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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.
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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.
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