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SOLOS COMO SUBSÍDIO AO PLANEJAMENTO AMBIENTAL: UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE PARANAPANEMA

Paloma da Silva NOVAIS1; Marcio ROSSI2; Isabel Fernandes de Aguiar MATTOS3; 
Marina Mitsue KANASHIRO4

1  INTRODUÇÃO

Para elaboração de um planejamento ambiental, informações sobre o solo associado a outros 
parâmetros ambientais tornam-se um importante instrumento para análise ambiental, servindo de base para 
planejar o melhor uso e ocupação de determinado local de forma inteligente e sustentável, podendo evitar 
riscos como processos de erosão e assoreamento de cursos d’água.

Sendo um dos poucos remanescentes florestais do interior, bastante rico devido às características 
primárias da vegetação, a área de Paranapanema situada em Mata Atlântica é um fragmento de floresta 
estacional semidecidual do sudoeste paulista, com cobertura vegetal nativa composta pela floresta e mata ciliar 
(AOKI, 2001). A vegetação da área, segundo Kronka et al. (1999 e 2005), é formada por mata e capoeira, 
sendo a primeira constituída por floresta densa, sempre verde e diversificada, e a segunda se compõe por 
vegetação secundária resultante da exploração ou alteração de mata primitiva, normalmente de porte menor e 
menos diversificada. Em estudo recente, Cielo-Filho et al. (2009) citam que, embora não tenha sido detectada 
a fitofisionomia Cerrado na área de estudo, várias espécies características de Cerrado foram encontradas, 
especialmente sob plantios de Pinus elliottii. 

Ventura (1964) descreve a região com clima Cfa, mesotérmico úmido, sem estiagem, com temperaturas 
superiores a 22 °C no verão e com mais de 30 mm de chuva no mês mais seco e índice pluviométrico entre 
1.100 a 1.700 mm. 

Segundo Bistrichi et al. (1981), a região apresenta litologias do período fanerozóico, paleozóico-
permiano superior (251 m.a. ‒ 230 m.a.), pertencentes ao Grupo Passa Dois, com limite entre as Formações 
Irati e Serra Alta, sendo a Formação Serra Alta composta por depósitos essencialmente marinhos incluindo 
siltitos, folhelhos e argilitos cinza-escuros a pretos com laminação plano-paralela e a Formação Irati, por siltitos, 
argilitos e folhelhos sílticos de cor cinza clara a escura, folhelhos pirobetuminosos, localmente em alternância 
rítmica com calcário creme, silicificados e restritos a níveis conglomeráticos, membro pelitico muito persistente 
na base, corroborada por Perrota et al. (2005) que denomina a Formação Irati de Teresina e composta por 
depósitos possivelmente marinhos a prodeltaicos.

O relevo, segundo Ponçano et al. (1981) é de colinas amplas, onde predominam interflúvios com área 
superior a 4 km2  com topos extensos, aplainados e vertentes com perfis retilíneos a convexos. Apresenta drenagem 
de baixa densidade, padrão subdendrídico, vales abertos, planícies aluviais interiores restritas, com eventual 
presença de lagoas perenes ou intermitentes. Para Ross e Moroz (1997), a região localiza-se na Bacia Sedimentar 
do Paraná, Depressão do Paranapanema onde toda drenagem é tributária do Rio Paranapanema, com relevo
predominantemente de colinas com topos convexos, apresentando altimetrias de 600 a 700 metros e declives 
de 10 a 20%. 
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Para os solos Oliveira et al. (1999) aponta para o local os Latossolos Vermelhos, antigos Latossolo 
Roxo e Latossolo Vermelho escuro, distróficos com horizonte A moderado e textura argilosa. Enquanto 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo ‒ IPT (Mapa de Reconhecimento Pedológico do 
Município de Paranapanema, SP.) em trabalho mais detalhado descreve a presença de Latossolos Vermelhos 
Álicos, Distróficos, Eutróficos e Eutroférricos, textura muito argilosa e argilosa, horizonte A moderado; dos 
Cambissolos Háplicos Tb Álicos, Distróficos e Eutróficos, texturas argilosa, muito argilosa e média, horizonte 
A moderado; dos Latossolos Vermelho-Amarelos Álicos e Distróficos, textura argilosa e média, horizonte A 
moderado; dos Argissolos Vermelhos/Vermelho-Amarelos Álicos e Eutróficos, textura arenosa/média e média/
argilosa, horizonte A moderado e fraco; e, Gleissolos Háplicos Tb.

Nakazawa et al. (1994) apontam para aspectos físicos de interesse, como a baixa suscetibilidade aos 
diversos processos do meio, como problemas decorrentes de erosão em sulco, ravinas e voçorocas e inundações 
podem eventualmente ocorrer como conseqüências de intervenções drásticas e sem critérios.

Dessa forma o trabalho teve como objetivos o levantamento, caracterização e mapeamento dos solos, 
bem como indicação das potencialidades e restrições destes visando o planejamento de uso para a conservação 
da área.

2  MATERIAL E MÉTODOS

Situada a 25 km do município de mesmo nome a área de conservação e produção de Paranapanema, 
envolve as Estações Experimental e Ecológica, e foi criada pelo Decreto Estadual nº 37.538 de 27/09/93, 
com uma área de 1.954,64 ha, localizada na Bacia Sedimentar do Paraná, Depressão Periférica Paulista, na 
Depressão do Paranapanema, nas coordenadas geográficas 23º31’ de latitude sul e 48º45’ de longitude oeste.

Os estudos de solos são orientados para a caracterização e espacialização de seus atributos, 
estabelecendo as principais associações destes com o relevo e a geologia.

Para se compreender a distribuição e o comportamento dos atributos do meio físico é elaborada uma 
análise integrada destes elementos de acordo com Pires Neto (1992). Como etapas de execução, parte-se da 
compilação e revisão de dados bibliográficos existentes: informações sobre o substrato rochoso e seus atributos 
geotécnicos, sobre o relevo no que se refere aos seus parâmetros morfométricos e a dinâmica superficial 
e, sobre os solos, suas potencialidades e restrições, de modo a oferecer subsídios para o entendimento das 
condições ecológicas em que estão inseridos. 

Segue-se com interpretação de fotografias aéreas baseando-se em critérios de fisionomia da 
paisagem (relevo e rede de drenagem) visando ao estabelecimento das unidades de mapeamento (Buringh, 
1960), seleção dos locais de observação, coleta de solos e auxílio nas delimitações dos polígonos de solos. 
As informações são complementadas com levantamento de campo integrado de geomorfologia, geologia 
e pedologia, com observação e descrição de 49 (quarenta e nove) pontos, em que se descreve e coleta 
amostras de solo de acordo com Santos et al. (2005). Reconhecem-se as classes de solo in loco, buscando 
variações fisiográficas que representem a área através de transectos observando-se barrancos de estrada, 
minitrincheiras e tradagens, classificando-os com base no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos da 
EMBRAPA (Santos et al., 2006). 

Todas as informações são digitalizadas e tratadas em um sistema de informações geográficas em 
programa ArcView, finalizando com elaboração de mapas, tabelas sinóticas de integração e análise dos 
dados obtidos identificando o potencial e a fragilidade desses solos, tendo em vista a dinâmica natural e sua 
susceptibilidade à interferência antrópica.
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3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

O solo é o elemento de importância fundamental aos seres humanos, pois é dele que retiram seu 
alimento, resultado de mudanças ocorridas nas rochas, sendo as condições climáticas e a presença de seres 
vivos os principais responsáveis pela transformação da rocha e a formação do solo. 

O mapa de solos (Figura 1) apresenta a distribuição de seis unidades descritas a seguir.

Figura 1.  Mapa de Solos da Área de Conservação e Produção de Paranapanema, SP. 

Unidade LV ‒ unidade simples composta por Latossolo Vermelho, solos com matriz 2,5YR ou 
mais vermelho, de textura argilosa, estrutura moderada em blocos granular de pequena a média, com área 
de 1.070,01 ha que corresponde a 54,74% da área total. Apresenta-se em relevo de topo e terço superior de 
colina, com cobertura vegetal de pinus e espécies de cerrado, sustentados por litologias representadas pelo 
diabásio, siltitos e argilitos, com inclinação < 12% e altitudes que variam de 620 a 670 metros. A área de 
domínio dos Latossolo Vermelhos é suscetível à erosão em sulco e laminar de baixa densidade. Esses solos 
variam de fortemente a bem drenados, normalmente profundos, porosos, friáveis e, como se situam em relevo 
suave ondulado, são de fácil mecanização, em contrapartida apresentam como restrição à atividade agrícola 
a baixa fertilidade e extrema acidez.

Unidade LVf ‒ unidade simples composta por Latossolo Vermelho férrico de textura argilosa, solos 
com matriz 2,5YR ou mais vermelho e com alto teor de óxidos de ferro, com estrutura em blocos de forte a 
moderada, com área de 487,93 ha que corresponde a 24,96% da área total. Apresenta-se em relevo de topo e 
terço superior de colina, e cobertura vegetal composta por Pinus, sustentada por litologia representada pelo 
diabásio, inclinação < 12% e altitudes que variam de 600 a 650 metros. São áreas suscetíveis à erosão em sulco 
e laminar de baixa densidade. Esses solos apresentam potencialidades quanto ao fato de serem fortemente a 
bem drenados, normalmente profundos, porosos e friáveis, por se situarem em relevos suaves ondulados são 
de fácil mecanização, mas em contrapartida como restrição pode se citar a extrema acidez, a baixa saturação 
por bases, a baixa fertilidade e a baixa capacidade de retenção de bases.
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Unidade LVA/LA ‒ unidade composta por dois elementos: o Latossolo Vermelho Amarelo, com 
teores de Fe2O3 de no máximo 11% e o Latossolo Amarelo, com teores de Fe2O3 < 11%, de textura argilosa, 
com 39,37 ha que corresponde a 2,01% da área total. Apresenta-se em relevo de vertente inferior e fundo 
de vale das colinas, cobertura vegetal caracterizada pela presença de espécies de cerrado, sustentada por 
litologia de argilito e folhelho da Formação Teresina, inclinação que varia de 6 a 12% e altitudes entre 600 e 
655 metros. A área de predominância desses solos é suscetível à erosão de baixa à média intensidade. Como 
potencialidades podemos citar a profundidade, a estrutura granular em geral muito pequena, com aspecto 
maciço porosa, são normalmente porosos, variam de bem a moderadamente drenados e comumente utilizados 
na agricultura e pastagens. As restrições são a baixa fertilidade e, em relevos acidentados, há limitação pela 
declividade gerando risco de erosão. São muito intemperizados e apresentam caráter ácido e baixa fertilidade.

Unidade NV ‒ unidade composta por dois elementos, o Nitossolo Vermelho e o Nitossolo Vermelho 
férrico, ambos com textura argilosa, sua coloração varia de vermelho a brunada, estrutura angular e subangular 
de forte a muito forte e com cerosidade expressiva nas superfícies dos agregados, com 114,96 ha que corresponde 
a 5,88% da área total. Apresenta-se em relevo de terço médio de colina, cobertura vegetal caracterizada pela 
presença de espécies de cerrado, sustentada por litologias representadas pelo diabásio e argilitos, em  inclinação 
que varia de 2 a 12% e altitudes entre 585 e 635 metros. O local de predominância dessa unidade está sujeito 
à erosão de intensidade média a baixa. Esses solos apresentam importância agronômica, respondendo bem 
a aplicação de fertilizantes e corretivos. Apresentam boa profundidade, são bem drenados e como restrição, 
ocorre risco de erosão mais intensa em declives mais acentuados.

Unidade CXf ‒ unidade simples formada por Cambissolo Háplico férrico pedregoso textura argilosa, 
com 7,28 ha que representa 0,37% da área total. Apresenta-se em ruptura forte de declive em relevo colinoso, 
com cobertura vegetal de mata ciliar, sustentado por litologia de diabásio, inclinação > 20%, e altitudes que 
variam de 590 a 595 metros. Apresentam como restrições a presença de cascalho e pedregosidade, altas 
declividades propiciando grande suscetibilidade à erosão, impossibilidade de trafegabilidade e dificuldade de 
manuseio dos solos.

Unidade GM + GX ‒ unidade composta por Gleissolo Melânico em associação com Gleissolo 
Háplico, ambos estrutura granular em blocos fortes pequenos, com a presença de mosqueados abundantes e 
textura média limite com argilosa. Ocorrem em 235,19 ha que representa 12,03 % da área total e se apresentam 
em relevo de planícies fluviais, com cobertura vegetal de pinus, gramínea e mata ciliar. Nas cabeceiras e 
principais eixos de drenagem ocorrem áreas abaciadas que permitem a hidromorfização sobre a litologia da 
Formação Teresina. Nas planícies, a litologia é de sedimentos aluviais constituídos por areia fina a muito 
fina, silte levemente argilosa, argila, argila orgânica e camadas de cascalho em arranjos diversos de cor bege 
acinzentada a cinza escuro, rica em matéria orgânica, com uma inclinação < 2%, e altitudes que variam de 
600 a 625 metros. Essas áreas estão sujeitas a freático elevado, enchentes sazonais e deposição de finos por 
decantação nas planícies de inundação. Como potencialidades podemos falar da fertilidade que é variável e o 
relevo aplainado, mas as restrições são muitas, o freático elevado, enchentes sazonais, áreas alagadiças de 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, 
solos mal ou muito mal drenados em condições naturais, apresentam má aeração, aumentando a resistência da 
difusão dos gases do solo para a atmosfera, inibindo o crescimento do sistema radicular.

4  CONCLUSÕES

A unidade LV é predominante na área, seguida da LVf, sendo ambas de fácil mecanização, mas de 
baixa fertilidade. As unidades LVA/LA e NV apresentam restrições, pois a primeira é uma faixa de transição 
entre a LV e a GM/GX e apresenta maior presença de água no sistema, enquanto a NV ocorre em declive 



NOVAIS, P. da S. et al. Solos como subsídio ao planejamento ambiental: unidades de conservação e produção de Paranapanema.

IF Sér. Reg., São Paulo, n. 42, p. 199-204, jul. 2010.

203203

mais acentuado, sendo mais suscetível aos processos erosivos. Já as GM + GX, devido à presença de água, 
apresentam restrições quanto a enchentes sazonais e a possibilidade de contaminação do lençol.
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