significativamente diferente entre áreas ( 3,61, g. l. 7, P = 0,82; TABELA 2). Entretanto, foi obtida uma
correlação positiva altamente significativa entre a riqueza da vegetação e o número de espécies de aves por área
(rs = 0,86; P= 0,0061).Aanálise de componentes principais indicou como os parâmetros que mais influenciaram
nas diferenças da vegetação entre as áreas a densidade de árvores (61,85% de explicação) e a área basal total
(21,15%).Ariqueza de aves por área não esteve correlacionada com estes parâmetros (densidade rs = 0,37; P= 0,36 e
área basal rs = 0,11; P= 0,80) e nem o total de contatos (densidade rs = -0,036; P= 0,93 e área basal rs = 0,06; P= 0,89).
Os números de espécies nas guildas frugívoros do dossel (rs = 0,63; P = 0,091) e insetívoros do solo (rs = 0,70;
P = 0,05) estiveram significativamente correlacionados à riqueza de espécies vegetais por área. Já, o número de
espécies na guilda insetívoros do sub-bosque (rs = 0,62; P = 0,097), esteve significativamente correlacionado
com a densidade de árvores, enquanto a riqueza de granívoros do solo (rs = -0,67; P = 0,067) esteve
negativamente associada a esse parâmetro. Quanto ao total de contatos, foi obtida uma correlação negativa
significativa com a área basal para a guilda insetívoros do sub-bosque (rs = -0,71; P= 0,05).

AsdiferençasderiquezaecomposiçãodeespéciesencontradasnasáreasamostradasnoPEAL,mesmoquenão
muitoacentuadas, indicamqueasavesflorestaisnãoapresentamumadistribuiçãouniformepeloparque.Alémdisso,ofato
damaioriadasáreasapresentaremespéciesexclusivasindicaquealgumasavespossuemumadistribuiçãomuitorestrita.

Acorrelaçãoentreariquezadeespéciesvegetaiseariquezadeespéciesdeaves indicaqueparaacomunidadede
avesdoPEALadisponibilidadederecursosémais importantedoqueaestruturadavegetação, jáqueumamaiorriquezade
plantaspoderepresentarmaiordiversidadedefontesdealimento,ex.néctar,frutoseinsetosfitófagosespecializados.

A maioria dos parâmetros da avifauna não esteve estatisticamente correlacionada com a estrutura da
vegetação, provavelmente porque a área A, um talhão de nativas com árvores bem desenvolvidas, foi a única do
conjunto com valores muito diferentes nos parâmetros da vegetação das demais. Áreas podem diferir em vários
desses parâmetros sem, contudo, diferir significativamente na complexidade estrutural total (Marra & Remsen Jr.,
1997).Entretanto,nopresenteestudoasavesmais raras tenderamaocorrer emáreascomvegetaçãomais complexa.
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TABELA1 – Parâmetros da avifauna para as áreas amostradas no Parque EstadualAlberto Löfgren – SP.

FIGURA 1 – Semelhança na composição da avifauna entre as áreas amostradas no Parque Estadual Alberto
Löfgren – SP.
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Área Riqueza Espécies exclusivas Contatos Número de guildas Diversidade Equidade

A 40 4 67 10 3,44 0,93

B 32 1 58 8 3,18 0,92

C 46 3 83 9 3,64 0,95

D 38 3 77 9 3,29 0,90

E 41 3 67 9 3,49 0,94

F 40 2 76 9 3,42 0,93

G 39 1 65 9 3,44 0,94

H 35 0 58 9 3,30 0,93
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A correlação significativa entre a riqueza de espécies vegetais e o número de espécies na guilda
frugívoros do dossel, provavelmente se deve a uma maior disponibilidade de frutos nas áreas com vegetação
mais rica, pois representantes dessa guilda, geralmente, apresentam grande capacidade de deslocamento,
forrageando por áreas amplas em busca de recursos (Willis, 1979).

No caso dos insetívoros do solo, a correlação com a riqueza de espécies vegetais pode estar associada a
um aumento da diversidade de recursos para invertebrados da serrapilhera nas áreas mais ricas. Volpato .
(2006) indicam que a maioria dos insetívoros do solo está associada a áreas com árvores grandes e sub-bosque
denso, fato não constatado pelo presente estudo. A correlação positiva da riqueza dos insetívoros do sub-bosque
com a densidade de árvores e a correlação negativa da abundância relativa dessa guilda com a área basal total,
mostram que representantes dessa guilda são mais diversos em áreas com floresta menos desenvolvida.
Acorrelação positiva da riqueza dos granívoros do solo com a densidade de árvores, pode ser devida a uma maior
dificuldade de forrageamento em áreas com vegetação mais densa.

Conclui-se que os talhões do PEAL diferem discretamente na composição da comunidade
de aves e a disponibilidade de recursos parece influenciar mais do que a estrutura da vegetação.
Entretanto, grupos diferentes de aves responderam a parâmetros distintos da vegetação. Apenas o
conhecimento da auto-ecologia de cada espécie da avifauna local permitirá uma compreensão adequada
sobre a variação registrada.
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VARIAÇÃO EM PEQUENA ESCALA NA COMPOSIÇÃO DA COMUNIDADE DE AVES
NO PARQUE ESTADUAL CARLOS BOTELHO, SÃO MIGUEL ARCANJO – SP

Bruna Gonçalves da SILVA*
Alexsander Zamorano ANTUNES**

A heterogeneidade estrutural do habitat influencia a distribuição e a abundância das espécies de aves.
Essa heterogeneidade varia conforme a escala espacial adotada, o que gera importantes implicações para a
compreensão dos padrões de diversidade (Thiollay, 2002; Blake, 2007).

Florestas secundárias podem prover habitats para espécies de aves florestais pouco exigentes ou
atuarem como locais de forrageio para espécies de floresta madura em determinados períodos do ano (Blake &
Loiselle, 2001).As comunidades de aves de florestas secundárias diferem das comunidades de florestas maduras
em termos de riqueza, composição e estrutura trófica (Robinson & Terborgh, 1997; Blake & Loiselle, 2001).
Apesar de florestas maduras geralmente apresentarem maior número de espécies, florestas secundárias podem
ter alta riqueza e principalmente grande abundância de determinadas espécies (Blake & Loiselle, 2001).

Com o objetivo de analisar possíveis diferenças na comunidade de aves em uma escala espacial
relativamente pequena, foram amostradas duas áreas de Floresta Ombrófila Densa Montana no Parque Estadual
Carlos Botelho. O gradiente sucessional e a heterogeneidade estrutural dessas duas áreas foram avaliados,
sendo suas comunidades de aves comparadas quanto à riqueza, composição de espécies, abundância relativa,
diversidade e estrutura trófica.

O Parque Estadual Carlos Botelho - PECB localiza-se entre as coordenadas 24º 06’ 55” – 24º 14’ 41” S
e 47º 47’ 18” – 48º 07’ 17” W, ocupando uma área de 37.644,36 ha. A amplitude altitudinal da área vai de
20 a 1.000 m, com clima quente úmido sem estiagem (Cfa) e temperatura média anual entre 18º e 20ºC,
a pluviosidade anual está entre 1.500 e 2.200 mm (Ferraz & Varjabedian, 1999). A vegetação predominante
é a Floresta Ombrófila Densa.

A avifauna foi amostrada ao longo de duas trilhas situadas na sede do parque: a Trilha Autoguiada
do rio Taquaral – T (24º 06’ 41” S e 47º 59’ 56” W) e as Trilhas monitoradas Canela-Represa-Fornos – CF
(24º 06’ 47” S e 47º 59’ 26” W). Essas trilhas têm 2 km de comprimento cada uma, distantes menos de 1 km
e meio uma da outra.

Para o inventário da avifauna foi utilizado o método de pontos amostrais fixos com raio ilimitado
(Bibby ., 1992), permanecendo por 10 minutos em cada ponto. As aves foram identificadas com binóculos
8x40, e pelas vocalizações. A nomenclatura segue a lista de aves do Brasil do Comitê Brasileiro de Registros
Ornitológicos (2008). O indicador de abundância relativa utilizado foi o total de contatos. As guildas utilizadas
são, com algumas modificações, as mesmas propostas por Willis (1979).

No entorno dos pontos foram feitas observações qualitativas sobre o relevo e a fitofisionomia através
do método dos pontos quadrantes. Os parâmetros amostrados para quatro árvores selecionadas por ponto
quadrante foram: altura estimada, circunferência à altura do peito - CAPe distância do ponto amostral.ACAPfoi
transformada no diâmetro à altura do peito - DAP. Com essas medidas, calculou-se a área basal total e a
densidade de espécies arbóreas (Durigan, 2003). No total, foram efetuados 30 pontos quadrantes por trilha
(N = 120 árvores/trilha).
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Foram calculados os índices de diversidade e equidade de Shannon-Wiener e de similaridade de
Jaccard - J. O número total de espécies de aves por trilha foi estimado através do programa EstimateS (Bootstrap)
e comparado aos valores obtidos. As comparações dos valores de riqueza, número de espécies exclusivas,
total de guildas, e da abundância relativa das espécies comuns às duas trilhas foram feitas através de análise de
freqüências pelo teste ², com fator de correção deYates para um grau de liberdade.

Os parâmetros da vegetação foram comparados entre as trilhas a partir do teste z, no caso de valores
médios, ou seguindo a fórmula utilizada por Aleixo (1999), considerando-se a Canela-Represa-Fornos como a
área com vegetação menos perturbada por atividades antrópicas: (T CF)/CF x 100. Para se identificar padrões de
distribuição das aves nos pontos amostrados, se utilizou de uma análise de ordenação, aAnálise de Componentes
Principais - PCA através do programa MVSP.

Foram efetuadas 26 horas de observação. Para as duas áreas em conjunto foram registradas 125
espécies. O número de contatos somando todas as espécies encontradas por área foi de 968 para CF e 1207
para a T.Acurva de acúmulo de espécies ainda não se estabilizou para nenhuma das áreas e a estimativa é de que
sejam encontradas em torno de sete espécies para CF e 10 para T, com o aumento do número de horas de
observação (FIGURAS 1 e 2). As áreas não diferiram significativamente na riqueza de aves, no número de
guildas e nos índices de diversidade e eqüidade (TABELA 1). Contudo, a trilha T apresentou significativamente
mais espécies exclusivas ( ² = 4,83; p = 0,028).

TABELA1 – Parâmetros para as comunidades de aves amostradas no PECB.

FIGURA1 – Curva de acúmulo de espécies, valores registrados e estimados, para a trilha Canela-Fornos.

c

c
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Área Riqueza Espécies exclusivas Número de guildas Diversidade Equidade

Canela-Fornos 90 18 12 3,91 0,89

Taquaral 107 35 13 3,95 0,86
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FIGURA2 – Curva de acúmulo de espécies, valores registrados e estimados, para a trilha do Taquaral.

A similaridade entre as comunidades foi J = 0,57. Considerando o agrupamento em guildas, as duas
trilhas apresentaram maior riqueza de espécies na guilda dos onívoros de dossel. Entretanto, quando avaliada a
abundância relativa inferida pelo número de contatos, a trilha CF teve maior abundância nos frugívoros do
dossel, enquanto a trilha T teve maior abundância para os onívoros de sub-bosque (TABELA 2). A estrutura
trófica é semelhante entre as comunidades das duas áreas, tanto em relação a espécies quanto ao total de contatos,
pois os valores obtidos para R² foram próximos de um (FIGURAS 3 e 4).

TABELA2–Riquezae totaldecontatosporguildanas trilhasamostradasnoParqueEstadualCarlosBotelho–SP.
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Canela-Fornos Taquaral
Guilda Riqueza Contatos Riqueza Contatos

Carnívoros 3 9 4 18

Frugívoros do Dossel 13 205 11 180

Granívoros Terrestres 3 24 4 9

Granívoros dos Taquarais 1 1 1 3

Insetívoros Aéreos 0 0 1 1

Insetívoros do Dossel 9 83 10 114

Insetívoros Noturnos 1 1 0 0

Insetívoros do Sub-bosque 13 157 16 202

Insetívoros dos Taquarais 0 0 2 2

Insetívoros Terrestres 8 68 8 60

Insetívoros de Troncos e Galhos 9 86 9 95

Nectarívoros-insetívoros 2 19 4 27

Onívoros do Dossel 20 170 28 228

Onívoros do Sub-bosque 8 149 9 268
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FIGURA3 – Relação entre os valores de riqueza encontrada por guilda, para as comunidades de aves amostradas
no Parque Estadual Carlos Botelho – SP.

FIGURA 4 – Relação entre os totais de contatos obtidos por guilda, para as comunidades de aves amostradas no
Parque Estadual Carlos Botelho – SP.
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Apenas doze espécies foram significativamente mais registradas em uma trilha do que na outra:
dois onívoros do sub-bosque (OS), quatro onívoros do dossel (OD), dois frugívoros do dossel (FD),
dois insetívoros terrestres (ITE), um granívoro terrestre (GT) e um insetívoro do dossel (ID).
Espécies mais registradas na trilha CF: – GT ( ² = 7,58; p = 0,0059);

– ITE ( ² = 4,25; p = 0,039); – FD ( ² = 10,50; p = 0,0012);
– ID ( ² = 5,82; p = 0,016). Na trilha T: – OS ( ² = 16; p = 0,0001);

– FD ( ² = 4,92; p = 0,026); – OS ( ² = 27,48; p < 0,001);
– OD ( ² = 4,08; p = 0,043); – OD ( ² = 5,04; p = 0,024); – OD

( ² = 8,45; p = 0,0037); – OD ( ² = 5,93; p = 0,014); – ITE
( ² = 8,51; p = 0,0035).

Os parâmetros analisados para a vegetação indicam uma maior heterogeneidade estrutural ao
longo da trilha T do que na trilha CF, sendo que esta apresenta uma floresta mais desenvolvida, com maior
área basal e DAP médios (TABELA 3). A topografia é muito semelhante nas duas áreas. Na PCA
(eixo 1 autovalor = 2,35 porcentagem de explicação = 14,5% / eixo 2 autovalor = 1,75 porcentagem de
explicação = 10,83%), estes fatores se traduziram na grande dispersão dos pontos da trilha T e na maior
proximidade entre os pontos da CF, com exceção dos dois pontos de fundo de vale que apresentaram
comunidades de aves mais similares a pontos da trilha T (FIGURA5).

A riqueza, a abundância e a diversidade de espécies de aves parecem estar associadas com a
riqueza e diversidade de plantas. A influência de um distúrbio intermediário incrementa a diversidade
de espécies (Bojorges-Banos & López-Mata, 2006). O maior número de espécies foi encontrado na
Trilha do Rio Taquaral, onde seu estádio sucessional pode caracterizá-la como uma mata secundária,
confirmando o que foi registrado porAleixo (1999), para outra área da Serra de Paranapiacaba.

As interferências antrópicas mais intensas na trilha do Taquaral influenciaram no tipo de
vegetação que se regenerou e, como conseqüência, o habitat sucessional secundário promove um
complexo mosaico de microhabitats que atraem e oferecem recursos para muitas espécies e indivíduos (Blake &
Loiselle, 2001).

TABELA3 – Parâmetros analisados para a vegetação e topografia para as trilhas amostradas no Parque Estadual
Carlos Botelho.

Tinamus solitarius Chamaeza

campanisona Carpornis cucullata Piprites

chloris Mionectes rufiventris Pyroderus

scutatus Chiroxiphia caudata Pachyramphus

castaneus Cyclarhis gujanensis Vireo olivaceus

Parula pitiayumi Basileuterus leucoblepharus

c
c c

c c
c c
c c

c c
c
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Canela-Fornos Taquaral Teste z Porcentagem de Variação

Densidade de árvores (indivíduos/ha) 2049,18 1303,78 – - 36,37

Área Basal Total (m²/ha) 27,88 11,08 – - 60,26

Porcentagem de árvores amostradas no sub-bosque (1,80 - 5 m) 14 33,33 – 138,07

Porcentagem de árvores amostradas no nível médio (6 - 10) 51 37,5 – - 26,47

Porcentagem de árvores amostradas no dossel (acima de 11 m) 35 29,17 – - 16,65

DAP médio (cm) 21,6625 14,91675 3,89 p = 0,0001

Altura média (m) 9,5125 8,235 3,14 p = 0,0017

179

IF Sér. Reg., São Paulo, n. 40, p. 175-181, jul. 2009.



FIGURA5 – Ordenação dos 20 pontos amostrados no Parque Estadual Carlos Botelho – SP, através daAnálise de
Componentes Principais. CF = Trilha Canela-Fornos e T = Trilha do Taquaral.
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A VEGETAÇÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ANGATUBA:
LACUNAS DO CONHECIMENTO E ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA PESQUISA

Renata Pedreti SANCHES*
Natália Macedo IVANAUSKAS**

Maria Teresa Zugliani TONIATO***
Marina Mitsue KANASHIRO***

Os levantamentos de vegetação são componentes-chave na elaboração de Planos de Manejo, pois é
atribuída a este tema a etapa de mapeamento e caracterização inicial da paisagem, que é a base para a definição
dos locais de amostragem para as equipes de flora e fauna (Keel ., 2003). Durante o trabalho são identificados
e mapeados os tipos vegetacionais e respectivos estados de conservação, geradas estimativas de diversidade das
plantas e listadas as espécies de interesse. Essas informações são utilizadas para priorizar sítios e definir
estratégias de manejo em uma Unidade de Conservação - UC, indicando zonas potenciais para os diferentes usos
(preservação, pesquisa, educação ambiental e turismo ecológico) definidos pelo SNUC (Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza – Lei n 9.985/2000).

Uma das etapas de análise da vegetação para subsidiar um Plano de Manejo é o levantamento dos dados
secundários já produzidos para a UC e sua região. Nesse contexto, o presente estudo reúne as informações
obtidas a partir de revisão de literatura sobre estudos científicos e coletas botânicas realizadas na Estação
Ecológica de Angatuba - E.Ec.A. e área de entorno, a fim de efetuar o diagnóstico e análise de lacunas de
conhecimento da produção científica sobre o tema vegetação na E.Ec.A.

A Estação Ecológica de Angatuba - E.Ec.A. localiza-se no município de Angatuba-SP, com área de
1.394,75 ha, entre as coordenadas de 48º 25’ a 48º 15’ W e 23º 30’ a 23º 20’ S. O clima na região é quente de
inverno seco (Cfa); a temperatura média anual é de 19ºC, com máxima em janeiro entre 26ºC e 30ºC e mínima em
julho entre 8ºC e 10ºC (Torres, 1989).

Como referência para a compilação dos dados sobre a flora da Estação e área de entorno,
foram utilizados os registros em herbários e estudos científicos. O levantamento dos registros em herbários
foi realizado a partir da base de dados SpeciesLink (2007) e de informações de ocorrência de espécies
oriundas da base SinBiota (2007). Foram considerados apenas os materiais que mencionassem em
algum dos campos (e.g., localidade e notas) que a coleta havia sido realizada no município de Angatuba.
Como estudos científicos, foram considerados apenas aqueles realizados no nível de comunidade
(levantamentos florísticos e fitossociológicos) desenvolvidos na E.Ec.A. e áreas de entorno, provenientes das
seguintes fontes: a) projetos cadastrados na Comissão Técnico-Científica - COTEC do Instituto Florestal,
a qual gerencia as atividades de pesquisa realizadas nas UCs estaduais; b) publicações técnicas e científicas
disponíveis nas bibliotecas das principais Universidades do Estado, nos centros e institutos de pesquisa
e em bases de dados disponíveis na internet (BDT, SinBiota, Web of Science e outros); c) dissertações de
mestrado e teses de doutorado.
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Os registros de coletas georreferenciadas realizadas na E.Ec.A. e áreas de entorno, oriundas de dados
secundários, foram então espacializados numa base cartográfica contendo os limites da Estação, por meio do
software ArcView GIS 3.2. Foram então selecionados os pontos de coletas já realizadas no interior da Estação,
gerando uma tabela associada com as listas de espécies realizadas na E.Ec.A.

As listagens de espécies provenientes dos registros em herbários ou de estudos científicos foram
reunidas numa matriz binária (presença/ausência), tendo sido consideradas apenas as espécies com binômio
completo.As espécies foram agrupadas em famílias de acordo comAPGII, baseado em Souza & Lorenzi (2008).
Agrafia e sinonimização das espécies foram checadas utilizando o banco de dados do Missouri Botanical Garden
(W3Tropicos, 2006), International Plant Names Index (IPNI, 2005) e International Plant Science Center
(IPSC, 2006).

As informações científicas sobre a vegetação da Estação Ecológica são escassas. Os trabalhos de
pesquisa relacionados a esta UC resumem-se a um artigo que trata da composição e estrutura da vegetação de
trechos de Cerrado (Ratter ., 1988), realizado na Floresta Experimental adjacente, e a duas dissertações de
mestrado não publicadas, realizadas em trecho de floresta secundária no interior da Estação por Torres (1989)
e Figueiredo (1993). Ambas foram conduzidas nas mesmas unidades amostrais tendo como enfoque,
respectivamente, a análise florística e fitossociológica da vegetação.

Quanto aos projetos de pesquisa propostos para a área, na documentação disponibilizada pela
COTEC/IF constam apenas dois projetos relacionados a espécies nativas e conservação: “Palmeiras na Mata
Atlântica como modelo para estratégias de conservação ” (processo 45.536/06) e “Invasões biológicas no
estado de São Paulo” (processo 43.539/06).

Com relação aos registros da flora da E.Ec.A. provenientes da base de dados SpeciesLink,
somente as seguintes coleções apresentaram alguma informação: Herbário “Irina Delanova Gentchúnicov”
(BOTU), Herbário da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESA), Herbário da Universidade
Estadual de Londrina (FUEL), Herbário Rioclarense (HRCB), Herbário de São José do Rio Preto (HSJRP),
Herbário do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), Herbário Dimitri Sucre Benjamin RJ (JBRJ-RB),

(NYBG-BR), Coleção de Fanerógamas do Herbário do
Estado “Maria Eneyda P. Kaufmann Fidalgo” (SP), Herbário do Instituto de Biociências da Universidade
de São Paulo (SPF), Herbário Dom Bento Pickel do Instituto Florestal do Estado de São Paulo (SPSF) e
Herbário da Universidade Estadual de Campinas (UEC).

Na busca dos registros presentes em coleções científicas, foram consideradas apenas as espécies
vasculares coletadas no município de Angatuba, totalizando 221 espécies. Como muitos herbários paulistas
ainda estão em fase de informatização das suas coleções, o número de espécies levantadas por meio de exsicatas
pode estar subestimado. Do total de registros, apenas 73 localidades de coleta estavam georreferenciadas.
Mesmo esses registros apresentaram problemas: espécies com registro de coleta no interior da E.Ec.A.,
comprovada pelas observações de coleta, tiveram a plotagem das coordenadas geográficas no entorno da
Estação ou mesmo fora do município. Esse erro parece ser comum nas coletas botânicas, cuja origem pode
estar no erro da anotação/digitação da coordenada, na ausência de informações sobre datum e zona,
ou mesmo na obtenção das coordenadas longe do ponto da amostragem, em função da maior facilidade de
obtenção do sinal de satélite em áreas abertas. Por meio da base de dados SinBiota foram obtidas 117 espécies.
No entanto, as coordenadas informadas também apresentaram erro durante a plotagem, com todos
os pontos fora do limite da Estação Ecológica. Portanto, apenas os registros provenientes do Herbário
Dom Bento Pickel do Instituto Florestal do Estado de São Paulo (SPSF) foram passíveis de mapeamento
(FIGURA1).
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FIGURA 1 – Pontos de coleta botânica na Estação Ecológica de Angatuba, cujas exsicatas estão depositadas no
Herbário SPSF.

Compilações de listagens de trabalhos científicos, consultas à base de dados SinBiota e exsicatas
depositadas em herbários mostraram-se importantes fontes de conhecimento da flora da E.Ec.A. (FIGURA 2).
Como cada fonte de informação possui um conjunto de informações exclusivas, os dados se complementam e
nenhuma das fontes pode ser descartada.

A listagem final consolidada, que reuniu as espécies vegetais registradas na E.Ec.A. e entorno
proveniente das diferentes fontes, resultou em 548 espécies. O maior número de espécies foi obtido por meio de
trabalhos científicos (369 espécies). Esse resultado não era esperado, já que um dos critérios utilizados
para a avaliação de um trabalho científico é o depósito do material testemunho em coleções científicas.
No entanto, apenas 84 espécies foram comuns às duas fontes. Conclui-se que ou os pesquisadores não
depositaram todos os seus materiais nas coleções, ou as coleções não disponibilizam seu acervo integral na base
de dados SpeciesLink.
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FIGURA 2 – Fontes de dados secundários e sua contribuição (número de espécies) para a listagem florística da
Estação Ecológica de Angatuba. IFF – Inventários florísticos e fitossociológicos, CC – Coleções
Científicas,SinBiota–BasedeDadosdoProgramaBiotaSP/FAPESP,N–Número totaldeespécies.

Em termos práticos para o Instituto Florestal, esses dados revelam a importância da manutenção da
coleção biológica depositada no Herbário SPSF como fonte de informação disponível e confiável. Das 221
espécies listadas por meio de exsicatas para o município de Angatuba, o herbário que mais contribuiu para essa
informação foi justamente o SPSF (FIGURA3).

FIGURA 3 – Contribuição dos diferentes herbários (número de espécies) para a listagem florística da Estação
Ecológica deAngatuba.
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O acervo do Herbário SPSF poderia tornar-se ainda mais representativo se os pesquisadores
responsáveis por projetos de pesquisa que envolvam a coleta de plantas em unidades de conservação gerenciadas
pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, encaminhassem duplicatas do material coletado ao
Herbário SPSF. Assim, o simples depósito de exsicatas manteria a qualidade do acervo e a disponibilidade de
informações sobre as unidades de conservação. Quando o pesquisador não realiza esta doação de material,
a informação ainda pode ser recuperada se esse mesmo pesquisador disponibilizar seus dados via base de
dados SinBiota ou SpeciesLink e/ou por meio de publicação científica indexada. Assume então importância o
registro dos projetos de pesquisa e o retorno das publicações para a Comissão Técnico-Científica - COTEC
do Instituto Florestal como fonte de consulta às informações geradas nas UCs. Entretanto, se nenhuma dessas
ações é efetuada, a contribuição do pesquisador para o conhecimento botânico de uma UC e seu manejo
torna-se inacessível.

Pode-se afirmar que o conhecimento da flora dos trechos de floresta estacional é maior do que o
das áreas savânicas da Estação Ecológica de Angatuba, com pequeno número de espécies comuns às
duas fisionomias (FIGURA 4). No entanto, a fisionomia de ocorrência não pode ser determinada para muitas
espécies (36% da lista total), devido à ausência ou à imprecisão na informação sobre os locais de coleta de
material botânico.

O grau de conhecimento botânico é apresentado na FIGURA 5 e possui estreita relação com os pontos
de estudos botânicos pré-existentes (FIGURA1).As áreas prioritárias para a realização de inventários florísticos
são apresentadas na FIGURA 6. Esse mapa possui relação inversa com as áreas de maior conhecimento da
E.Ec.A. e deve nortear as próximas ações de pesquisa sobre a flora, a fim de uniformizar o grau de conhecimento
entre as formações vegetais naturais no interior da unidade.

FIGURA 4 – Total de espécies por fisionomia obtido por meio de dados secundários para a Estação Ecológica
deAngatuba. Sv – Savana, Fl – Floresta Estacional, Ni – fisionomia não informada.
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FIGURA6 – Áreas prioritárias para a realização de inventários florísticos na Estação Ecológica deAngatuba.
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A VEGETAÇÃO NA TRILHA DO DO RIO PARAIBUNA,
PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR, NÚCLEO SANTA VIRGÍNIA:

IMPLICAÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO E O USO PÚBLICO

RAFTING

Marianna Carmona de Almeida PUSCHIAVO
Geraldo Antônio Daher Corrêa FRANCO

Natália Macedo IVANAUSKAS
Flaviana Maluf de SOUZA

As Unidades de Conservação - UCs de proteção integral são um importante instrumento para a
preservação dos recursos naturais e da biodiversidade. Dentre as UCs de proteção integral, os Parques Estaduais
constituem uma das categorias que permitem a realização de atividades de recreação e turismo. Contudo, quando
realizadas de forma desordenada, essas atividades podem ser uma severa fonte de impacto sobre os ecossistemas,
causando perda da vegetação e conseqüente erosão do solo, promovendo acúmulo de lixo, contaminação da
água, ocorrência de incêndios e distúrbios sobre a fauna. Porém, se houver um planejamento apropriado,
que considere o potencial da área e suas fragilidades, alguns impactos podem ser evitados (Melendez &
Magro, 2007).

Um dos Projetos Ambientais Estratégicos da Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Estado
de São Paulo é o programa de Ecoturismo, que tem como um de seus principais objetivos incentivar a
visitação nas Unidades de Conservação - UCs (São Paulo, 2009). No final de 2008 foi implantado o programa
“Trilhas de São Paulo”, no qual foram indicadas para visitação 40 trilhas em 19 UCs do estado. Uma delas
é a trilha do do rio Paraibuna, localizada no Núcleo Santa Virgínia do Parque Estadual da
Serra do Mar.

Com a preocupação de planejar adequadamente a realização do na descida do rio Paraibuna,
foram conduzidos estudos sobre o meio biofísico, antrópico e socioeconômico da área da trilha e seu entorno,
permitindo a elaboração de um diagnóstico inicial e a análise de potenciais problemas que poderiam ser causados
pela atividade. Especialmente no caso do meio biótico, foram realizados levantamentos de fauna e flora a fim de
obter informações que pudessem orientar a realização do e auxiliar na elaboração de um plano de
monitoramento dessa visitação, de forma a minimizar os impactos da presença humana sobre a biodiversidade.

Assim, o objetivo deste estudo foi realizar um diagnóstico da vegetação nas áreas de influência da
trilha do do rio Paraibuna e avaliar os possíveis impactos dessa atividade na conservação da flora do
Núcleo Santa Virgínia, subsidiando propostas de monitoramento e manejo.

Este trabalho foi realizado no Núcleo Santa Virgínia - NSV, pertencente ao Parque Estadual da Serra
do Mar. O NSV abrange os municípios de São Luiz do Paraitinga e Natividade da Serra e possui uma área de
17.000 ha (Instituto Florestal, 2009).Acaracterização da vegetação foi feita em trilhas pré-existentes ao longo da
margem do rio Paraibuna, no trecho 1 da trilha do . A área pertencente ao Parque localiza-se apenas na
margem esquerda do rio; na margem direita, o trecho percorrido é de propriedade particular (Fazenda Fortaleza).
Em decorrência da inexistência de trilhas dentro do NSV que abarcassem toda a extensão em que se pratica o

, a caracterização da vegetação foi feita, em grande parte, ao longo da margem direita do rio.
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2.2 Levantamento da Vegetação

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O levantamento da vegetação foi executado com base em uma adaptação do método proposto pela
The Nature Conservancy - TNC , denominado “Avaliação Ecológica Rápida (AER)” (Keel , 2003).

Dentro dos limites do NSV, o levantamento da vegetação iniciou-se na trilha da Pirapitinga e terminou
no ponto conhecido como “Ponte de Pedra”, que permite a travessia para a margem direita do rio Paraibuna.
A partir da Ponte de Pedra, a análise da vegetação foi feita considerando apenas aspectos da fisionomia da
vegetação, sem a identificação das espécies e análise da composição florística.

Os “segmentos” foram definidos em campo com base nos limites entre tipos vegetacionais distintos em
função do grau de conservação ou de alterações naturais da fisionomia devido à posição no relevo, solo e/ou
hidrografia. A avaliação fisionômica da vegetação foi qualitativa e teve como foco principal o componente
arbóreo da vegetação: foram avaliados e estimados visualmente alguns descritores fisionômicos, como
estratificação, altura e diâmetro das árvores do dossel, densidade do subosque, presença e abundância de
espécies exóticas e invasoras, e presença e abundância de outras formas de vida. Foram registradas também
características relativas à posição da vegetação no relevo, tipo de solo, vizinhança e fatores de perturbação.
Os trechos avaliados foram classificados conforme sua importância e distribuídos nas seguintes categorias:
a) Extrema: presença de espécies endêmicas, ameaçadas ou raras, existência de hábitats ou fenômenos naturais
únicos, maior grau de conservação da vegetação quando comparada a outras áreas e vocação para a preservação;
b) Alta: altos a médios valores de espécies ameaçadas, raras ou endêmicas, espécies exóticas ausentes ou pouco
abundantes elevado estágio de conservação da vegetação, vocação para a conservação e pesquisa ou atividades
recreativas ou educativas de impacto mínimo; c) Média: Se encontradas, poucas espécies endêmicas, ameaçadas
ou raras, cujas populações possam tolerar certas intervenções, como o uso público extensivo ou intensivo,
vegetação em estágio secundário; d) Baixa: Baixa riqueza de espécies nativas, alto grau de intervenção e riqueza
ou abundância de espécies exóticas.

Além da avaliação fisionômica, produziu-se uma lista das espécies arbustivas e arbóreas em cada
segmento dentro do NSV. A identificação das espécies foi feita predominantemente em campo, realizando-se
coletas de material botânico quando em estágio reprodutivo ou de material vegetativo para confirmação.
Os procedimentos adotados para a coleta e herborização de material botânico foram feitos de acordo com
Fidalgo & Bononi (1984). Para a identificação foi utilizada bibliografia, comparação com exsicatas existentes
em herbários ou, ainda, por meio de consulta a especialistas. Após a identificação, o material fértil foi
incorporado ao Herbário D. Bento Pickel (SPSF).

Os espécimes foram agrupados em famílias de acordo com o APG II (Angiosperm Phylogeny
Group II), baseado em Souza & Lorenzi (2007). A lista de espécies foi comparada às listas oficiais de espécies
vegetais ameaçadas no Estado de São Paulo (Mamede , 2007), no Brasil (Fundação Biodiversitas, 2008)
e no mundo (International Union for Conservation of Nature - IUCN, 2006).

Foram consideradas como espécies exóticas aquelas de ocorrência fora dos limites geográficos
historicamente reconhecidos (Ziller, 2001) e consideradas espécies-problema as espécies nativas
e/ou exóticas que formem populações fora de seu sistema normal ou fora de seu tamanho desejável (Moreira &
Piovezan, 2005).

Os trechos avaliados foram classificados conforme sua importância e distribuídos nas categorias
extrema, alta, média e baixa. Os critérios utilizados para o enquadramento em cada uma dessas classes foram a
riqueza e abundância de espécies endêmicas, ameaçadas ou raras; a riqueza e abundância de espécies exóticas;
a existência de hábitats ou fenômenos naturais únicos; o grau de conservação da vegetação quando comparada a
outras áreas; a tolerância a intervenções e a vocação da área para a preservação.

A vegetação florestal nativa predominante na área de estudo pode ser classificada, segundo o
sistema de Veloso (1991), como Floresta Ombrófila Densa Montana e Floresta Ombrófila Densa Aluvial.
Enquanto a formação Montana ocorre nas áreas de interflúvio, a formação Aluvial refere-se às florestas
sujeitas à inundação temporária ao longo do rio, devido às cheias do rio na época chuvosa ou nas
depressões alagáveis.

et al.
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Os trechos florestais apresentaram diferentes graus de perturbação ao longo do percurso, variando
desde florestas de porte alto e pouco alteradas, exuberantes pela elevada densidade de epífitas, até trechos
fortemente alterados. Vale destacar a presença de trechos de vegetação ocupados por bambu nativo
( sp.), com drástica alteração na fisionomia da Floresta Ombrófila Densa.

Além de fisionomias florestais, foram detectados trechos de vegetação pioneira de influência fluvial
(Veloso , 1991), que apresenta porte arbustivo e/ou herbáceo e ocupa áreas de solo de deposição recente,
ainda instáveis. Enquadra-se nessa condição a vegetação de pequeno porte localizada nas margens do
rio Paraibuna ou em ilhas formadas ao longo do curso d’água.

Ao longo do trecho percorrido que se encontra dentro do Núcleo Santa Virgínia - NSV foram
observadas 121 espécies arbóreas, pertencentes a 82 gêneros e 43 famílias. As famílias mais ricas em espécies
foram Myrtaceae, com 15 espécies, Melastomataceae (11), Lauraceae (9) e Rubiaceae (7).

Entre as espécies listadas, cinco constam como vulneráveis (VU) ou em perigo de extinção (EN) de
acordo com as listas oficiais de espécies ameaçadas no Estado de São Paulo (SP) (Mamede , 2007), no Brasil
(BR) (Fundação Biodiversitas, 2008) ou globalmente (GL) (IUCN, 2006), a saber: Mart –
Arecaceae (palmito-juçara) (VU – SP e EN – BR), Vell. – Meliaceae (cedro-rosa) (EN – BR),

Peixoto – Monimiaceae (VU – GL), (O. Berg) Landrum –
Myrtaceae (cambuci) (VU – GL) e Radlk. – Sapindaceae (camboatã) (EN – SP).

A avaliação de espécies exóticas ao longo da trilha percorrida contribuiu para o reconhecimento de
interferências nas áreas. Plantas reconhecidamente invasoras foram observadas em situações de borda ou vegetação
secundária, sempre em populações de indivíduos adultos. Dentre essas espécies, muitas gramíneas ruderais foram
registradas ao longo da trilha e nas margens do rio, com destaque para a espécie cosmopolita
(L.) P. Beauv. – Poaceae (capituva). Já J. König – Zingiberaceae (lírio-do-brejo) foi
observado invadindo a zona ripária praticamente ao longo de todo o percurso. Tais espécies são um sério problema
para as áreas de vegetação pioneira de influência fluvial, pois seus propágulos se dispersam a longas distâncias,
e a situação pode se agravar nos trechos terrestres utilizados pelos visitantes, que podem agir como vetores de
dispersão. Não existem, porém, recomendações técnicas comprovadamente eficazes no controle dessas plantas
invasoras. Outra espécie invasora encontrada foi (Stapf) R.D.Webster – Poaceae (braquiária),
quecostumaserbastanteagressivae invadir áreasdegradadas,debordaecomalta incidênciade luz.

Samambaias ruderais foram observadas invadindo áreas naturais: (Kaulf.)
Maxon Pteridaceae (samambaia-do-campo) foi observada em terrenos secos ou úmidos, e principalmente nas
áreas de escorregamentos naturais; já sp. – Gleicheniaceae foi encontrada exclusivamente em
terrenos úmidos. Nos locais invadidos por essas espécies a regeneração das plantas nativas é extremamente
difícil, alterando-se assim, o curso natural da sucessão secundária.

Aespécie arbórea exótica mais evidente ao logo percurso é Engelm. – Pinaceae, presente
num reflorestamento na área de embarque e de modo disperso nas áreas de capoeirinha no interflúvio ao longo do
rio Paraibuna.Aeliminação dessa espécie exige providências no curto prazo, pois enquanto houver talhões dessa
espécie no entorno, o processo de invasão não será interrompido. Já as espécies do gênero presentes
nas áreas reflorestadas não invadem as áreas de vegetação nativa, mas quando plantadas em elevada densidade
podem dificultar a regeneração natural.

Foram identificados 15 segmentos que correspondem a diferenças encontradas, sobretudo,
na fisionomia da vegetação. Desse total de segmentos, oito referem-se ao trecho da margem esquerda do rio
Paraibuna e, portanto, dizem respeito à vegetação que se encontra dentro do Parque.

A maior parte do percurso (53%) foi avaliada como de importância média para a conservação, pois a
vegetação apresenta-se alterada ou em estádio intermediário de conservação e foram encontradas poucas
espécies ameaçadas, cujas populações podem tolerar certas intervenções, como o uso público para o .
As áreas de baixa importância totalizaram 33% e se caracterizam pelo baixo grau de conservação da vegetação
e pela ocorrência mais freqüente de espécies invasoras. Nenhum trecho foi considerado de importância extrema,
o que exigiria sérias restrições à visitação. O grau de conservação mais elevado foi o de alta importância,
atribuído a apenas dois segmentos, devido à presença de maior número de espécies ameaçadas e ao mais elevado
grau de conservação da vegetação. A categoria de alta importância, mesmo com vocação para a conservação e
pesquisa, permite atividades recreativas ou educativas de impacto mínimo. Nesse cenário, o uso para é
permitido apenas como local de passagem por meio aquático, não sendo recomendado o acesso por via terrestre.

Chusquea

et al.

et al.
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ANÁLISE DAS PRECIPITAÇÕES E DAS VAZÕES DE UM TRECHO DA
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBUNA–SP

Yuri VENEZIANI
Valdir de CICCO

Carla Daniela CÂMARA
Maurício RANZINI

Francisco Carlos Soriano ARCOVA

O Vale do Paraíba é o principal eixo econômico do sudeste brasileiro. O ciclo do café, nos séculos
passados, potencializou as fragilidades ambientais, causando grandes desgastes aos recursos naturais pelo
manejo inadequado da água e dos solos. Hoje as pastagens e os extensos plantios de eucaliptos e de leguminosas
predominam na região (Companhia de Tecnologia de SaneamentoAmbiental - CETESB, 2007). É uma das áreas
mais desenvolvidas industrialmente no país (São Paulo, 2005), responsável por arrecadar cerca de 10% de todo o
PIB, tendo, por conta disto, um papel de destaque na implementação das Políticas Nacionais de Recursos
Hídricos (Marengo &Alves, 2005).

A importância ambiental conferida a bacia hidrográfica do rio Paraibuna no contexto da apropriação
dos recursos naturais da Bacia do Paraíba do Sul, engrandece a necessidade de se precisar as variações temporais
e as tendências, pluviométricas e fluviométricas, dessa região. Objetivando a compreensão da dinâmica hídrica
natural da região do Alto Paraíba, o presente estudo analisa o ritmo de séries históricas de dados pluviométricos
em três setores da bacia hidrográfica do rio Paraibuna, bem como, a evolução e a tendência da série histórica das
vazões do rio em seu terço médio.

As cabeceiras do Paraíba do Sul são formadas pelos rios Paraibuna e Paraitinga, e a área de drenagem
de sua bacia é 55.000,0 km , sendo a vazão média de 216 m³/s. A bacia do rio Paraibuna, por sua vez, possui
2.185,5 km e, aproximadamente, 481,0 km inseridos no Parque Estadual da Serra do Mar - PESM, onde se
localizam os núcleos Cunha e Santa Virgínia. O rio Paraibuna tem suas nascentes no município de Cunha, a uma
altitude aproximada de 1.600 m, com o leito se estendendo por 125 km, até desaguar no reservatório do
Paraibuna, na cidade de Paraibuna, a uma altitude de 632 m. Localizada a leste de São Paulo, a bacia hidrográfica
está no reverso do domínio morfoestrutural da Serra do Mar de geologia cristalina pré-cambriana. As serras se
alongam inclinadas e escarpadas, na direção preferencial NO-SE (Prandini , 1982). O leito do Paraibuna
possui perfil longitudinal de acentuado declive e obedece ao controle litológico, entalhando e modelando vales
estreitos e restritas planícies de inundação (Colângelo, 1990). O uso do solo em suas cabeceiras caracteriza-se
por ser agropastoril de pequeno porte, com fragmentos de Mata Atlântica. No terço médio esta floresta é
protegida pelo PESM. À jusante dessa unidade de conservação, o predomínio é de floresta Ombrófila
entremeada por pequenas áreas de agricultura (Honda ., 2002). De acordo com Luiz (2008), o clima segundo
a classificação de Köppen, em 25 anos de observação é, predominantemente do tipo Cwb, temperado chuvoso e
moderadamente quente.
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Foram utilizadas séries históricas de dados de precipitação dos postos pluviométricos da Agência
Nacional de Águas - ANA, identificados com os códigos E1-005 e E2-135, disponíveis no sítio eletrônico do
Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE (2009), e do posto meteorológico do Núcleo Cunha
do PESM. Para os dados fluviométricos do rio Paraibuna foi usada série de vazões do posto Ponte Alta 1,
código 58060000 (ANA, 2009). As informações locacionais dos quatro equipamentos estão na TABELA 1,
que apresenta também as respectivas séries históricas.

TABELA1 – Localização dos postos pluviométricos e fluviométrico, e período de estudo.

AFIGURA1 apresenta o mapa da bacia hidrográfica do rio Paraibuna, com a indicação dos locais onde
estão instalados os postos.

FIGURA 1 – Mapa da bacia hidrográfica do rio Paraibuna indicando a localização dos postos pluviométricos
e fluviométrico.
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Coordenadas
Posto Parâmetro

Lat. Long.

Altitude
(m)

Município
Série Histórica

(anos)

E1-005 Precipitação 23º 11’ 44º 59’ 1120 Cunha 1972 a 1992

E2-135 Precipitação 23º 22’ 45º 12’ 815 São Luis do Paraitinga 1973 a 1992

Núcleo
Cunha

Precipitação 23º 15’ 45º 01’ 1060 Cunha 1982 a 2001

58060000 Vazão 23º 19’ 45º 08’ 900 São Luis do Paraitinga 1933 a 2006
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Em relação às análises estatísticas foram feitas avaliações das variabilidades temporais dos totais
pluviométricos e dos índices de vazões. Para ambas as variáveis também foram calculadas as respectivas médias
mensais com base nos registros históricos estudados.

Os índices pluviométricos anuais foram de 1625,0 mm, 1957,0 mm e 1844,0 mm para os postos
E1-005, Núcleo Cunha e E2-135, respectivamente. Na FIGURA2 estão os valores anuais de precipitação das três
localidades e suas respectivas linhas de média. No período em que as séries históricas foram coincidentes,
isto é, de 1982 a 1992, observou-se uma hierarquia pluviométrica, partindo de índices maiores para o posto do
Núcleo Cunha, intermediárias para E2-135 e inferiores para E1-005.

FIGURA 2 – Variação anual de precipitação nos três postos pluviométricos. Em destaque o período de
coincidência da coleta dos dados (1982-1992).

De modo geral, o posto E1-005 apresentou os menores índices anuais, tanto nos anos mais chuvosos,
quanto nos mais secos, e a diferença das médias anuais referente às séries históricas, entre E1-005 e o posto do
Núcleo Cunha foi de 332,0 mm, e, daquele em relação ao pluviômetro E2-135 foi de 219,0 mm.

Em relação aos totais anuais pluviométricos a maior diferença de um ano consecutivo ao outro ocorreu
no posto do Núcleo Cunha, entre 1984 e 1985. No primeiro ano o total foi de 1.523,0 mm, considerado um ano
seco, onde o índice ficou, aproximadamente, 400,0 mm abaixo da média. No ano seguinte se observou os mais
intensos eventos de chuva dentro do período histórico de 20 anos, registrando um total anual de 3.132,5 mm.
Uma disparidade de 1.609,5 mm, mais que dobrando de um ano para outro. Ritmo semelhante, porém em menor
magnitude, também ocorreu em outros postos.

Observa-se também na FIGURA 2, uma alternância de períodos mais úmidos e mais secos.
Há consecutivos momentos de ascensão e queda em picos anuais de um, dois ou mesmo três anos, evidenciando
uma flutuação do ritmo pluviométrico na bacia. Os três postos apresentaram uma dispersão espacial onde os
menores índices foram do posto mais a leste, próximo ao topo da escarpa, os maiores no Núcleo Cunha, e os
intermediários mais a oeste.

A FIGURA 3 agrupa as variações dos índices de chuva dos três postos, considerando o trecho de
intersecção destacado na FIGURA2.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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FIGURA 3 – Totais anuais de precipitação no período de 1982 a 1992 nos três postos, com as respectivas linhas
de tendência.

Observou-se tendência negativa da precipitação nos três postos, com diferentes inclinações das retas.
No posto do Núcleo Cunha a inclinação foi maior do que em E2-135, e este, por sua vez, maior que E1-005.
Cicco (2004), em estudo de regime hídrico no Núcleo Cunha, também verificou uma tendência negativa dos
índices de precipitação na série histórica de 1983 a 1998. Sant’Anna Neto (1999), analisando o período de 1941 a
1993, constatou que houve uma tendência positiva dos índices de precipitação para o Estado de São Paulo,
com exceção para a faixa litorânea (Serras do Mar e da Mantiqueira, e Vales do Paraíba do Sul e Ribeira do
Iguape), onde as tendências de chuvas foram negativas, corroborando com o presente estudo.

No período em estudo, nos três postos pluviométricos considerados o mês de janeiro se caracterizou
como o mais chuvoso, e os meses de julho e agosto foram considerados os mais secos (FIGURA 4),
com diferença pronunciada de 225,0 mm referente à média mensal desses meses.

FIGURA4 – Valores médios mensais de precipitação dos três postos pluviométricos.

O maior valor mensal foi de 892,5 mm, registrado em janeiro de 1985, no Núcleo Cunha, sendo que
deste montante 420,0 mm precipitaram apenas nos dias 23 e 24.

A FIGURA 5 apresenta as variações temporais das descargas anuais mínimas, médias e máximas,
como também as suas respectivas linhas de tendências.Amaior amplitude foi para a vazão máxima, com destaque para
ascotasdosanosde1959e1985.Poroutrolado,asvazõesmínimasemédiasapresentarammenoresamplitudes.

FIGURA5 – Valores mínimos, médios e máximos de vazão no período de 1933 a 2006.
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O maior valor foi registrado em janeiro de 1985, correspondendo a 926 m /s, como consequência das
fortes chuvas ocorridas nos dias 23 e 24. Na ocasião aconteceu uma grande cheia, com o rio Paraibuna assumindo
feições diferentes daquelas normalmente observadas em seu canal principal. As menores descargas foram
verificadas em março de 2001, atingindo 1,3 m /s.

Ao longo do período de estudo foi observada tendência de diminuição nas vazões máximas. Por outro
lado, para as séries mínimas e médias não foram observadas tendências. Marengo & Alves (2005) também
identificaram uma diminuição das vazões em seis pontos na bacia do rio Paraíba do Sul, nenhum deles no rio
Paraibuna, para os meses de dezembro a fevereiro, de 1920 a 2000.

As maiores descargas ocorreram em fevereiro e março, e as menores prevaleceram em agosto e
setembro (FIGURA6). Podemos observar, contudo, que as maiores amplitudes não são coincidentes aos maiores
valores médios mensais de vazão, já que aquelas ocorreram em janeiro e fevereiro. Para os meses mais secos,
as amplitudes foram mais estreitas, com destaque para o mês de agosto que possui o menor intervalo de
variação da média. Ressalta-se o mês de junho, com uma grande amplitude da variação em relação ao período
menos chuvoso.

FIGURA 6 – Valores médios mensais de vazão e intervalo de variação da média para cada um dos meses com
base nos 73 anos de monitoramento.

Os índices pluviométricos na bacia hidrográfica do rio Paraibuna foram elevados, sendo as médias dos
totais anuais das três localidades acima de 1.600 mm. Não houve uma delimitação clara de sazonalidade,
embora sejam detectáveis os meses mais secos (julho e agosto) e o mais úmido (janeiro) A análise temporal da
variação pluviométrica indicou tendência negativa das precipitações para os três postos.

Observou-se tendência de diminuição das descargas máximas, e de estabilidade das séries mínimas e
médias com o tempo. Fevereiro apresentou a maior média mensal de vazão e a maior amplitude de variação da
média; enquanto agosto obteve os menores índices para ambas variáveis.

Da análise das médias mensais de precipitação dos três postos e da vazão, percebeu-se um intervalo de
um mês, entre o período mais chuvoso (janeiro) e a maior média mensal de vazão (fevereiro).

À FUNDAP pela bolsa-auxílio do primeiro autor. À pesquisadora Marina Mitsue Kanashiro da Seção
de Geoprocessamento do IF, pela confecção do mapa da bacia do rio Paraibuna.
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REDISTRIBUIÇÃO DAS CHUVAS EM PLANTIO DE (Bertol.) KuntzeAraucaria angustifolia
(ARAUCARIACEAE) NO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR, CUNHA – SP

Rita de Cássia SOUSA
Maurício RANZINI

Francisco Carlos Soriano ARCOVA
Valdir de CICCO

Carla Daniela CÂMARA

Uma das principais influências da floresta sobre o ciclo hidrológico constitui-se na redistribuição das
chuvas pelas copas das árvores, onde uma parte é temporariamente retida pelas folhas e ramos, sendo em seguida
evaporada para a atmosfera, processo denominado de interceptação, e o restante alcança o piso como
transprecipitação e escoamento pelo tronco das árvores. A soma dos dois fluxos hídricos que penetram o dossel,
chamada de precipitação efetiva, é responsável pela água do solo, pela transpiração após a absorção pelas raízes
e, também, pela alimentação dos rios. Por outro lado, a água interceptada contribui para a evapotranspiração
(Arcova ., 2003).

Pela sua extrema importância no contexto do ciclo hidrológico e do balanço hídrico de bacias
hidrográficas, a redistribuição das chuvas pela floresta é um dos temas mais estudados, sendo observada
uma grande diversidade de resultados de transprecipitação, escoamento pelo tronco e interceptação
(Lima, 1976; Lima & Nicolielo, 1983; Bruijnzeel, 1990; Oliveira Júnior & Dias, 2005; Thomaz, 2005; Cicco

., 2007).
O Instituto Florestal de São Paulo desenvolve desde o final da década de 70 pesquisas sobre diferentes

aspectos do ciclo hidrológico em microbacias experimentais no Laboratório de Hidrologia Florestal Engenheiro
Agrônomo Walter Emmerich, no Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Cunha/SP.

Até o momento, as pesquisas concentraram-se basicamente em microbacias recobertas com Mata
Atlântica, a fitofisionomia predominante na região. Porém, há nas proximidades considerável ocorrência de
árvores de (Bertol.) Kuntze, “pinheiro do Paraná”, sendo a localidade uma grande
produtora de sua semente, o pinhão.

O pinheiro é nativo do Brasil, com ocorrência natural em Floresta Ombrófila Mista, em áreas
contínuas no sul do país, mas na região sudeste são encontrados fragmentos deste bioma em locais com
altitudes elevadas (Souza, 2008). Apesar de ocupar extensas áreas, a sua exploração indiscriminada
colocou-a nas listas oficiais das espécies ameaçadas de extinção no território paulista (São Paulo, 2004),
no Brasil (Biodiversitas, 2006) e no mundo (International Union for Conservation of Nature - IUCN, 2006).

Em função da importância econômica desta espécie para a comunidade local e, também, pelo fato de
sua expressiva presença no Núcleo Cunha, decidiu-se por estudar a redistribuição das chuvas em uma vertente
recoberta por essa conífera.

Informações acerca da redistribuição das chuvas em áreas sob vegetação de araucárias podem gerar
conhecimentos que subsidiem projetos de conservação da espécie. Neste sentido, o presente estudo tem como
objetivo quantificar a redistribuição das chuvas através dos processos de transprecipitação e escoamento pelo
tronco, e estimar a interceptação em um plantio de
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2 MATERIALE MÉTODOS

A área experimental está inserida no Laboratório de Hidrologia Florestal Eng. Agr. Walter Emmerich,
pertencente ao Núcleo Cunha do Parque Estadual da Serra do Mar. Com uma extensão de 2.854 ha, localiza-se
nas cabeceiras do rio Paraibuna e na margem direita do rio Paraíba do Sul, entre os paralelos 23º 13’28” e 23º 16’10”
de latitude sul e os meridianos 45º 02’ 53” e 45º 05’ 15” de longitude oeste de Greenwich, com altitudes entre
1.040 m a 1.160 m (Luiz, 2008).

O sistema fisionômico-ecológico classifica a área como Floresta Ombrófila Densa Montana, isto é,
situada na serra com latitude entre 16º a 24º S e altitude entre 500 m a 1.500 m (Veloso, 1991).

Conforme Luiz (2008), em um período de 25 anos de observações no núcleo Cunha, o tipo climático
predominante foi o Cwb, segundo a classificação de Köppen, ou seja, clima temperado chuvoso e
moderadamente quente, com preponderância de chuvas em verões brandamente quentes.

As precipitações anuais são elevadas, resultantes dos efeitos orográficos da Serra do Mar.
A precipitação média anual de 16 anos de observação é de 2.205 mm, com valores extremos de 1.769 mm e
3.040 mm (Cicco, 2004). O período chuvoso estende-se de outubro a março e o período menos chuvoso, compreende
os meses de abril a setembro.Atemperatura média anual do ar é de 16,8 ºC raramente ultrapassando os 20 ºC (Luiz,
2008).Aumidade relativa média mensal do ar está entre 80% e 85% para o período chuvoso, e inferior a 80% para o
restantedoano, comocorrência frequentedenevoeirosdensosnosperíodoscrepuscular enoturno (Arcova,1996).

Aárea experimental abrange 2.000 m , mas o local efetivo de medição é de 600 m (20 x 30m) com uma
faixa de 10 m mantida ao redor da parcela, com o objetivo de atenuar o efeito de borda sobre a mesma. O principal
componente do dossel são espécimes de , um plantio com 29 anos, contendo 19 árvores,
com diâmetros de 9 cm a 47 cm.

O período experimental abrange os meses de novembro de 2008 a fevereiro de 2009.Aprecipitação no
aberto, isto é, a precipitação que ocorre fora do povoamento de araucária, foi medida por um pluviômetro
instalado a 100 m da parcela.

Atransprecipitação foi amostrada em uma matriz de 31 pontos, constituída de seis linhas espaçadas por
cinco metros, com os pontos distantes 3,3 m entre si. Em cada ponto foi instalado um dispositivo feito de estaca
de madeira acoplada a uma base de cano de PVC de 15 polegadas. Em número de quinze, os pluviômetros foram
remanejados semanalmente, a partir de sorteio dos 31 pontos pré-estabelecidos.

Para a quantificação do escoamento pelo tronco foram confeccionados coletores de espuma de
poliuretano, conforme metodologia proposta por Likens & Eaton (1970), os quais foram instalados nas 19
árvores da parcela.

As quantificações de precipitação no aberto, de transprecipitação e do escoamento pelo tronco foram
realizadas diariamente, quando do acontecimento de evento chuvoso.

A transprecipitação correspondeu à média das quantidades de chuva nos 15 pluviômetros.
A quantidade de água escoada pelo tronco foi determinada a partir do somatório das coletas de escoamento pelo
tronco das 19 árvores. Utilizou-se a superfície total da parcela para a conversão em unidade de milímetros,
conforme a equação 1:

(1)

Et (mm) = escoamento pelo tronco;
Et (mL) = volume total de água dos coletores de escoamento pelo tronco, e
A= área da parcela em metros quadrados.

Para estimativa da interceptação foi empregada a equação 2 proposta por Helvey & Patric (1965):

I = Pa – (Tr + Et) (2)

I = interceptação (mm);
Pa = precipitação no aberto (mm);
Tr = transprecipitação (mm), e
Et = escoamento pelo tronco (mm).

2 2

A. angustifolia

204

IF Sér. Reg., São Paulo, n. 40, p. 203-208, jul. 2009.



3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o período de coletas foram registrados 48 eventos chuvosos, resultando em 1.121,0 mm de
precipitação no aberto, equivalente a 50,8% da precipitação média anual no laboratório. Esse valor parece ser
elevado para apenas quatro meses, porém tais dados são relativos ao período chuvoso, o que explica o resultado
apresentado. Os valores mensais sobre os componentes analisados podem ser visualizados na TABELA1.

A transprecipitação e o escoamento pelo tronco foram responsáveis por 1.003,0 mm e 1,8 mm,
respectivamente, totalizando 1.004,8 mm de precipitação que chega ao solo. Da precipitação no aberto,
estimou-se que 116,2 mm foram interceptados pelas copas das árvores, o que representa 10,4%.

TABELA 1 – Valores correspondentes à precipitação no aberto (Pa), transprecipitação (Tr), escoamento pelo
tronco (Et), precipitação efetiva (Pe) e interceptação (I) em (mm) e (%) em relação à precipitação
no aberto.

Na TABELA 2 verifica-se que os valores elevados de precipitação efetiva são diretamente
proporcionais à precipitação no aberto. A interceptação tende a decrescer com o aumento das classes de chuva,
como também verificado por Castro (1983), Coelho Neto (1986) e Thomaz (2005).

TABELA 2 – Classe de chuva e valores médios por classe de chuva, da precipitação no aberto (Pa) em (mm),
precipitação efetiva (Pe) e interceptação (I) em (mm) e (%) em relação à precipitação no
aberto (Pa).

As relações entre a transprecipitação, o escoamento pelo tronco e a interceptação em função da
precipitação no aberto podem ser visualizadas na FIGURA 1. A transprecipitação pode ser explicada pela
precipitação no aberto em função do alto coeficiente de determinação (R = 99,3%), FIGURA 1A. O mesmo foi
observado em outras coberturas vegetais, como em cerrado (Lima & Nicolielo, 1983), em mata ciliar (Lima &
Leopoldo, 2000) e na MataAtlântica (Arcova , 2003).

O escoamento pelo tronco apresentou R de 86,4%, o que representa uma elevada relação com a
precipitação no aberto (FIGURA1B).Arcova (2003) no mesmo local de estudo, porém em MataAtlântica,
chegou a valores próximos ao apresentado neste trabalho.

et al. et al.

et al.

et al.
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Pa Pe I
Classes (mm) Frequência

(mm) (mm) (%) (mm) (%)

< 5 11 2,7 1,9 71,4 0,8 28,6
5 – 10 8 7,7 5,8 75,0 1,9 25,0

10 – 20 10 16,2 14,5 89,6 1,7 10,4
20 – 30 6 25,2 22,4 88,9 2,8 11,1
30 – 40 3 32,5 30,4 93,5 2,1 6,5
40 – 50 3 44,1 41,1 93,1 3,1 6,9

> 50 7 69,4 63,3 91,1 6,2 8,9

Pa Tr Et Pe I
Mês

(mm) (mm) (%) (mm) (%) (mm) (%) (mm) (%)

nov. 273,4 247,8 90,6 0,3 0,1 248,1 90,7 25,3 9,3
217,3 194,1 89,3 0,3 0,1 194,4 89,5 22,9 10,5
333,3 289,6 86,9 0,7 0,2 290,3 87,1 43,0 12,9
297,0 271,5 91,4 0,5 0,2 272,0 91,6 25,0 8,4

1.121,0 1.003,0 1,8 1.004,8 116,2
89,4 0,2 89,6 10,4

dez.
jan.
fev.
Total
Média
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FIGURA1 – Relação entre a transprecipitação (A), escoamento pelo tronco (B) e interceptação (C) em função da
precipitação no aberto.

A relação entre a interceptação e a precipitação no aberto mostrou-se fraca, evidenciado pelo baixo
coeficiente de determinação (R = 53,8%), FIGURA 1C. Tal resultado é relevante, pois as perdas por
interceptação são menores percentualmente no período chuvoso. Arcova . (2003) verificaram resultados
similares para o mesmo período.

Pelo fato da transprecipitação e do escoamento pelo tronco apresentarem fortes relações com a
precipitação no aberto, é possível estimar seus valores a partir da precipitação no aberto.

No reflorestamento de araucária do presente estudo, a precipitação efetiva é diretamente proporcional
à precipitação no aberto; já a interceptação tende a decrescer com o aumento da chuva. A transprecipitação e o
escoamento pelo tronco possuem fortes correlações com a precipitação no aberto.

Os percentuais de transprecipitação, escoamento pelo tronco e interceptação em relação a precipitação
no aberto foram: 89,4%, 0,2% e 10,4%, respectivamente. As coletas terão continuidade até atingir um ano de
estudos, para que se possam avaliar os processos para um ano hídrico completo, incluindo também o período
menos chuvoso.

ARCOVA, F. C. S.
. 1996. 155 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) - Escola

Superior deAgricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Balanço hídrico, características do deflúvio e calibragem de duas microbacias
hidrográficas na Serra do Mar, SP
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OS SOLOS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ITABERÁ:
CARACTERIZAÇÃO E MAPEAMENTO

Paloma da Silva NOVAIS
Marcio ROSSI

Isabel Fernandes de Aguiar MATTOS
Marina Mitsue KANASHIRO

A Estação Ecológica de Itaberá é um remanescente florestal, com araucárias e vem sendo estudada
para a elaboração do seu plano de manejo.

Situada na Zona do Paranapanema, com interface entre formações savânicas e floresta estacional
semidecidual, apresenta fauna rica e diversificada, com exemplares de codorna, rolinha e paca, entre outras.

Avegetação para Kronka . (1993, 2005) se constitui por mata, composta de floresta densa, sempre
verde e diversificada. Segundo a classificação do Manual Técnico de Vegetação Brasileira (F

, 1992) a área é formada por floresta estacional semidecidual.
AEstação Ecológica de Itaberá está localizada na Depressão do Paranapanema no Estado de São Paulo

(Ponçano ., 1981) em relevo de degradação, em planaltos dissecados. Esse relevo caracteriza-se por colinas
médias, com topos aplainados e vertentes com perfis convexos a retilíneos, baixos declives (< 15%).Adrenagem
apresenta média a baixa densidade, padrão sub-retangular, e planícies aluviais interiores restritas. Ross & Moroz
(1997) descrevem grau de entalhamento dos vales fraco e dimensão interfluvial média. Já

(2006) acrescenta que na área de estudo ocorre relevo sustentado por
diques verticais, além dos terraços aluvionares, com declive inferior a 3% e nível d’água raso ou aflorante.

Almeida . (1981) apresenta formações geológicas do período carbonífero superior a
permiano médio, caracterizada por rochas do Grupo Tubarão, da Formação Itararé, com predomínio de arenitos.
No entorno da Estação Ecológica de Itaberá, os autores destacam ainda a presença de rochas intrusivas básicas
tabulares, soleiras de diabásio e diques em geral.

Para os solos, Oliveira . (1999) apontam a presença de latossolo vermelho distrófico de textura
argilosa em relevo suave ondulado e o argissolo vermelho-amarelo distrófico abrúptico, textura média/argilosa e
arenosa/média em relevo ondulado, ambos com horizonte superficial A do tipo moderado. Já IPT (2006)
apresenta duas associações de solo, cuja alteração é areno-argilosa, composta em maior parte por latossolos
vermelhos álicos, distróficos, eutróficos, eutroférricos e álicos férricos de textura argilosa e muito argilosa
com nitossolos vermelhos de textura muito argilosa, e a associação de cambissolos háplicos Tb álicos,
distróficos e eutróficos textura média e argilosa, com latossolos vermelho-amarelos álicos e distróficos textura
média e argilosa, com argissolos vermelhos álicos, distróficos e eutróficos, abrúpticos ou não textura
média/argilosa, e, neossolos litólicos, todosAmoderados.

O conhecimento do tipo e distribuição geográfica dos solos é essencial tanto para o a conservação e
preservação de áreas naturais, como para exploração racional sustentável dos recursos naturais. O trabalho busca
assim subsidiar o plano de manejo da área e caracterizar o ambiente físico da Estação Ecológica de Itaberá
com ênfase nos solos, seus atributos e associações com os elementos relevo e geologia.

1

2

3

4

1  INTRODUÇÃO

Localiza-se nas coordenadas geográficas de 23º 50’ 47” lat. S e 49º 08’ 39” long. W Gr., com área de
180 ha, drenada por três rios secundários, afluentes do Ribeirão das Lavrinhas. Segundo a classificação de
Köppen o clima é Cfb, mesotérmico úmido sem estação seca com verão brando.
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2  MATERIAL E MÉTODOS

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos dos solos foram orientados para a caracterização e espacialização de seus atributos,
estabelecendo as principais associações destes com o relevo e a geologia. Esta compreendeu a
compilação de informações sobre substrato rochoso e seus atributos geotécnicos (Bistrichi ., 1981),
o relevo no que se refere aos seus atributos morfométricos e dinâmica superficial (Ponçano ., 1981;
Ross & Moroz, 1997) e, os solos, quanto às suas potencialidades e restrições. As informações foram
complementadas com levantamento de campo integrado de geomorfologia, geologia e pedologia,
com observação e descrição de 36 (trinta e seis) pontos, onde se coletaram amostras de solo descritas
de acordo com Santos . (2006) e analisadas no laboratórios da ESALQ/USP, conforme Camargo

. (1986). Posteriormente, todas as informações foram digitalizadas e tratadas em um sistema de
informações geográficas em programa ArcView e Arc Map, finalizando a elaboração de mapas,
tabelas sinóticas de integração e análise dos dados obtidos, identificando o potencial e a fragilidade
desses solos.

A distribuição dos solos da Estação Ecológica de Itaberá está associada à litologia e relevo,
que interferem na textura, profundidade e nos fluxos hídricos. O mapa de solos (FIGURA 1) apresenta as seis
unidades de mapeamentos.

FIGURA 1 – Mapa de solos da Estação Ecológica de Itaberá, SP.

et al
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Pela análise integrada do relevo, litologia e solos (QUADROS 1, 2, 3 e 4 ) pode-se agregar
informações que facilitam a compreensão da área de estudo.

A área se apresenta com colinas médias, onde predominam o diabásio e arenito da Formação Itararé.
Nos topos e terço superiores encontram-se os latossolos constituídos por material mineral, com horizonte B
latossólico abaixo do horizonte superficial A moderado ou proeminente. São solos com avançado
estágio de intemperização, bem evoluídos, que variam de fortemente a bem drenados, porosos, bem permeáveis
e com características físicas favoráveis ao desenvolvimento radicular, em relevo com inclinação
inferior a 13%.

O Latossolo Vermelho distrófico típico mesoférrico, LVd, A moderado textura muito argilosa fase
floresta estacional semidecidual com araucárias, relevo suave ondulado ocorre em 70,4 ha com 39,12% da área
total. São solos que apresentam cores com matriz 2,5YR ou mais vermelho na maior parte dos primeiros 100 cm
do horizonte B. Quimicamente o horizonte B comporta-se como extremamente a fortemente ácidos,
mesoférrico, distrófico e/ou álico. O horizonte A é moderado extremamente ácido a moderadamente ácido,
distrófico ou eutrófico.

O Latossolo Vermelho distroférrico típico, LVdf, A moderado ou proeminente textura argilosa,
fase floresta estacional semidecidual com araucárias relevo suave ondulado ocorre em 65,59 ha com
36,45% da área. O horizonte B comporta-se como fortemente ácido e distroférrico e o A é
extremamente ácido.

No terço médio a inferior de vertente, também influenciado pelo diabásio, ocorre o Nitossolo
Vermelho eutroférrico latossólico, NVef, A moderado a proeminente textura argilosa, fase floresta estacional
semidecidual com araucárias relevo ondulado (30,34 ha e 16,86%). São solos de constituição mineral,
com horizonte B nítico, estrutura em blocos subangulares forte, profundos, bem drenados de coloração
vermelha, moderadamente ácido e eutroférrico. O horizonteAtem pH praticamente neutro.

Nos terços inferiores de vertente e fundo de vales, com liotologia arenítica, aparece a associação

de Argissolo Amarelo rasos a pouco profundo + Argissolo Vermelho-Amarelo + Argissolo Acinzentado

plíntico (PAd), todos A moderado textura média/argilosa e argilosa, fase floresta estacional semidecidual

com araucárias relevo ondulado (6,73 ha e 3,75%). Compreende solos constituídos por material mineral,

cujo diferencial é a presença de Horizonte B textural de argila de atividade baixa imediatamente abaixo

do horizonte A ou E com expressiva relação textural entre os horizontes, que aliado ao declive local,

torna esse solo suscetível a processos erosivos de entalhe. Apresentam profundidade variável,

desde moderado a mal drenado, com cores avermelhadas, amareladas ou acinzentadas. Quimicamente o

horizonte B comporta-se como fortemente ácido, distrófico e álico. O horizonte A é extremamente ácido

e distrófico.
Nas planícies fluviais, desenvolvidas sobre depósitos sedimentares, ocorrem duas unidades de

mapeamento, ambas composta por associações, sendo a primeira de gleissolo háplico textura média e argilosa
e neossolo flúvico textura errática, GXbd + RYbd, (2,4 ha e 1,33%), e a segunda de gleissolo háplico com
gleissolo melânico, GXbd + GMbd, ambos textura muito argilosa (4,48 ha e 2,49%). As duas associações são
encontradas em floresta aluvial e relevo plano. Os gleissolos comprendem solos hidromórmicos constituídos
por material mineral e horizonte glei, encontram-se permanentemente ou periodicamente saturados por água,
exceto quando artificialmente drenados. O melânico apresenta horizonte superficial A húmico, proeminente ou
chernozênico, enquanto o háplico A moderado. Os neossolos flúvicos são derivados de sedimentos aluviais,
pouco evoluídos, apresentam textura arenosa e sem horizonte B diagnóstico. Ocorrem em relevo plano de
floresta aluvial com gramínea.
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QUADRO 1 –Atributos da unidade de relevo: topos e terços superiores de colinas.

QUADRO 2 –Atributos da unidade de relevo: terço médio a inferior de vertente em colinas.

NOVAIS, P. da S. . Os solos da Estação Ecológica de Itaberá: caracterização e mapeamento.et al

RELEVO
Terço médio e inferior

de vertente

Comp. Rampa: 250 m
Inclinação: > 13%

Altitudes: 684 a 687 m
SUBSTRATO

ROCHOSO,
SEDIMENTOS E
COBERTURAS

UNIDADES DE SOLOS

DINÂMICA
SUPERFICIAL
COBERTURA
FLORESTAL

REMANESCENTE

POTENCIALIDADES

RESTRIÇÕES

Vertentes com perfis retilíneos e convexos,
drenagem de baixa a média intensidade, padrão
subparalelo e vales abertos.

Arenitos da Formação Itararé do Grupo Tubarão.

Nitossolo Vermelho Eutroférrico de textura Muito argilosa.

Área suscetível à erosão de intensidade baixa a moderada.

Área de ocorrência de Floresta Estaconal Semidecidual de vegetação arbórea porte alto.

Solos com grande importância agronômica, respondendo bem à aplicação de fertilizantes
e corretivos.
Restrições quanto à declividade acentuada.

RELEVO
Topo e terço superior

de vertente

Comp. Rampa: 570 m
Inclinação: < 13%

Altitudes: 687 a 709 m

RESTRIÇÕES

SUBSTRATO
ROCHOSO,

SEDIMENTOS E
COBERTURAS

UNIDADES DE SOLOS

DINÂMICA
SUPERFICIAL
COBERTURA
FLORESTAL

REMANESCENTE

POTENCIALIDADES

Colinas médias de interflúvios com áreas de 1 km ,
topos aplainados, vertentes com perfis convexos a
retilíneos, drenagem de média a baixa intensidade,
padrão sub-reangular, vales abertos a fechados.

2

Latossolo Vermelho distrófico de textura muito argilosa e Latossolo Vermelho distroférrico de
textura muito argilosa.

São solos em geral com textura argilosa, porosos, bem permeáveis mesmo quando muito
argilosos e com características físicas favoráveis ao desenvolvimento radicular. Solos com boa
retenção hídrica. Com relação ao relevo permitem a mecanização.

Suscetível a erosão laminar e em sulcos, de baixa intensidade.

Área de ocorrência Floresta Estacional Semidecidual com vegetação de porte alto.

Suscetibilidade à erosão laminar e em sulcos quando há exposição do solo.

Diabásio.
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QUADRO 3 – Atributos da unidade de relevo: terço inferior de vertente.

QUADRO 4 – Atributos da unidade de relevo: planícies fluviais.
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RELEVO
Vertentes inferiores e

fundo de vale das
colinas

Comp. Rampa: 150 m
Inclinação: > 13%
Altitudes: 687 m

SUBSTRATO
ROCHOSO,

SEDIMENTOS E
COBERTURAS

UNIDADES DE SOLOS

DINÂMICA
SUPERFICIAL
COBERTURA
FLORESTAL

REMANESCENTE
POTENCIALIDADES

RESTRIÇÕES

Vertentes com perfis convexos a retilíneos,
drenagem de média a baixa intensidade, padrão sub-
retangular, vales abertos a fechados.

Arenitos da Formação Itararé do Grupo Tubarão.

Argissolo Amarelo, Argissolo Acizentado plintico, Argissolo Vermelho-Amarelo, todos
textura argilosa e média/argilosa.

Susceptível a erosão de intensidade moderada a forte.

Área de ocorrência de Floresta Estacional Semidecidual de vegetação arbórea de porte alto.

Retenção de umidade e permeabilidade moderadas, com condição de enraizamento favorável.
O terreno onde ocorrem é geralmente movimentado. Susceptibilidade a erosão laminar, em
sulcos quando da remoção do solo superficial devido a obras de terraplanagem, aração ou devido
a obras de drenagem de estadas que provocam a concentração do escoamento superficial. Solos
com retenção hídrica variável devido sua textura. Suscetível ao processo de deslizamento.

RELEVO
Planícies fluviais

Inclinação: < 2%
Altitudes: 687 m

SUBSTRATO
ROCHOSO,

SEDIMENTOS E
COBERTURAS

UNIDADES DE SOLOS

DINÂMICA
SUPERFICIAL
COBERTURA
FLORESTAL

REMANESCENTE

POTENCIALIDADES

RESTRIÇÕES

Planícies aluviais interiores restritas, com
eventual presença de lagos perenes ou
intermitentes.

Sedimentos de aluviões constituídos por: areia fina a muito fina, silte levemente argiloso, argila,
argila orgânica e camadas de cascalho em arranjos diversos de cor bege acinzntada a cinza escuro,
rica em matéria orgânica.

Associação de Gleissolo Háplico textura argilosa a média, Neossolo Flúvico textura errática.
Associação de Gleissolo Háplico + Gleissolo Melânico, ambos textura muito argilosa.
Freático elevado, alagadiços, enchentes sazonais e deposição de finos por decantação nas
planícies de inundação. Deposição em barras, erosão lateral e vertical no canal.

FlorestaAluvial, com gramínea.

São solos com fertilidade variável e relevo aplainado.

Freático elevado, enchentes anuais, alagadiços e solos moles, erosão lateral e vertical do canal e
das margens, deposição de finos durante as enchentes, estabilidade precária das paredes de
escavação, recalque de fundações, danificação das redes subterrâneas por recalque. Apresenta
má aeração, aumentando a resistência da difusão dos gases do solo para a atmosfera,
inibindo o crescimento do sistema radicular, pois o oxigênio é rapidamente consumido
por microorganismos.
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Unidade de
Solo

Relevo Declive Litologia
Textura
do solo

Profundidade
do solo

Vegetação Diagnóstico Fragilidade

LVd e LVdf

Topo e
terço
superior
de
vertente

<13% Diabásio
Muito
argilosa

> 2,0m

Floresta
Estacional
Semidecidual
com araucária.

relevo pouco
inclinado,
suscetibilidade a
erosão laminar e
em sulco.

baixa

NVef

Terço
médio e
inferior
de
vertente.

>13% Diabásio
Muito
argilosa

Até 2,0m

Floresta
Estacional
Semidecidual
com araucária.

alta fertilidade,
relevo inclinado,
suscetibilidade a
erosão em sulco e
ravina.

média

PAd

Terço
inferior
de
vertente
e fundo
de val.e

>13%
Arenito da
Formação
Itararé

Média/arg
ilosa;
argilosa

Até 1,0m

Floresta
Estacional
Semidecidual
com araucária.

baixa fertilidade,
relevo inclinado,
textura binária,
suscetibilidade a
erosão em sulco
e ravina.

alta

GXbd +
RYbd

Planícies
fluviais.

<2%
Sedimentos
aluviais

Argilosa,
média e
arenosa/
média

Até 1,0m
Floresta
Aluvial com
gramínea.

baixa fertilidade,
encharcados,
relevo plano,
suscetibilidade
a alagamento
e contaminação.

alta

GXbd +
GMbd

Planícies
fluviais.

<2%
Sedimentos
aluviais

Argilosa,
média e
arenosa/
média

Até 1,0m
Floresta
Aluvial com
gramínea.

baixa fertilidade,
encharcados,
relevo plano,
suscetibilidade
a alagamento.

alta

Unidade de
Solo

Relevo Declive Litologia
Textura
do solo

Profundidade
do solo

Vegetação Diagnóstico Fragilidade

LVd e LVdf

Topo e
terço
superior
de
vertente

<13% Diabásio
Muito
argilosa

> 2,0m

Floresta
Estacional
Semidecidual
com araucária.

relevo pouco
inclinado,
suscetibilidade a
erosão laminar e
em sulco.

baixa

NVef

Terço
médio e
inferior
de
vertente.

>13% Diabásio
Muito
argilosa

Até 2,0m

Floresta
Estacional
Semidecidual
com araucária.

alta fertilidade,
relevo inclinado,
suscetibilidade a
erosão em sulco e
ravina.

média

PAd

Terço
inferior
de
vertente
e fundo
de val.e

>13%
Arenito da
Formação
Itararé

Média/arg
ilosa;
argilosa

Até 1,0m

Floresta
Estacional
Semidecidual
com araucária.

baixa fertilidade,
relevo inclinado,
textura binária,
suscetibilidade a
erosão em sulco
e ravina.

alta

GXbd +
RYbd

Planícies
fluviais.

<2%
Sedimentos
aluviais

Argilosa,
média e
arenosa/
média

Até 1,0m
Floresta
Aluvial com
gramínea.

baixa fertilidade,
encharcados,
relevo plano,
suscetibilidade
a alagamento
e contaminação.

alta

GXbd +
GMbd

Planícies
fluviais.

<2%
Sedimentos
aluviais

Argilosa,
média e
arenosa/
média

Até 1,0m
Floresta
Aluvial com
gramínea.

baixa fertilidade,
encharcados,
relevo plano,
suscetibilidade
a alagamento.

alta
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Para sintetizar as informações e atribuir grau de fragilidade aos ambientes, apresenta-se o QUADRO 5,
que facilita a compreensão da área de estudo.

QUADRO 5 – Caracterização do meio físico da Estação Ecológica de Itaberá.

As variações encontradas nos solos da Estação Ecológica de Itaberá, tanto de textura quanto de
trofismo, apontam para a presença de três litologias distintas: diabásio, arenito e sedimentos aluviais.

A fragilidade dos solos está associada ao declive, às relações texturais nos argissolos e ao excesso
de água nos materiais aluviais. A presença da cobertura vegetal resguarda os solos dos processos erosivos.
Na planície fluvial, ao sul da Estação, a principal limitação é o excesso de água no sistema, devido às enchentes
periódicas do rio e a contaminação, principalmente por esgotos.
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Unidade
de Solo

Relevo Declive Litologia
Textura
do solo

Profundidade
do solo

Vegetação Diagnóstico Fragilidade

LVd e LVdf

Topo e
terço
superior
de
vertente

< 13% Diabásio
Muito
argilosa

> 2,0 m

Floresta
Estacional
Semidecidual
com araucária

relevo pouco
inclinado,
suscetibilidade a
erosão laminar e
em sulco

baixa

NVef

Terço
médio e
inferior
de
vertente

> 13% Diabásio
Muito
argilosa

Até 2,0 m

Floresta
Estacional
Semidecidual
com araucária

alta fertilidade,
relevo inclinado,
suscetibilidade a
erosão em sulco e
ravina

média

PAd

Terço
inferior
de
vertente
e fundo
de vale

> 13%
Arenito da
Formação
Itararé

Média/
argilosa;
argilosa

Até 1,0 m

Floresta
Estacional
Semidecidual
com araucária

baixa fertilidade,
relevo inclinado,
textura binária,
suscetibilidade a
erosão em sulco
e ravina

alta

GXbd +
RYbd

Planícies
fluviais

< 2%
Sedimentos
aluviais

Argilosa,
média e
arenosa/
média

Até 1,0 m
Floresta
Aluvial com
gramínea

baixa fertilidade,
encharcados,
relevo plano,
suscetibilidade
a alagamento
e contaminação

alta

GXbd +
GMbd

Planícies
fluviais

< 2%
Sedimentos
aluviais

Argilosa,
média e
arenosa/
média

Até 1,0 m
Floresta
Aluvial com
gramínea

baixa fertilidade,
encharcados,
relevo plano,
suscetibilidade
a alagamento

alta

214

IF Sér. Reg., São Paulo, n. 40, p. 209-215, jul. 2009.



FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE.
. Rio de Janeiro: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Departamento de

Recursos Naturais e EstudosAmbientais: DEDIT/CDDI, 1992. v. 1, 92 p. (Manuais Técnicos de Geociências).

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPT.
. São Paulo, 2006. 3 v. (Relatório Técnico nº 10.852-301).

KRONKA, F. J. N . . São Paulo:
Instituto Florestal: Secretaria do MeioAmbiente: Imprensa Oficial, 1993. 199 p.

______. . São Paulo: Instituto Florestal:
Secretaria do MeioAmbiente: Imprensa Oficial, 2005. 200 p.

OLIVEIRA, J. B. de. legenda expandida. Campinas: Instituto
Agronômico: EMBRAPA Solos, 1999. v. 1, 64 p.

PONÇANO, W. L. . . São Paulo: Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo, 1981. v. 1 e v. 2. Escala 1:1.000.000. (Monografia 5).

ROSS, J. L. S.; MOROZ, I. C. . São Paulo: Laboratório de
Geomorfologia: Depto. Geografia FFLCH USP: Laboratório de Cartografia Geotécnica Geologia Aplicada
IPT: FAPESP, 1997. 2 v. Escala 1: 500 000.

SANTOS, H. G. . (Ed.). . 2. ed. Rio de Janeiro: EMBRAPA
Solos, 2006. 306 p.

Manual técnico da
vegetação brasileira

Plano Diretor
Participativo do Município de Itaberá, SP

Inventário florestal da vegetação natural do Estado de São Paulo

Inventário florestal da vegetação natural do Estado de São Paulo

Mapa pedológico do Estado de São Paulo:

Mapa geomorfológico do Estado de São Paulo

Mapa geomorfológico do Estado de São Paulo
– – –

Sistema brasileiro de classificação de solos

. et al

et al.

et al

et al

–

NOVAIS, P. da S. . Os solos da Estação Ecológica de Itaberá: caracterização e mapeamento.et al

215

IF Sér. Reg., São Paulo, n. 40, p. 209-215, jul. 2009.



OS SOLOS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ITAPEVA:
CARACTERIZAÇÃO E MAPEAMENTO

Paloma da Silva NOVAIS
Marcio ROSSI

Isabel Fernandes de Aguiar MATTOS
Marina Mitsue KANASHIRO

As áreas com vegetação natural no interior do Estado de São Paulo apresentam-se fragmentadas e
normalmente com poucos estudos ambientais específicos. A Estação Ecológica de Itapeva é um desses
fragmentos e vem sendo estudada para a elaboração de seu Plano de Manejo.

A importância desses fragmentos florestais do interior do Estado é percebida por abrigar espécies
ameaçadas de extinção tanto da fauna como da flora. A composição da paisagem tem um papel fundamental na
estrutura e organização de comunidades de animais e vegetais. Ecossistema natural é capaz de estabilizar os
fluxos de energia e ciclos de materiais proporcionando condições ideais para a vida.

O local de estudo com 106 ha, localiza-se nas coordenadas geográficas de 24º 04’ lat. S e 49º 04’37” long.
W Gr., no município de Itapeva. É uma área de proteção integral drenada principalmente pelo rio Pirituba.
O clima segundo a classificação de Köppen é do tipo Cfb: mesotémico úmido sem estação seca com
verãobrando.

Segundo Kronka . (1993, 2005), a área de estudo é composta por capoeira, vegetação secundária
resultante da exploração ou alteração de uma mata primitiva. Na classificação do Manual Técnico de Vegetação
Brasileira (F , 1992), a área é recoberta por savana
(cerrado), subdividida em quatro subgrupos: savana florestada (cerradão), savana arborizada (campo cerrado),
savana parque e savana gramínio lenhosa.

Quanto à fauna, há presença de mamíferos raros e ameaçados, como o tamanduá ( .
A unidade apresenta ainda vegetação remanescente de cerrado onde afloram espécies como o ipê amarelo
( ).

A Estação Ecológica de Itapeva, situada na Depressão Periférica do Estado de São Paulo, Zona do
Paranapanema, apresenta relevo suavemente ondulado. Ponçano . (1981) caracteriza a Estação com relevo
de morros alongados, topos aplainados e vertentes de perfis convexos a retilíneos, com a predominância de
baixos declives (até 5%). A drenagem apresenta média a baixa densidade com padrão sub-retangular, vales
abertos a fechados.As amplitudes locais são inferiores a 100 metros.

Ross & Moroz (1997) localizam a área de estudo na bacia do Paraná, depressão do Paranapanema,
composta por colinas com topos convexos e declives de 10 a 20 %, grau de entalhamento dos vales é de médio a
fraco, entre 20 a 40 metros.

A geologia segundo Bistrichi . (1981), é representada por rochas do Grupo Tubarão da Formação
Itararé. Essa formação de constituição arenítica se compõe de depósitos glácio continentais, glácio-marinhos,
fluviais, deltaicos, lacustres e marinhos.

1

2

3

4

1  INTRODUÇÃO

et al

Myrmecophaga

Tabebuia ochracea

et al

et al

undação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE

Para os solos, Oliveira . (1999) descrevem a ocorrência de latossolo vermelho, distrófico com
horizonte superficial A moderado e proeminente, de textura argilosa e relevo suave ondulado e ondulado, e a
presença de complexo de cambissolos háplicos e neossolos distróficos A moderado e proeminente de textura
média em relevo ondulado. Enquanto o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT (2001),
em um trabalho mais detalhado retrata a presença de latossolos vermelhos álicos e distróficos típicos de textura
argilosa com horizonte superficialAfraco e moderado e a presença dos argissolos vermelho-amarelos de textura
arenosa/média com horizonte superficialAmoderado.

)

et al
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O trabalho busca subsidiar os estudos do plano de manejo da área e caracterizar o ambiente físico
da Estação Ecológica de Itapeva com ênfase nos solos, seus atributos e associação com os elementos relevo
e geologia.

Para se compreender a distribuição e comportamento dos atributos do meio físico na área de estudo foi
elaborada uma análise integrada que compreende a compilação de informações sobre o substrato rochoso e seus
atributos geotécnicos (Bistrichi ., 1981); o relevo no que se refere aos seus atributos morfométricos e a
dinâmica superficial (Ponçano ., 1981); os solos e suas potencialidades e restrições. Desse modo, obtém-se
subsídios importantes para o entendimento das características estruturais e de composição da cobertura vegetal,
bem como dos processos geradores e mantenedores da biodiversidade.

Os estudos dos solos foram orientados para estabelecer as principais associações de solo e relevo,
e para a caracterização de seus atributos, conforme orientações de Santos . (2006). Esses estudos foram
complementados com levantamento integrado de geomorfologia, geologia e pedologia com descrição de 16
(dezesseis) pontos de amostragem.

A distribuição dos solos da Estação Ecológica de Itapeva está associada ao relevo que interfere nos
fluxos hídricos e na distribuição da textura.

O mapa de solos (FIGURA 1) mostra a distribuição das quatro unidades de mapeamento encontradas:
latossolo vermelho; argissolo amarelo; associação de argissolo amarelo com neossolo litólico; e, associação de
gleissolo háplico com gleissolo melânico.

FIGURA1 – Mapa de solos da Estação Ecológica de Itapeva, SP.

2 MATERIALE MÉTODOS

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

et al
et al

et al
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LEGENDA

LVd, Latossolo Vermelho distrófico típico A moderado
e proeminente textura média e argilosa, fase cerrado
denso, cerradão, cerrado típico relevo suave ondulado.

PAd, Argissolo Amarelo distrófico típico A moderado
textura arenosa/média e média/média, fase cerrado
típico e cerrado típico aberto relevo ondulado.

PAd+RLd, Associação Argissolo Amarelo distrófico
típico A moderado textura arenosa/média e média/média,
fase cerrado típico e cerrado típico aberto relevo
ondulado + Neosoolo Litólico distrófico típico A
moderado textura média, fase cerrado típico e cerrado
típico aberto.

GMbd, Associação de Gleissolo Melânico + Gleissolo
Háplico, ambos Tb distróficos textura média e argilosa
fase floresta aluvial, relevo plano.

CONVENÇÕES
Curvas de nível equidistante 20 m

Hidrografia

Limite da Estação Ecológica de Itapeva
Km

1:15000

São Paulo



Pela análise integrada do relevo, litologia, solos e cobertura vegetal (QUADROS 1, 2 e 3),
pode-se agregar informações que facilitam a compreensão da área de estudo.

A Estação Ecológica de Itapeva ocupa um pequeno setor dentro de uma colina média,
envolvendo um interflúvio e duas vertentes. Apresenta litologia arenítica da Formação Itararé, onde no
topo e terço superior em vertente convexa e retilínea, com inclinação entre 3 a 6%, predomina o Latossolo
Vermelho distrófico típico, LVd, A moderado e proeminente textura média e argilosa, fase cerrado denso,
cerradão, cerrado típico relevo suave ondulado. Essa unidade de solo ocupa 68,6 ha (67,24%) da área.
É representada por solos com avançado estágio de intemperismo, cores com matriz 2,5 YR ou
mais vermelho, textura franco argilo arenosa ou argilosa com estrutura granular em superfície e em
blocos subangular.

Já no terço médio a inferior de vertente convexa, com declive inferior a 12%, encontra-se o Argissolo
Amarelo distrófico típico, PAd, A moderado textura arenosa/média e média/média, fase cerrado típico e
cerrado típico aberto relevo ondulado (19,34 ha e 18,95%). São solos com horizonte B textural, abaixo do
horizonte A, cores com matriz 7,5 YR ou mais amarelos na maior parte do horizonte B, textura arenosa/média e
média/média.

Na baixa vertente em ruptura de declive está a associação Argissolo Amarelo distrófico típico A
moderado textura arenosa/média e média/média, fase cerrado típico e cerrado típico aberto relevo
ondulado + Neossolo Litólico distrófico típico, PAd + RLd, A moderado textura média, fase cerrado típico e
cerrado típico aberto relevo ondulado (3,55 ha e 3,48%). Nesse setor é comum a presença de afloramentos na
forma de Lages deArenito. Quando associado a talvegues, ocorre o argissolo acinzentado, que são solos de cores
mais acinzentadas na maior parte dos 100 cm do horizonte B, com matriz 7,5 YR ou mais amarelo, valor maior ou
igual a 5 e croma menor do que 4.

QUADRO 1 –Atributos da unidade de relevo: topos e terço superior de vertente em colinas médias.

Dois setores, a leste e oeste da Unidade de Conservação se encontram em planícies fluviais com
sedimentos aluviais desenvolvendo associação de solos do tipo Gleissolo Melânico + Gleissolo Háplico, GMbd,
ambos Tb distróficos textura média e argilosa fase floresta aluvial, relevo plano (10,54 ha e 10,33% da área).
Sãosoloshidromórficosconstituídospormaterialmineral, queapresentam horizonte glei, com cores de redução.
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RELEVO

Topos e Terço Superior
de Vertente

Comp. Rampa: 600 a 1.000 m
Inclinação: 3 a 6%
Altitudes: 720 a 780 m

SUBSTRATO
ROCHOSO,

SEDIMENTOS E
COBERTURAS

Arenitos da Formação Itararé do Grupo Tubarão.

UNIDADES DE
SOLOS

Latossolo Vermelho distrófico típico A moderado e proeminente textura média e argilosa.

DINÂMICA
SUPERFICIAL

Área suscetível á erosão laminar e em sulcos de baixa intensidade.

COBERTURA
FLORESTAL

REMANESCENTE
Área de ocorrência de cerrado denso, cerradão e cerrado típico.

POTENCIALIDADES

RESTRIÇÕES

DIAGNÓSTICO

Topos aplainados com área de 1 a 2 km , vertentes com
perfis retilíneos a convexos.

2

São solos, em geral, com textura média ou argilosa, profundos, porosos, bem permeáveis mesmo
quando argilosos e com características físicas favoráveis ao desenvolvimento radicular. Solos com
moderada retenção hídrica. Com relação ao relevo permitem a mecanização.

Susceptibilidade a erosão laminar e em sulcos quando da remoção do solo superficial devido a obras
de terraplanagem, aração ou devido a obras de drenagem de estradas que provocam a concentração do
escoamento superficial. Baixa fertilidade e excessivamente ácidos.

Terrenos pouco sensíveis à interferência quanto ao aspecto meio físico, que requerem cuidados
relativos à conservação de solos.



QUADRO 2 –Atributos da unidade de relevo: terço médio e inferior de vertente em colinas médias.

QUADRO 3 –Atributos da Unidade de Relevo: Planícies Fluviais.
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RELEVO

Terço médio e Inferior de
Vertente

Comp. Rampa: 200 a 400 m
Inclinação: 6 a 12%
Altitudes: 720 a 760 m .

SUBSTRATO
ROCHOSO,

SEDIMENTOS E
COBERTURAS

Arenitos da Formação Itararé do Grupo Tubarão.

UNIDADES DE SOLOS

DINÂMICA
SUPERFICIAL

Devido ao material arenoso o solo fica sujeito à erosão de intensidade moderada a forte..

COBERTURA
FLORESTAL

REMANESCENTE
Área de ocorrência de cerrado denso, cerrado típico e cerrado típico aberto..

POTENCIALIDADES

RESTRIÇÕES

DIAGNÓSTICO Terrenos sensíveis à interferência devido a erodibilidade do solo, suscetíveis à processos erosivos
pela textura binária e profundidade do solo..

RELEVO

Planícies fluviais

Inclinação: 0 a 3%
Altitudes: 720 a 740 m

SUBSTRATO
ROCHOSO,

SEDIMENTOS E
COBERTURAS

UNIDADES DE SOLOS

DINÂMICA
SUPERFICIAL

COBERTURA
FLORESTAL

REMANESCENTE
Floresta aluvial.

POTENCIALIDADES São solos com fertilidade variável e relevo aplainado.

RESTRIÇÕES

DIAGNÓSTICO Áreas sensíveis à ocupação devido ao risco de inundação e contaminação
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Vertentes com perfis retilíneos e convexos,
drenagem de baixa a média intensidade, padrão
subparalelo e vales abertos

Argissolo Amarelo distrófico típico A moderado textura arenosa/média e média/média.
Associação de Argissolo Amarelo distrófico típico A moderado textura arenosa/média e
média/média com Neossolo Litólico distrófico típico A moderado textura média.Argissolo

São solos com boa profundidade, moderadamente a pouco drenados e com características físicas
favoráveis ao desenvolvimento radicular (argissolos). O relevo onde ocorrem é ondulado, pouco
movimentado, favorecendo a mecanização para o uso do solo.

São solos de textura binária arenosa/média a média/argilosa (argissolos) o que confere uma dinâmica
hídrica subsuperficial que potencializa a geração de erosão laminar, em sulcos e ravinas quando da
remoção do solo superficial devido a obras de terraplenagem, aração ou devido a obras de drenagem de
estradas que provocam a concentração do escoamento superficial. Solos com pequena profundidade
(litólico), fertilidade baixa, retenção hídrica variável devido sua textura e profundidade.

Planícies aluviais interiores restritas, com eventual
presença de lagos perenes ou intermitentes em vales
abertos.

Sedimentos de aluviões constituídos por: aeria fina a muito fina, silte levemente argiloso, argila
orgânica e camadas de cascalho em arranjos diversos de cor bege acinzentada a cinza escuro.

Associação de Gleissolo Melânico e Gleissolo Háplico ambos Tb distróficos, textura média e
argilosa.
Freático elevado, alagadiços, enchentes sazonais e deposição de finos por decantação nas planícies
de inundação. Erosão lateral e vertical no canal.

Freático elevado, enchentes anuais, alagadiços e solos moles, erosão lateral e vertical do canal e das
margens, deposição de finos durante as enchentes, estabilidade precária das paredes de recalque de
fundações, danificação das redes subterrâneas por recalque. Apresenta má aeração, aumentando a
resistência da difusão dos gases do solo para a atmosfera, inibindo o crescimento do sistema
radicular, pois o oxigênio é rapidamente consumido por microorganismos.



QUADRO 4 – Caracterização do meio físico da Estação Ecológica de Itapeva.

A presença da cobertura vegetal atenua processos erosivos na Estação Ecológica de Itapeva,
contribuindo para o equilíbrio das vertentes. No caso de aceiros e estradas, internas e confrontantes,
medidas de controle de erosão linear devem ser adotadas para minimizar os impactos decorrentes da
concentração do escoamento superficial oriundo dos leitos carroçáveis ou de desvios destes,
principalmente nas áreas de ocorrência de argissolos, que coincidem com declives mais acentuados.
Na baixa vertente à leste da Estação, limite com a planície fluvial, a principal limitação é a
profundidade do solo, onde os neossolos litólicos ocorrem junto a Lages de arenito próximas à
estrada interna.

Nas planícies os fatores mais restritivos são as enchentes sazonais e a possibilidade de
contaminação da água e do solo, como observado na planície a oeste da Estação, devido à presença de
embalagens de agroquímicos descartadas no local.

LVd = Latossolo Vermelho distrófico típico A moderado e proeminente textura média e argilosa; PAd = Argissolo Amarelo
distrófico típicoAmoderado textura arenosa/média e média/média; PAd+RLd=Associação deArgissoloAmarelo distrófico
típico A moderado textura arenosa/média e média/média + Neossolo Litólico distrófico típico A moderado textura arenosa
e média fase arenito; GMbd = Associação de Gleissolo Melânico + Gelissolo Háplico, ambos Tb distrófico textura média
e argilosa.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Unidade
de Solo

Relevo Declive Litologia
Textura do

solo
Profundidade

do solo
Vegetação Diagnóstico Fragilidade

LVd

Topos e
terço
superior
de
vertente

0 a 6%
Arenito da
Formação
Itararé

Média e
argilosa

> 2,0 m

Cerrado
denso,
cerradão e
cerrado típico

Terreno pouco
sensível a
interferências
antrópica

Pouco Frágil

GMbd Planície
Fluvial

< 2% Sedimentos
Aluvionares

Argilosa, média >1,0 m
Floresta
aluvial e
gramínea

Áreas
sensíveis à
ocupação
devido ao
risco de
inundação e
contaminação

Fragilidade
alta

PAd

Terço
médio e
inferior
de
vertente

6 a 12%
Arenito da
Formação
Itararé

Arenosa/média
e média/média

1,5 a 2,0 m

Cerrado
típico e
cerrado típico
aberto

Terrenos
sensíveis à
interferência
devido à
textura binária
do solo e aos
processos
erosivos

Fragilidade
moderada

PAd+RLd
Terço
inferior
de
vertente

6 a 12%
Arenito da
Formação
Itararé

Arenosa e
média

< 0,5 m Cerrado
típico aberto

Terrenos
muito
sensíveis à
interferência
devido à
textura
arenosa e
profundidade
do solo

Fragilidade
alta
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