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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho contém o diagnóstico ambiental da Fazenda Engenho Central, 

situada em parte no Município de Pontal e em parte no Município de Sertãozinho, no 

interior do Estado de São Paulo, aproximadamente nas coordenadas geográficas 

21º04’38,04”S e 48º00’41,73”O. 

O diagnóstico apresenta a caracterização do meio físico e do meio biótico 

(vegetação natural) da propriedade e discorre com uma abordagem que parte da 

descrição dos meios em nível estadual, passa pela região de Ribeirão Preto e culmina 

no refinamento para a área de estudo. Essa abordagem é fundamental para o 

entendimento da vegetação que é observado no local e dos fatores ambientais e 

antrópicos que condicionam sua ocorrência. 

O trabalho foi efetuado no âmbito do Projeto Verdear, idealizado pelo Instituto 

Cultural Engenho Central, por meio do Museu da Cana, cuja sede é estabelecida na 

Fazenda Engenho Central. Tal projeto visa a implantação de atividades de educação 

ambiental direcionadas, em um primeiro momento, aos estudantes da rede pública 

do ensino fundamental do Município de Cravinhos, e ampliação gradativa para 

visitantes de outros Municípios. Essas atividades visam despertar uma nova 

mentalidade com relação a como usufruir dos recursos oferecidos pela natureza, 

propondo um modelo de comportamento que busque o equilíbrio entre o homem e 

o meio ambiente. Para tanto, o projeto prevê o uso da área com vegetação 

remanescente como espaço para vivências e práticas que permitam a observação, 

a interação com o meio e a fixação de conceitos que norteiam o entendimento das 

relações ecológicas mantenedores de áreas naturais.  

O diagnóstico ambiental corresponde à primeira fase do Projeto Verdear e 

fomentará a segunda etapa: definição de metodologias para a restauração florestal 

da vegetação natural, por meio de estratégicas que considerem as diferentes 

situações ambientais presentes e suas tipologias de vegetação associadas. Com essa 

segunda etapa, espera-se que, com a execução das intervenções propostas, a 

vegetação possa seguir seu curso rumo a um estágio mais avançado e com estrutura 

mais similar às de florestas maduras que ocorrem em ambientes parecidos, 

restabelecendo, assim, a rede de relações ecológicas entre a fauna, a flora e o 

ambiente e possibilitando, ainda, o envolvimento dos estudantes no 

acompanhamento da evolução das áreas focais.  

Devido à extensão da área, o foco inicial do Projeto Verdear para a restauração 

florestal serão as Áreas de Preservação Permanente associadas às nascentes, 
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permitindo assim a concentração dos esforços em áreas menores e o planejamento 

da expansão das ações de restauração às demais áreas ao longo do tempo.  

 

2. OBJETIVOS 

O presente estudo teve como objetivos gerais caracterizar o meio físico e a 

vegetação da Fazenda Engenho Central, com vistas a fornecer subsídios para a 

definição de um projeto de restauração florestal da área e implantação de atividades 

pedagógicas com foco na educação ambiental.  

Os objetivos específicos do presente trabalho foram: 

 Descrição das condições ambientais locais, quanto ao clima, geologia, 

geomorfologia, pedologia, hidrografia e susceptibilidade a processos da 

dinâmica superficial; 

 Identificação de nascentes e mapeamento das Áreas de Preservação 

Permanente da fazenda;  

 Classificação e mapeamento dos tipos de vegetação; 

 Identificação das espécies vegetais presentes na área. 

 

3. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A Fazenda Engenho Central, com uma área de 44,64 ha, localiza-se na divisa dos 

Municípios de Pontal e Sertãozinho, na porção nordeste do Estado de São Paulo – 

Figura 1, em área de drenagem da Bacia do Rio Mogi-Guaçu. 

O veio d’água que tem origem na fazenda encontra as águas do Córrego do Sul 

ao lado da Rodovia Maurílio Biagi, na altura da Fazenda Vassoural. O Córrego Sul 

segue no sentido Noroeste, sendo alimentado pelo Córrego da Vendinha e, 

posteriormente, desagua no Rio Mogi-Guaçú, que faz a divisa entre os Municípios de 

Pontal e Pitangueiras. Finalmente, o Rio Mogi-Guaçú corre no sentido Norte, 

convergindo com o Rio Pardo. 
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Figura 1. Localização da fazenda Engenho Central, nos Municípios de Pontal e 

Sertãozinho.  

Fonte: Google Earth Pro (2020). 

 

4. METODOLOGIA 

4.1. Meio Físico 

4.1.1. Coleta de Dados 

Como etapa preliminar da realização dos trabalhos foram efetuadas visitas a 

sítios eletrônicos de Órgãos Públicos, bibliotecas virtuais e consultadas publicações 
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impressas com o propósito de obter referências bibliográficas e cartográficas que 

pudessem fornecer subsídios à caracterização da área de estudo. 

O levantamento de dados secundários foi complementado por visitas à 

fazenda, as quais tiveram como foco sobretudo o levantamento planialtimétrico 

georreferenciado, de precisão geodésica (submétrica), dos cursos d’água presentes 

na mesma – Figura 2. Este levantamento foi realizado com o auxílio do GPS 

Geodésico Hi-target v30, configurado para o modo de coleta Real Time Kinematic 

(RTK) ou Posicionamento Cinemático em Tempo Real. 

Como ferramenta de apoio ao diagnóstico foi obtida também imagem aérea 

da área com o Drone Phantom 4, no mês de março de 2020. A partir do imageamento 

realizado foi elaborado um ortomosaico georreferenciado, com o auxílio da aplicação 

web Drone Deploy. 

 

 

Figura 2. Levantamento de cursos d´água com GPS geodésico. 

Foto: Luiz H. M. Mineili. 

 

4.1.2. Confecção de Produtos Cartográficos 

A confecção dos produtos cartográficos apresentados ao longo do presente 

estudo foi realizada conforme as seguintes atividades: 

 Tratamento dos dados cartográficos; 

 Mapeamento do meio físico; 

 Mapeamento do meio biótico (flora), 
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 Delimitação das Áreas de Preservação Permanentes (APPs). 

 

O tratamento dos dados cartográficos e o mapeamento do meio físico tiveram 

início com o fornecimento, pela equipe de administração do Instituto Cultural 

Engenho Central, de documentos referentes à área, tais como plantas oriundas de 

levantamentos topográficos e Parecer do Instituto Geográfico Cartográfico (IGC) de 

Localização do Imóvel frente aos limites dos municípios. 

Para o diagnóstico do meio físico foram adquiridas bases cartográficas 

referentes a elementos do meio físico nos sítios eletrônicos Serviço Geológico 

Americano (U.S. Geological Survey), Infraestrutura de Dados Espaciais do Estado de 

São Paulo – IDEA/SP, Datageo e Serviço Geológico do Brasil – CPRM. 

Posteriormente, foi elaborado um Banco de Dados Geográficos, no qual as 

imagens, bases cartográficas e demais subprodutos gerados foram armazenados, 

processados e consolidados. Essas bases foram compatibilizadas e seus Sistemas de 

Projeção e de Referencial Geodésico foram convertidos para a projeção Universal 

Transversa de Mercator (UTM) referenciadas ao Datum Horizontal SIRGAS 2000.  

Concluído o tratamento preliminar dos dados foram elaborados projetos 

temáticos específicos, com o processamento dos dados, classificações e confecção 

das figuras. 

Na Tabela 1 é apresentada uma síntese das bases de dados utilizadas na 

elaboração dos produtos cartográficos. 

 

Tabela 1. Base de dados utilizados para a elaboração de mapas temáticos. 

Base cartográfica Fonte 
Escala 

disponível 

Imagem Drone Phantom 4 
Ecoplans –Consultoria 

Agro-Ambiental  
Sem Escala 

Modelo Digital de Elevação ALOS 

(Arquivo Digital) 

Japan Aerospace 

Exploration Agency – 

JAXA 

1:30.000 

Mapa Geológico do Estado de São Paulo 

(Formato Digital) 
CPRM (2006) 1:750.000 

Mapa Geomorfológico do Estado de São 

Paulo (Formato Digital) 
Ross e Moroz (1997) 1:500.000 
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Base cartográfica Fonte 
Escala 

disponível 

Mapa Pedológico do Estado de São Paulo 

(Formato Digital) 
Rossi (2017) 1:250.000 

Carta Geotécnica do Estado de São Paulo 
Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas (1994) 
1:750.000 

Inventário Florestal da Vegetação 

Natural do Estado de São Paulo - 2001 

Instituto Florestal 

(2005) 
1:50.000 

Biomas do Estado de São Paulo 
SMA/CPLA/DIA/CIGI 

(2004) 
1:5.000.000 

Uso e Ocupação dos Solos (2018) MapBiomas (2018) 1:250.000 

Mapa adaptado do Mapa de Vegetação 

do IBGE (2004), publicado na Resolução 

SMA nº 146/2017, de 08 de novembro 

de 2017 

SMA/CPLA/DIA/CIGI 

(2017) 
1:5.000.000 

 

4.1.3. Delimitação das Áreas de Preservação Permanente (APPs) 

Com base no levantamento planialtimétrico georreferenciado dos cursos 

d’água presentes na área da fazenda foi então realizada em escritório a delimitação 

das Áreas de Preservação Permanente com o auxílio de software de 

geoprocessamento. 

A delimitação das Áreas de Preservação Permanente propriamente ditas 

considerou as disposições legais que versam sobre o tema, bem como a identificação 

realizada em campo das nascentes, das áreas com presença de solos hidromórficos 

(brejosas) e os traçados dos cursos d’água, conforme caracterização apresentada no 

capítulo “5.1.5. Hidrografia da Área de Interesse e Áreas de Preservação 

Permanente”. 

De acordo com o Art. 4º da Lei nº 12.651, de 25 de Maio de 2012, na área de 

estudo as Áreas de Preservação Permanente são aplicáveis da seguinte forma: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural 

perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda 

da calha do leito regular, em largura mínima de: (Incluído pela 

Lei nº 12.727, de 2012). 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 

(dez) metros de largura; 
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IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água 

perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio 

mínimo de 50 (cinquenta) metros. 

A Figura 3 registra imagens de cursos d´água na área da fazenda, em meio 

ao remanescente de vegetação. 

 

 

Figura 3. Cursos d´água encontrados no interior do remanescente de 

vegetação natural. 

Fotos: Aloysio de P. Teixeira. 

 

4.2. Vegetação 

4.2.1. Coleta de Dados 

Para a caracterização da cobertura original e atual da vegetação do Estado de 

São Paulo, da região de Ribeirão Preto e dos Municípios de Pontal e Sertãozinho foram 

utilizados dados secundários, além de coleta de dados primários para o diagnóstico 

na área de estudo, para a qual foram realizadas incursões de campo entre os meses 

de fevereiro e abril de 2020.  

Foram identificados os Biomas da região, com base no IBGE (2004), e a 

vegetação natural foi classificada quanto às fitofisionomias de acordo com o Manual 

Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 2012). O mapeamento da vegetação seguiu 

a base utilizada para o Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado de São 

Paulo, do Instituto Florestal/SP (KRONKA, 2005). 
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Para a Fazenda Engenho Central, foram mapeadas as fitofisionomias e seus 

estágios sucessionais, considerando, como suporte, as Resoluções CONAMA n° 

10/1993, SMA-IBAMA/SP n° 01/1994 e o Manual Técnico da Vegetação Brasileira 

(IBGE, 2012). Para essa avaliação foram considerados parâmetros como a 

fisionomia, a composição de espécies e grupos ecológicos, a estratificação vertical da 

vegetação, a amplitude de diâmetro das árvores predominantes, a altura média das 

árvores, a presença de epífitas e lianas, a presença e espessura da camada de 

serapilheira, dentre outros atributos. 

As plantas foram registradas por meio de caminhadas no interior do 

remanescente e em suas bordas. Foram catalogadas espécies com diferentes portes 

ou formas de vida – árvores, arbustos, ervas, epífitas e lianas A identificação das 

espécies se deu principalmente in loco. Para as plantas não identificadas em campo, 

foram obtidos registros fotográficos para posterior consulta a bibliografia 

especializada (livros, artigos científicos e herbários virtuais).  

Para a classificação taxonômica das famílias de angiospermas, seguiu-se a 

proposta do “Angiosperm Phylogeny Group IV” (APG IV, 2016). A nomenclatura das 

plantas foi checada no sítio do Jardim Botânico do Rio de Janeira, o qual gerencia o 

portal da Lista da Flora do Brasil (FLORA DO BRASIL, 2020).  

Por fim, as espécies identificadas na fazenda foram checadas na listagem 

de espécies ameaçadas de extinção em nível nacional, conforme o Centro Nacional 

da Conservação da Flora (CNCFLORA, 2020), e para o Estado de São Paulo, segundo 

a Resolução SMA no 57/2016. 

 

5. RESULTADOS 

5.1. Meio Físico 

5.1.1. Clima 

O Sistema de Classificação Climática (SCC), preconizado por Köppen (1928), 

analisa e define os climas das diferentes regiões, levando em consideração diferentes 

elementos climáticos, e sintetiza a classificação das “unidades climáticas”. As 

tipologias são simbolizadas por dois ou três caracteres, sendo o primeiro indicativo 

da zona climática, ou seja, definida pela temperatura e precipitação. O segundo 

considera a distribuição das chuvas ao logo do ano e o terceiro representa a variação 

sazonal da temperatura. 
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Segundo este sistema, modificado por Alvares et al. (2013), os Municípios de 

Pontal e Sertãozinho apresentam-se divididos entre os climas classificados como Cwa 

- Clima subtropical de inverno seco e Aw - Clima tropical, com inverno seco. 

O clima Cwa - Clima subtropical de inverno seco (com temperaturas inferiores 

a 18ºC) e verão quente (com temperaturas superiores a 22ºC) é o que incide sobre 

a maior parte do Estado de São Paulo, principalmente nas regiões central, Leste e 

Oeste (Ventura, 1964 apud EMBRAPA, 2020). 

O clima Aw - Clima tropical com inverno seco, apresenta estação chuvosa no 

verão e nítida estação seca no inverno. A temperatura média do mês mais frio é 

superior a 18ºC e as precipitações são superiores a 750 mm anuais, podendo atingir 

1.800 mm. Este tipo de clima predomina principalmente no Norte e Noroeste do 

Estado de São Paulo (Ventura, 1964 apud EMBRAPA, 2020).  

Na Figura 4 é apresentado o mapa com as unidades climáticas do Estado de 

São Paulo, destacando-se a região administrativa de Ribeirão Preto, onde os 

Municípios de Pontal e Sertãozinho estão inseridas. A Figura 5, por sua vez, indica 

em detalhe os climas que incidem na referida região administrativa.  
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Figura 4. Climas do Estado de São Paulo. 

Fonte: Alvares et al (2013) apud Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (2018). 
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Figura 5. Climas da Região Administrativa de Ribeirão Preto, SP. 

Fonte: Alvares et al (2013) apud Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (2018). 

 

Como pode ser observado na Figura 6, dados climáticos para o Município de 

Sertãozinho, entre 1982 e 2012, indicam temperaturas médias superiores a 18ºC ao 

longo de todo o ano. A precipitação anual média, para o mesmo período, foi de 1.446 

mm, distribuída de modo irregular, com maior concentração nos meses de outubro a 
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março (superior a 1.200 mm), e índices reduzidos entre abril e setembro (235 mm 

nos seis meses). Estes dados foram extraídos do sítio “https://pt.climate-data.org/”. 

 

 

Figura 6. Clinograma do Município de Sertãozinho, SP. 

 

5.1.2. Geologia 

A respeito do contexto geológico, a região nordeste do Estado de São Paulo 

está localizada na unidade litoestratigráfica do Grupo São Bento – Figura 7, sendo 

a área de interesse deste estudo situada, mais especificamente, na Formação Serra 

Geral, como indicado em detalhe na Figura 8. Esta formação é constituída por rochas 

magmáticas originadas de sucessivos derramamentos de lavas, que gerou cobertura 

de 1.500 m de espessura na porção central da bacia de deposição. 

https://pt.climate-data.org/
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Figura 7. Distribuição das unidades litoestratigráficas no Estado de São Paulo. 

Fonte: Adaptado de IPT, 1981 apud Nobile, s/d. 

 

 

Figura 8. Área de interesse sobre o Mapa Geológico do Estado de São Paulo. 

Fonte: CPRM (2006). 
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Os derrames apresentam-se assentados sobre os arenitos eólicos da 

Formação Botucatu e tem inclinações subhorizontais de até 5° em direção ao centro 

da bacia. Estes derrames são constituídos predominantemente por basaltos 

tholeiíticos e andesi-basaltos tholeiíticos, com presença de augita e pigeonita que 

perfazem aproximadamente 90% do volume total das rochas extrusivas. 

Subordinadamente ocorrem andesitos tholeiíticos, riodacitos e riolitos (Piccirillo e 

Melfi, 1988, Peate et al., 1992, Marques e Ernesto 2004 apud CPRM, 2006). 

Quanto a idade estima-se entre 138,4 ± 1,3 e 126,8 ± 2 Ma, o que indica que 

o magmatismo durou cerca de 10 a 12 Ma e a migração ocorreu de noroeste para 

sudeste (Turner et al., 1994 e Stewart et al. 1996 apud CPRM, 2006)  

Estudos geocronológicos obtidos em associação com dados paleomagnéticos 

indicam que a atividade magmática extrusiva ocorreu em cerca de 3 milhões de anos, 

concentrada por volta de 133 e 132 Ma. (Renne et al. 1992 e Ernesto et al. 1999 

apud CPRM, 2006). 

 

5.1.3. Geomorfologia 

A respeito do contexto geomorfológico, a área de interesse está localizada na 

região ocupada pela Cuesta Basáltica – Figura 9. Essa província geomorfológica se 

caracteriza por um relevo com escarpas abruptas de um lado e caimento suave de 

outro. Em termos litológicos são constituídas por arenitos das formações Botucatu e 

Pirambóia e pelos basaltos da formação Serra Geral (MASSOLI, 1981). 

De acordo com Oliveira & Guerra (2011), as Cuestas Basálticas correspondem 

a uma faixa montanhosa que separa a Depressão Periférica do Planalto Ocidental. 

Constituem uma área de derrames basálticos, com mergulho regional das camadas 

para noroeste alternadas com camadas de sedimentos eólicos de dezenas de metros 

de espessura. 
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Figura 9. Divisão das províncias geomorfológicas do Estado de São Paulo. 

Fonte: Adaptado de IPT, 1981 apud Nobile, s/d. 

 

Na Figura 10, a seguir, é apresentado um modelo esquemático da forma de 

um relevo do tipo cuesta. Em linhas gerais, o relevo das cuestas é composto por uma 

porção frontal (front) da cuesta e por uma porção anterior, o reverso das cuestas. 

Nota-se, ainda, que as cuestas estão associadas com camadas que apresentam um 

mergulho longitudinal, a presença de cornijas; e com processos de erosão diferencial, 

que originam o recuo do front da cuesta e a formação de morros testemunho no 

sentido reverso. 
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Figura 10. Modelo esquemático de relevo de Cuestas. 

Fonte: Adaptado de Cuesta Adventure (2020). 

 

O Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo, elaborado por Ross e Moroz 

(1997), constituiu em um marco fundamental para o estudo geomorfológico do 

estado, haja vista ter sido elaborado para suprir uma deficiência de mapas em escala 

1:500.000, bem como ter sido desenvolvido com a aplicação de uma metodologia 

até então não aplicada no Estado de São Paulo. Este trabalho adotou como 

procedimento metodológico uma abordagem baseada nos conceitos de 

Morfoestrutura, Morfoescultura e nos princípios taxonômicos das formas do relevo e 

representar os três níveis taxonômicos passíveis de representação na escala de 

trabalho adotada: 

 1º Taxon – Unidades Morfoestruturais - representadas pelo Cinturão 

Orogênico do Atlântico, pela Bacia Sedimentar do Paraná e pelas Bacias 

Sedimentares Cenozóicas; 

 2º Taxon – Unidades Morfoesculturais – representadas pelos planaltos, 

serras, depressões contidas em cada uma das morfoestruturas como, por 

exemplo, a Unidade Morfoescultural da Depressão Periférica Paulista, 

contida na Morfoestrutura da Bacia do Paraná, ou o Planalto e Serra da 

Mantiqueira, contida na Morfoestrutura do Cinturão Orogênico do Atlântico; 

 3º Taxon – Unidades Morfológicas ou dos Padrões de Formas Semelhantes 

ou ainda Tipos de Relevos, representadas por diferentes padrões de formas 

que, em face de suas características de rugosidade topográfica, são 

extremamente semelhantes entre si, quanto as altimetrias dos topos, 
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dominância de declividades das vertentes, morfologias dos tipos e 

vertentes, dimensões interfluviais e entalhamento dos canais de 

drenagens.  

 

Para este táxon, o relevo é classificado como de Agradação ou Denudação e 

são representados pelas letras maiúsculas A ou D, respectivamente. A 

individualização dos diferentes padrões de formas é realizada usando-se como 

referência maior a forma dos topos para as formas denudacionais, as quais são 

representadas pelas letras minúsculas (c) convexo, (t) tabular, (a) aguçado e (p) 

plano, e os tipos de planície para os relevos de agradação, as quais são divididas em 

(f) fluvial e (m) marinha. 

Na Figura 11 é apresentado o esquema ilustrativo da compartimentação 

taxonômica do relevo de acordo com Ross e Moroz (1997). 

 

 

Figura 11. Compartimentação taxonômica do relevo. 

Fonte: Adaptado de Ross e Moroz (1997). 

 

Resumidamente, o 1º Taxon apresenta as informações em um nível macro, 

associado com as macroformas do relevo e com o embasamento litológico. O 2º 

Taxon apresenta um primeiro nível de refinamento descritivo das formas 

subordinadas do relevo presentes no 1º Taxon. Por fim, o 3º Taxon apresenta a 

especificação das diferentes formas locais presentes em cada uma das classificações 

presentes no 2º Taxon. 

Em associação com esses caracteres são empregados dois números arábicos, 

referentes ao índice de dissecação do relevo, sendo o primeiro representativo do 

entalhamento dos vales e o segundo da distância interfluvial. Na Figura 12 é 
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apresentada a Matriz do Índice de Dissecação do Relevo proposta por Ross e Moroz 

para o Estado de São Paulo. 

 

 

Figura 12. Matriz do Índice de Dissecação do Relevo. 

Fonte: (Ross e Moroz, 1997). 

 

De acordo com o Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo (Ross e Moroz, 

1997), a área de interesse está inserida na Unidade Morforestrutural da Bacia 

Sedimentar do Paraná (1º Taxon). Quanto à Unidade Morfoescultural (2º Taxon), a 

área está localizada no relvo do Planalto Ocidental Paulista, em específico na 

subunidade do Planalto em Patamares Estruturais de Ribeirão Preto. Quanto aos 

Padrões de Formas Semelhantes (3º Taxon), a área é composta por um modelado 

caracterizado como Dt12 (Denudacional de topos tabular), associado a presença de 

colinas amplas, com variação altimétrica de 500 m a 600 m de altitude e declividades 

que variam entre 10% e 20%. O embasamento da área é classificado como sendo 

composto por Basaltos e a pedologia com predominância de Latossolos vermelhos. 

Na Figura 13 é apresentada a localização do empreendimento sobre o Mapa 

Geomorfológico do Estado de São Paulo.  
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Figura 13. Área de interesse sobre o Mapa Geomorfológico do Estado de São 

Paulo. 

Fonte: Ross & Moroz (1997). 

 

De modo geral, em decorrência da natureza local de rochas de origem 

magmáticas, das formas do relevo predominantemente planas, associadas 

principalmente com a disposição dos derrames e mergulho das camadas no reverso 
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da cuesta, bem como com do clima quente e úmido, com índices pluviométricos 

anuais superiores a 1.400 mm/ano, prevalecem os processos de infiltração das águas 

nos solos e a pedogênese, em detrimento dos processos erosivos. 

A Figura 14 ilustra o relevo plano da área onde está situada a Fazenda 

Engenho Central. 

 

 

Figura 14. Fotografia panorâmica da área do Museu da Cana, na Fazenda 

Engenho Central. 

Fonte: Instituto Cultural Engenho Central – Museu da Cana (2020). 

 

Dados morfométricos do entorno 

Conforme as características geomorfológicas supracitadas, o relevo local 

apresenta morfologia plana, com altimetria pouco variada. De um modo geral, entre 

as áreas mais altas da região e aquelas de menor altitude, a variação altimétrica 

apresenta um delta de aproximadamente 70 m, variando entre as cotas 500 m e 570 

m. 

A região da fazenda e seu entorno direto expressam uma variação altimétrica 

da ordem de 20 m – Figura 15Figura 15. Em linhas gerais, na área propriedade, 

as cotas mais rebaixadas estão localizadas na porção Oeste, junto ao vale do curso 

d’água que nasce na área, cujas margens situam-se na cota de 510 m. Por sua vez, 

as cotas mais elevadas da área estão localizadas na porção Leste e contam com cotas 

aproximadas de 520 m a 530 m de altitude.  
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Figura 15. Altimetria da área de interesse. 

Fonte: Adaptado de MDE ALOS. 

 

De modo análogo á altimetria, o relevo da região de interesse também 

apresenta declividades pouco variadas, predominando as classes inferiores a 20% - 

Figura 16. Destaca-se que o produto cartográfico de referência empregado na 

elaboração da classificação clinográfica consiste em um Modelo Digital de Terreno, o 

qual está sujeito a influência da vegetação na definição da altimetria de cada ponto 

e, consequentemente, na definição das declividades.  
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Figura 16. Declividades da área de interesse. 

Fonte: Adaptado de MDE ALOS. 

 

5.1.4. Pedologia 

Pedologia, da palavra grega “pedon”, que significa solo ou terra é a ciência 

que estuda a formação e as características dos solos. Para a Pedologia, o solo é 

considerado como um corpo natural, produto sintetizado da natureza e submetido a 

intemperismo. 

Conforme Oliveira (2005): 
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“O solo é um corpo tridimensional da paisagem, resultante da 

ação combinada de vários processos pedogenéticos (adição, 

perdas, transformações...) e depende da intensidade de 

manifestação dos fatores de formação - clima, relevo e 

organismos - sobre o material de origem durante certo período 

de tempo. As inúmeras combinações de intensidades de 

manifestação desses fatores condicionam a formação de uma 

imensidade de tipos de solos, composição e comportamentos 

diferenciados.” 

Segundo Oliveira (2010), a formação dos solos pode ser sintetizada na Figura 

17. 

 

 

Figura 17. Formação dos solos. 

Fonte: Oliveira (2010). 

 

Em suma, os principais fatores associados com a formação dos solos são: 

 Material de Origem (Geologia); 

 Clima; 

 Relevo (Geomorfologia); 

 Organismos; 

 Tempo. 
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O material de origem está relacionado com as rochas que, ao se decomporem, 

fornecem os materiais dos quais os solos são originados. Estes materiais condicionam 

a granulometria e a constituição mineralógica dos solos originados. Por exemplo, 

arenitos produzem solos de texturas arenosas, enquanto basaltos produzem solos 

mais argilosos. 

O clima também é outro fator muito importante para o condicionamento da 

formação dos solos. Fatores como temperatura e precipitação são determinantes da 

velocidade e intensidade do processo de intemperismo. 

Em linhas gerais, nas regiões de climas secos é favorecido o intemperismo 

físico, e nas regiões úmidas é favorecido o intemperismo químico. Como o 

intemperismo físico realiza um trabalho menos intenso no processo de formação dos 

solos do que o intemperismo químico, pode-se dizer que regiões com climas secos 

há prevalência de areias e silte, e em regiões úmidas há maior prevalência de argilas 

e menor de areia e silte. 

O relevo, por sua vez, também exerce grande influência na forma como o 

processo pedogenético ocorre. De acordo com as diferentes formas do relevo há 

diferentes dinâmicas na movimentação da água superficial e subsuperficial, o que 

influencia diretamente a movimentação de materiais do solo e o intemperismo. Em 

síntese, quanto mais íngreme o terreno, menor é a possibilidade de infiltração da 

água nos solos e maior a erosão. Por outro lado, quanto menos íngreme o terreno, 

maior é a infiltração da água e menor a erosão. 

Na Figura 18 é apresentado um esquema da influência do relevo na dinâmica 

das águas superficiais e subsuperficiais nos solos e a consequente relação com os 

processos de sua formação. 
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Figura 18. Influência do relevo na formação dos solos. 

Fonte: LEPSCH (2002). 

 

Como pode ser observado na Figura18, nas áreas elevadas com topos planos 

há maior prevalência de processos de infiltração das águas nos solos, o que favorece 

o escoamento subsuperficial e o intemperismo químico. Com isso há maior 

desenvolvimento dos solos e menor mobilização e transporte de materiais por 

processos erosivos. 

Nas áreas elevadas com topos agudos há menor ocorrência de processos de 

infiltração das águas nos solos e maior mobilização e transporte de materiais por 

processos erosivos. Nestes terrenos são observados solos mais jovens e delgados. 

Nas áreas deprimidas do relevo é observada tanto a concentração dos fluxos 

superficiais e subsuperficiais das águas que escoam dos relevos mais elevados que a 

circundam como dos materiais carreados destes mesmos relevos pelos processos 

erosivos. Além disso, como essas áreas recebem a contribuição das águas que 

precipitam sobre sua superfície e daquelas escoadas do seu entorno, elas geralmente 

apresentam níveis freáticos muito representativos e elevado grau de hidromorfismo. 

Os organismos (fauna, flora e o próprio homem) também influenciam no 

desenvolvimento dos solos. A microflora e a microfauna têm importância principal 

nos estágios iniciais do intemperismo físico e químico; a macroflora exerce ação 

protetora, absorve água e adiciona nutrientes na superfície dos solos, com a 

contribuição de troncos, galhos, folhas e frutos; a macrofauna (minhocas, formigas, 

cupins, etc.) é importante como agente homogeneizadora dos solos, sobretudo pela 

abertura de galerias, que interfere no fluxo interno de água e ar.  

A Figura 19 ilustra a relação entre vegetação e solo e entre fauna e solo. 
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Figura 19. Relação entre vegetação e solo à esquerda, e relação da fauna com o 

solo à direita. 

Fonte: LEPSCH (2002). 

 

Quanto ao fator tempo, a exposição das rochas à atmosfera dá início ao 

processo de intemperismo. Com o tempo, as alterações do material de origem 

evoluem em processo pedogenético e um novo equilíbrio é gerado. 

Quando os solos atingem esse estado de equilíbrio, em geral, tornam-se mais 

espessos e apresentam horizontes mais bem definidos. Neste momento podem ser 

classificados como desenvolvidos, normais ou maduros. O período necessário para 

que um solo passe do estágio jovem para o maduro varia com o tipo de material de 

origem, condições climáticas, organismos e relevo. 

Na Figura20 é apresentada uma ilustração da evolução dos solos ao longo do 

tempo. 

 

 



Página | 27  

 

 

Figura 20. Evolução dos solos ao longo do tempo. 

Fonte: LEPSCH (2002). 

 

Conforme o Mapa Pedológico do Estado de São Paulo, a área da fazenda é 

classificada como pertencente a duas classes de solos: os Latossolos Vermelhos, 

muito profundos, de textura argilosa e muito argilosa, e os Gleissolos Háplicos, pouco 

profundos, sujeitos a processos hidromórficos – a Figura 21. 

A ocorrência desses solos está associada aos fatores ligados, sobretudo, às 

litologias e aos relevos pontuais, além de alterações provocadas pela presença de 

água. Como descrito nos tópicos anteriores, na região há predomínio de solos 

originados da decomposição de rochas basálticas, dada em ambientes de relevo plano 

e clima quente e úmido, o que favoreceu os processos de intemperismo químico e o 

desenvolvimento de solos profundos e bem desenvolvidos. 
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Figura 21. Área de interesse sobre o Mapa Pedológico do Estado de São Paulo. 

Fonte: ROSSI (2017). 

 

Latossolos Vermelhos 

Conforme IAC (2020), os Latossolos Vermelho são solos minerais, 

homogêneos, com pouca diferenciação entre os horizontes ou camadas, reconhecido 
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facilmente pela cor quase homogênea do solo com a profundidade. Os Latossolos são 

profundos, bem drenados e com baixa capacidade de troca de cátions. 

Os Latossolos Vermelhos de textura argilosa ou muito argilosa são 

encontrados no Estado de São Paulo tanto na região de Cuestas como na Depressão 

Periférica. Como apresentam moderada reserva de macro e micronutrientes e são 

muito estáveis mecanicamente têm alta resiliência. Apresentam capacidade 

produtiva estável ao longo do tempo de cultivo, quando submetidos a adequada 

adubação de manutenção, associadas a técnicas simples de conservação do solo 

(IAC, 2020). 

Na Figura 22 é apresentado um exemplo do perfil de um Latossolo Vermelho 

e na Figura 23 é evidenciado o Latossolo Vermelho na área da Fazenda Engenho 

Central. 

 

 

Figura 22. Latossolo Vermelho. 

Fonte: IAC (2020). 
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Figura 23. Latossolo Vermelho em área da Fazenda Engenho Central. 

Foto: Luiz H. M. Mineli. 

 

De acordo com o Mapa Pedológico do Estado de São Paulo (ROSSI, 2017), na 

área de interesse os Latossolos Vermelhos são classificados como 

Acriférricos/Distoférricos. Conforme Embrapa (2020), os solos acriférricos se 

caracterizam por “altos teores de ferro; baixos teores de nutrientes nos solos, 

indicando a necessidade de adubação e correção da acidez para o uso agrícola”. Já 

os Distroférricos, também conforme Embrapa (2020), são caracterizados como solos 

de baixa fertilidade. 

 

Gleissolos Háplicos 

Conforme IAC (2020), os Gleissolos são solos minerais formados em 

condições de grande saturação de água. Estão presentes, principalmente, em áreas 

de planícies ou várzeas inundáveis. Estes solos têm coloração pouco viva com 

predominância de cores acinzentadas. 

Os Gleissolos têm textura variável de arenosa à argilosa e sua fertilidade pode 

variar entre baixa e elevada, a depender dos solos do seu entorno e de solos de 

outras posições à montante. As limitações mais comuns dos Gleissolos são sua 

elevada frequência de inundação e o longo período que permanecem saturados por 
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água, tanto por consequência de cheias dos cursos d’água como pela elevação do 

lençol freático. 

A Figura 24 indica perfis de Gleissolos. 

 

 

Figura 24. Gleissolos. 

Fotos: Aloysio de P. Teixeira, à esquerda; IAC (2020) à direita.  

 

5.1.5. Hidrografia e Áreas de Preservação Permanente 

O tema hidrografia abrange diversos conceitos que precisam ser 

adequadamente esclarecidos quando uma caracterização ambiental é realizada. Em 

primeiro lugar, faz-se necessário citar que cursos d’água são compostos, em geral, 

por nascente ou olhos d’água, leito e foz. 

A nascente ou olho d’água é o local onde a água subsuperficial ou subterrânea 

(presente nos lençóis freáticos ou artesianos) encontra a superfície do solo e pode 

dar origem a um curso d’água. Conforme Felippe & Magalhães Jr. (2013), as 

nascentes são um tipo de:  

“sistema ambiental em que o afloramento da água 

subterrânea ocorre naturalmente, de modo temporário ou 

perene, e cujos fluxos hidrológicos na fase superficial são 

integrados à rede de drenagem”. 

O leito do curso d’água é a área onde comumente as águas dos rios correm. 

A foz é a porção final do leito de um curso d’água, onde as águas do rio desaguam. 
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As águas de um rio podem desaguar em outro rio, em um lago, em uma lagoa ou no 

mar. Em casos muito específicos, um rio pode até mesmo não ter uma foz e “sumir” 

ao longo de seu leito, por processos de evaporação muito intensa, como, por 

exemplo, em regiões desérticas. 

As nascentes podem ser classificadas de acordo com a morfologia da área de 

ocorrência. Essa classificação pode ser: 

 encosta (quando ocorre em um relevo com declividade); 

 depressão (quando ocorre em uma área do relevo deprimida, em 

comparação com sua vizinhança); 

 nível de base (quando ocorre no nível de base do relevo local, 

normalmente definido pelo leito de um rio). 

 

A Figura 25 ilustra os diferentes tipos de nascentes quanto à morfologia do 

relevo: 1) encosta; 2) depressão; e 3) nível de base. 

 

 

Figura 25. Ciclo Hidrológico com presença de nascentes de encosta, depressão e 

nível de base. 

Fonte: SMA (2009). 

1 

2

 

3
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As nascentes de encosta, por estarem em uma posição do relevo que privilegia 

o escoamento superficial, dão origem a cursos d’água, mesmo que intermitentes. 

Cabe destacar que as nascentes de encosta não necessariamente precisam estar 

localizadas em relevos com grande declividade. O que diferencia este tipo de 

nascente das demais é que o afloramento da água se dá em um local onde as águas 

afloram e imediatamente escoam superficialmente. 

Na Figura 26 é apresentada um esquema ilustrativo que demonstra, em 

maior nível de detalhe, a relação da camada de movimentação das águas 

subterrâneas no lençol freático e o afloramento das águas. A Figura 27, por sua vez, 

retrata uma nascente de encosta. 

 

 

Figura 26. Esquema ilustrativo de uma nascente de encosta. 

Fonte: SMA (2009). 
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Figura 27. Nascente de encosta. 

Fonte: Wikipedia (2020). 

 

As nascentes de depressão podem estar confinadas (fechadas) ou não em 

uma região deprimida do relevo. Quando as nascentes estão confinadas e/ou sua 

vazão é muito pequena podem ser originados acúmulos iniciais de água ou até 

mesmo lagos, conforme ilustrado na Figura 28.  
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Figura 28. Nascente com acúmulo inicial. 

Fonte: SMA (2009). 

 

Quando as nascentes não estão completamente confinadas, mas ainda assim 

se localizam em uma região deprimida do relevo, o afloramento das águas 

subterrâneas tenderá a ser difuso, formando um grande número de pequenas 

nascentes pelo terreno. Este tipo de nascente é denominado de nascente difusa. 

Na Figura 29Figura 28 é apresentada uma imagem ilustrativa de uma 

nascente difusa. 

 

 

Figura 29. Nascente difusa. 
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Fonte: Luiz et al (2019). 

 

Em algumas situações, em áreas assentadas sobre Gleissolos (solo 

hidromórfico), como na área de estudo, as característica físico-químicas destes solos 

determinam que o nível potenciométrico (nível d’água nos solos) permaneça de 

forma suspensa. Isso significa que, apesar do nível potenciométrico regional estar 

localizado em um nível inferior, na região dos Gleissolos esse nível é muito mais 

elevado e, em muitos casos, aflorante. 

Na Figura 30Figura 28 é apresentado um esquema ilustrativo que 

demonstra mais claramente a relação do nível potenciométrico de trechos com 

Gleissolos em relação à paisagem regional. 

 

 

Figura 30. Nível potenciométrico de trecho com Gleissolos em relação ao nível 

regional. 

Fonte: Queiroz (2015). 

 

As nascentes podem ser classificadas também de acordo com a persistência 

de seu fluxo de água em: 

 Perenes (fluxo contínuo no tempo); 

 Temporárias ou intermitentes (fluxo apenas na estação chuvosa); 

 Efêmeras (surgem somente durante um evento chuvoso e 

permanecem com fluxo constante somente durante o evento ou até 

algum tempo depois de seu encerramento). 

Esta mesma classificação, baseada na persistência de seu fluxo, é aplicada 

para os cursos d’água, os quais são classificados, portanto, em: perenes, 

intermitentes ou efêmeros. 

Com base nos levantamentos de campo, a maior parte das nascentes e cursos 

d’água identificados na área é perene; uma nascente e um curso d’água (na porção 

sul) são intermitentes; e há ainda a presença de uma porção considerável de 
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Gleissolos, com nível freático superficial, que pode ser classificada como uma 

nascente difusa na porção noroeste. 

A Figura 31 exibe os cursos d’água, as nascentes (perenes e intermitentes), 

as áreas de solos hidromórficos, classificadas como nascentes difusas, e as APPs 

incidentes. 

 

 

Figura 31. Hidrografia e Áreas de Preservação Permanente na Fazenda Engenho 

Central. 
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A área total da fazenda corresponde a 44,64 ha, sendo que suas APPs 

perfazem um total de 23,99 ha, o que equivale a quase 54% da área das gleba. 

Desse total de APPs, 3,69 ha correspondem às áreas focais iniciais propostas para a 

restauração florestal no âmbito do Projeto Verdear – Figura 32.  

 

 

Figura 32. APPs de nascentes estabelecidas para implantação do projeto de 

restauração florestal. 
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5.2. Vegetação 

5.2.1. Cobertura Vegetal no Estado de São Paulo 

O Estado de São Paulo apresenta dois Biomas: a Mata Atlântica e o Cerrado– 

Figura 33, sendo a incidência do primeiro em cerca de 81% da área do estado, e do 

segundo em aproximadamente 12% do território. O restante corresponde às áreas 

de contato entre os dois biomas, denominadas como Ecótonos ou Zonas de Tensão 

Ecológica (VELOSO et al., 1991), que apresentam como característica marcante a 

ocorrência de espécies típicas dos dois biomas. 

 

Figura 33. Biomas do Estado de São Paulo. 

 

O Bioma Mata Atlântica ocupava originalmente uma área correspondente a 

150 milhões de hectares no Brasil (RIBEIRO et al., 2009), o que significa uma área 

equivalente a 15% do território. Tal área era distribuída do Rio Grande do Norte ao 

Bioma 

Amplo espaço 

geográficos com 

características 

ecológicas 

semelhantes, 
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quanto ao clima e à 

geologia, onde 
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uma mistura de 

espécies 

(vegetação de 

transição) 
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tipos diferentes de 

biomas que estão 

em contato.  
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Rio Grande do Sul, ao longo de toda a região costeira, em uma faixa que adentra o 

continente com largura variável de 300 a 700 km a partir do oceano, alcançando o 

Paraguai e a Argentina (OLIVEIRA-FILHO & FONTES, 2000). Por sua vez, o Cerrado 

cobria originalmente uma porção de 2 milhões de km2, ou seja, aproximadamente 

22% do território brasileiro. Tendo como área core o Brasil Central, este Bioma ocupa 

áreas do Distrito Federal e dos Estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Rondônia, Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais e São Paulo, além 

de áreas disjuntas nos Estados do Amazonas, Amapá, Pará, Roraima e Paraná 

(RIBEIRO & WALTER, 2008).  

A distribuição espacial dos biomas é determinada principalmente por 

condições climáticas (temperatura, pluviosidade e umidade relativa) pretéritas e 

atuais (OLIVEIRA-FILHO & FONTES, 2000). Embora se tenha um tipo de vegetação 

predominante, dentro de cada bioma podem ser encontradas diferenças 

pronunciadas na vegetação, incluindo desde fisionomias campestres (predomínio 

sobretudo de plantas herbáceas e subarbustivas) até florestais. Estas variações estão 

associadas com as características do solo, topografia, geomorfologia, clima e grau de 

interferências humanas.  

Por apresentar uma grande extensão ao longo do território brasileiro e uma 

ampla variação altitudinal, a vegetação do Bioma Mata Atlântica é composta por 

complexos vegetacionais, que incluem formações florestais nativas e ecossistemas 

associados (OLIVEIRA-FILHO & FONTES, 2000; SCARANO, 2002). Segundo a lei da 

Mata Atlântica (Lei no 11.428/2006) são consideradas formações florestas nativas 

integrantes do Bioma Mata Atlântica: 

 Floresta Ombrófila Densa ou Mata Atlântica “propriamente dita” – Figura 

34, encontrada com exuberância nas escarpas da Serra do Mar, onde as 

chuvas são abundantes e bem distribuídas por todo o ano; 

 Floresta Ombrófila Mista ou Mata das Araucárias – Figura 35, na qual se 

destaca a espécie pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifalia), em porções 

altas e frias do estado, com ocorrência regular de geadas, como nas áreas 

mais elevadas da Serra da Mantiqueira e no Planalto Meridional do Sul do 

país, 

 Floresta Ombrófila Aberta, a qual é composta por árvores mais espaçadas 

e com estrato arbustivo pouco denso, em áreas com temperaturas elevadas 

e período de estiagem entre 2 e 4 meses. Ocupa áreas próxima à zona 

costeira nordestina; 

 Floresta Estacional Semidecidual, popularmente chamada de mata de 

planalto no interior paulista – Figura 36, incidindo sobre solos férteis do 
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interior paulista, onde o clima é marcado por duas estações bem definidas 

no decorrer do ano, sendo uma com verão quente e chuvoso e outra com 

inverno seco;  

 Floresta Estacional Decidual – Figura 37, também encontrada no interior 

paulista sob clima com sazonalidade pronunciada, porém sobre solos mais 

rasos e frequentemente com afloramentos rochosos. 

Os ecossistemas associados, de acordo com a Lei da Mata Atlântica, 

correspondem aos manguezais, as vegetações de restingas, os campos de altitude, 

os brejos interioranos e encraves florestais da região Nordeste do país.  

 

 
Figura 34. Floresta Ombrófila Densa. 

Fotos: Aloysio de P. Teixeira. 

 

Figura 35. Floresta Ombrófila Mista (à esquerda) e pinheiro-do-paraná (à direita). 

Fotos: Aloysio de P. Teixeira. 
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Figura 36. Floresta Estacional Semidecidual. 

Fotos: Aloysio de P. Teixeira. 

 

Figura 37. Floresta Estacional Decidual.  

Fotos: Aloysio de P. Teixeira. 

 

No Cerrado, Ribeiro & Walter (2008) descreveram 11 tipos principais de 

vegetação, distribuídos por 3 fisionomias principais: campestres, savânicas e 

florestais, conforme ilustrado na Figura 38.  
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Figura 38. Perfil das fitofisionomias do Cerrado. 

Fonte: Ribeiro & Wlater (2008). 

 

As formações florestais do Cerrado abrangem os tipos de vegetação nas quais 

há um predomínio de árvores, cujas copas formam uma estrutura contínua (o 

dossel), que recobre o solo. Dentre as formações florestais tem-se a Mata Ciliar e a 

Mata de Galeria – Figura 39, que ocorrem associadas a cursos d’água, e a Mata Seca 

e o Cerradão – Figura 40, que ocorrem em terrenos bem drenados dos interflúvios. 

Em função das condições do solo e da perda de folhas das árvores, a Mata Seca pode 

ser subdivida ainda em três tipos: Mata Seca Sempre-Verde, Mata Seca Semidecídua 

e Mata Seca Decídua. 

As formações savânicas apresentam menor biomassa em comparação com as 

formações florestais e incluem as seguintes fitofisionomias principais: Cerrado 

sentido restrito, Parque de Cerrado, Palmeiral e Vereda. O subtipo “Cerrado sentido 

restrito” (Figura 41) é a fitofisionomia predominante no Cerrado e caracteriza-se 

pela ocorrência de árvores baixas, tortuosas, inclinadas e com ramificações 

irregulares e retorcidas – Figura 42. O Parque Cerrado ocorre em áreas onde há 

alguma elevação do terreno, onde se encontram os agrupamentos de árvores. O 

Palmeiral, por sua vez, é a formação savânica onde podemos encontrar a prevalência 

de uma única espécie de palmeira arbórea. Como exemplo, se a espécie dominante 

for o babaçu (Attalea speciosa), caracteriza o Babaçual; se for o buriti (Mauritia 

flexuosa), compõe o Buritizal. Finalmente, a Vereda é caracterizada pelo destaque 

do buriti – Figura 43, porém em menor densidade que em um palmeiral, além de 

um estrato herbáceo-arbustivo marcante.  

As formações campestres caracterizam-se pelo predomínio de ervas e 

subarbustos, com destaque para gramíneas e incluem as seguintes fitofisionomias: 

Campo Limpo, com prevalência de cobertura herbácea, raros arbustos e ausência de 

árvores – Figura 44; Campo Sujo, com prevalência de cobertura herbáceo-
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arbustiva; e Campo Rupestre, com cobertura herbáceo-arbustiva que ocorre sobre 

afloramentos rochosos.  

 

 

Figura 39. Mata ciliar nas margens de grandes rios e mata de galeia nas margens 

de estreitos cursos d´água. 

Fotos: Aloysio de P. Teixeira. 

 

Figura 40. Cerradão. 

Fotos: Eduardo M. B. Prata. 
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Figura 41. Cerrado sentido restrito.  

Fotos: Aloysio de P. Teixeira. 

 

Figura 42. Troncos de árvores do Cerrado. 

Fotos: Aloysio de P. Teixeira. 
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Figura 43. Buriti (Mauritia flexuosa).  

Fotos: Aloysio de P. Teixeira. 

 

Figura 44. Campo Limpo.  

Foto: Aloysio de P. Teixeira. 

 

Atualmente, a Mata Atlântica encontra-se reduzida a apenas 12,4% da sua 

cobertura original (SOS MATA ATLÂNTICA, 2019), como consequência de séculos de 

exploração madeireira, do avanço da agropecuária e das cidades, principalmente de 

grandes centros urbanos. A maior parte dos remanescentes florestais contínuos se 

encontra em Unidades de Conservação, em áreas de relevo acidentado e de difícil 

ocupação humana, tais como na Serra do Mar, em São Paulo e no Paraná. Para o 

Cerrado, na segunda metade do século passado, mais da metade da paisagem 

natural foi modificada (RIBEIRO & WALTER, 2008). 
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No Estado de São Paulo, entre os anos de 1850 e 2000, cerca de 75% da 

cobertura vegetal foi suprimida (KRONKA, 2005). Segundo os autores, a vegetação 

nativa no Estado corresponde a 13,9% da original, sendo 13,1% equivalente à 

vegetação da Mata Atlântica e apenas 0,8% ao Cerrado.  

Mesmo sob forte pressão antrópica, a Mata Atlântica e o Cerrado são indicados 

como hotspots da biodiversidade, ou seja, áreas consideradas mundialmente 

prioritárias para conservação da biodiversidade, devido à elevada riqueza de espécies 

que ainda resguardam, ao alto grau de endemismo e ao risco de extinção de muitas 

espécies (MYERS et al., 2000).  

A Figura 45 indica o mapa com a cobertura vegetal do Estado de São Paulo 

em 2018, englobando vegetação nativa e reflorestamentos comerciais (pinus e 

eucaliptos), segundo o MapBiomas (2020). 
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Figura 45. Vegetação remanescente e florestas plantadas no Estado de São Paulo. 

 

No interior paulista, os desmatamentos se intensificaram a partir dos anos de 

1870, quando a cultura cafeeira passou a ocupar as áreas de solos mais férteis 

dominadas pela Floresta Estacional Semidecidual, enquanto as áreas do Cerrado 

foram substituídas, em menor proporção, por pastagens (KOTCHEKOFF-HENRIQUES, 
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2003). A partir da segunda metade do século XX, incentivos governamentais para a 

produção de cana-de-açúcar levou a uma acelerada fragmentação e redução da 

cobertura vegetal, de 29,3% da área do estado em 1962 para 13,9% em 2002 

(KRONKA, 2005). Neste período, o bioma que sofreu as maiores reduções foi o 

Cerrado, que perdeu aproximadamente 88,5% da área que ocupava em 1962. Ainda, 

Sorocaba e Ribeirão Preto foram as Regiões Administrativas que mais sofreram com 

as devastações deste bioma durante este período.  

Nesse contexto, temos hoje muitos fragmentos florestais de diversos 

tamanhos, formas, estágios de sucessão e situação de conservação (MORELATTO & 

HADDAD, 2000). No geral, esses fragmentos de vegetação nativa são pequenos e 

muito perturbados (VIANA & TABANEZ, 1996; RIBEIRO et al., 2009) e continuam sob 

pressões antrópicas diversas, em decorrência, por exemplo, da caça ilegal, do corte 

seletivo de espécies, da incidência recorrente de queimada, de ocupações irregulares, 

de construção de barragens e da entrada de gado, que compromete a regeneração 

de espécies arbóreas. A Figura 46 evidencia diferentes fatores de perturbação e 

degradação de vegetação natural. 

 

 

Figura 46. Supressão e fatores de perturbação da vegetação. 

Fotos: Aloysio de P. Teixeira. 

 

Uma série de mudanças nas comunidades vegetais tem sido apontada como 

decorrente do processo de degradação e fragmentação da vegetação natural, como 

relatado por Turner (1996), Kageyama & Gandara (1998) e Tabarelli et al. (1999). 

Estas mudanças ocorrem tanto na localidade afetada, em um primeiro momento, 
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quanto ao seu redor, em uma escala mais ampla e com consequências mais lentas 

(décadas ou mesmo séculos). Localmente, destacam-se aspectos negativos como o 

declínio e a extinção de populações pequenas ou raras, o comprometimento da 

diversidade genética de parte das espécies remanescentes, o aumento de espécies 

pioneiras e o crescimento em desequilíbrio de lianas e gramíneas, a invasão de 

espécies exóticas, dentre outros. Os fragmentos resultantes, imersos em uma 

paisagem antropizada, ocupada geralmente por agricultura ou pecuária, apresentam 

uma zona de contato com essa área externa. Como as condições microclimáticas 

(umidades, temperatura, vento) são bastante distintas entre as áreas florestadas e 

não florestadas, essas áreas externas exercem uma influência negativa chamada de 

efeito de borda nos fragmentos remanescentes. – Figura 47.  

 

 

Figura 47. Efeito de borda em fragmentos florestais.  

Fotos: Aloysio de P. Teixeira. 

 

 

Já na paisagem como um todo, que abriga manchas de vegetação natural, a 

redução e a fragmentação de habitats promovem a perda da biodiversidade e a 

redução dos fluxos biológicos entre os habitats remanescentes.  

Efeito de borda 

Modificaçôes nas condições ambientais, na composição de espécies e na forma 

dos remanescentes em decorrência do contato com áreas antropizadas do 

entorno.  
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5.2.2. Cobertura Vegetal na Região Administrativa de Ribeirão Preto 

A porção nordeste do Estado de São Paulo, onde está situada a Região 

Administrativa de Ribeirão Preto, que inclui os Municípios de Pontal e Sertãozinho, 

localiza-se na área de abrangência dos dois biomas (Mata Atlântica e Cerrado), assim 

como na zona de contato entre eles – Figura 48Figura 48. 
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Figura 48. Biomas da Região Administrativa de Ribeirão Preto, SP. 

 

Com base nos dados do Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado 

de São Paulo, remanescentes de vegetação natural somam 63.147 ha na região de 

Ribeirão Preto, ou seja, apenas 6,8% da vegetação original – Figura 49. Esta 

vegetação é predominantemente secundária e composta principalmente por Florestas 
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Estacionais Semideciduais, ecótonos entre florestas semidecíduas/cerrados, Cerrado 

sentido restrito (fisionomia savânica), Cerradão (fisionomia florestal) e várzeas 

(formações vegetais que ocorrem ao longo dos cursos d’água) – Tabela 2. 

Assim como observado em todo o estado de São Paulo, na região de Ribeirão 

Preto, a vegetação remanescente está distribuída majoritariamente em fragmentos 

pequenos. Dos 3.210 fragmentos encontrados nessa região, 65% possuem, no 

máximo, 10 hectares, enquanto apenas 3% deles ocupas uma área superior a 100 

ha – Tabela 3. 

 

 

Figura 49. Vegetação natural remanescente na Região Administrativa de Ribeirão 

Preto, SP.  
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Tabela 2. Cobertura vegetal remanescente na região administrativa de Ribeirão 

Preto. 

Tipo de vegetação Área (ha) 

Floresta Estacional Semidecidual 26.745,69 

Contato Floresta Estacional Semidecidual-cerrados 14.003,02 

Cerrado 12.068,51 

Cerradão 5.424,00 

Vegetação de várzea 4.905,10 

Outros usos do solo 867.001,39 

Total 930.148,72 

 

Tabela 3. Quantidade e tamanho dos remanescentes de vegetação natural na 

região administrativa de Ribeirão Preto. 

Tamanho dos fragmentos  Número de fragmentos % 

< 10 ha 2.095 65,3 

10 – 100 ha 1.008 31,4 

> 100 ha 107 3,3 

Total 3.210 100,0 

 

Para o Município de Ribeirão Preto, vizinho ao Município de Sertãozinho, 

Kotchekoff-Henriques (2003) identificou 102 fragmentos florestais com área superior 

a 1,5 ha. Estes fragmentos recobrem uma superfície de pouco mais de 2.500 ha, o 

que corresponde a apenas 3,9% da área municipal, e representam quatro tipos 

principais de vegetação: Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Estacional 

Decidual, Cerrado (principalmente Cerradão) e Mata Paludosa, um tipo de mata ciliar 

situada sobre solos permanentemente saturados de água.  

A maior parte desses remanescentes ocupa área inferior a 10 ha, apresenta 

intenso efeito de borda e predomínio de espécies dos estágios iniciais de sucessão. 

Desse modo, encontram-se alterados quanto à composição de espécies e estrutura 

da vegetação, e ainda sofrem forte pressão antrópica devido à expansão imobiliária, 

à matriz agrícola do seu entorno, à recorrência de queimadas e à entrada de gado, 

além de outros fatores de perturbação.  
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Kotchekoff-Henriques (2003) indicou uma relação entre a vegetação e os tipos 

de solo no Município, o que permite inferir acerca da cobertura vegetal original, com 

base na distribuição dos solos. Cerca de 73% da área municipal ocorre sobre 

Latossolo Roxo ou Terra Roxa Estruturada e seria historicamente recoberta 

principalmente por Florestas Estacionais Semideciduais. Essas florestas ocorrem 

sobre solos férteis e profundos, principalmente na porção Sul do Município, com 

maior expressão na Estação Ecológica de Ribeirão Preto.  

 

 

Nas florestas semidecíduas, a perda de folhas é observada para cerca de 20 a 

50% das espécies (VELOSO et al. 1991). Quando pouco perturbadas, essas florestas 

são caracterizadas por apresentarem um dossel com árvores entre 15 e 20 m de 

altura, com emergentes de até 30 m. Na época chuvosa as copas se tocam, 

fornecendo uma cobertura arbórea de 70% a 95%. Na época seca a cobertura pode 

ser inferior a 50%, em virtude da presença das espécies caducifólias. O dossel 

fechado na época chuvosa desfavorece a presença de muitas plantas arbustivas, 

enquanto a diminuição na época seca não possibilita a presença de muitas epífitas. 

Historicamente, as florestas semideciduais sofreram intenso processo de 

extração de madeiras nobres, utilizadas para a fabricação de móveis e construção 

civil. As espécies mais afetadas com esse extrativismo foram a peroba (Aspidosperma 

polyneuron), a peroba-poca (A. cylindrocarpon), o guatambu (A. ramiflorum), o 

cedro (Cedrela fissilis), a canjerana (Cabralea canjerana), o pau-marfim 

(Balfourodendron riedellianum), o jacarandá-paulista (Machaerium villosum), a 

caviúna (Machaerium scleroxylon), o jatobá (Hymenaea courbaril), a cabreúva 

(Myroxylon peruiferum), a imbuia (Ocotea porosa), a guaraiúva (Savia dictiocarpa), 

dentre outras. Os fragmentos florestais com maior grau de perturbação, além da 

ausência de muitas dessas espécies, apresentam uma grande abundância de algumas 

espécies de lianas sobre os indivíduos remanescentes (RODRIGUES, 1999).  

São comuns nas florestas semidecíduas do Município de Ribeirão Preto as 

seguintes espécies: capixingui (Croton floribundus), farinha-seca (Albizia niopoides), 

Floresta Estacional Semidecidual 

As Florestas Estacionais Semideciduais ou matas de planalto recebem a 

denominação de estacional em referência ao clima, marcado por duas estações 

bem definidas (um verão quente e chuvoso e um inverno seco). São chamadas 

de semidecíduas em decorrência da caducifolia ou perda de folhas por parte das 

espécies, como mecanismo de proteção e economia de água na estação seca. 
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jatobá (Hymenaea courbaril), cabreúva (Myroxylon peruiferum), pau-dálho (Gallesia 

integrifolia), mutambo (Guazuma ulmifolia), catiguá (Trichilia casaretti, T. catigua, 

T. clausseni e T. pallida), genipapo (Genipa americana), jequitibá (Cariniana 

estrellensis), marinheiro (Guarea guidonea), cedro-rosa (Cedrela fissilis), amendoim 

(Pterogyne nitens), sapuva (Machaerium stiptatum), chupa-ferro (Metrodorea nigra), 

aguaí (Chrysophyllum gonocarpum), guaritá (Astronium graveolens) e paineira 

(Ceiba speciosa), dentre outras (KOTCHETKOFF-HENRIQUES et al. 2005). Na Figura 

50 é apresentado o registro de algumas dessas espécies. 

 

 

Figura 50. Tronco de jequitibá-rosa (Cariniana estrellensis), sementes de 

marinheiro (Guarea guidonea) e frutos de cedro-rosa (Cedrela fissilis), espécies 

encontradas nas florestas semideciduais.  

Fotos: Aloysio de P. Teixeira. 

 

Cerca de 17% do Município abrange Latossolo Vermelho Escuro, Latossolo 

Vermelho Amarelo e Areias Quartzozas, as quais seriam recobertas por cerrados, 

sendo o Cerradão a fitofisionomia representante atual, com ocorrência 

principalmente na zona leste do município. Essa fitofisionomia normalmente ocorre 

sobre solos profundos, bem drenados, de média a baixa fertilidade, ligeiramente 

ácidos, pertencentes às classes Latossolo Vermelho ou Latossolo Vermelho-Amarelo 
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(RIBEIRO & WALTER, 2008). O dossel é contínuo e a cobertura arbórea pode variar 

de 50% a 90%, sendo maior na estação chuvosa e menor na estação seca. O estrato 

arbóreo apresenta altura média entre 8 e 15 m, proporcionando condições de 

luminosidade que permitem a formação de um estrato arbustivo e herbáceo 

diferenciados. Geralmente, é semidecíduo, com muitas espécies comum à FES, 

embora também possa ser perenifólio (RIBEIRO & WALTER, 2008).  

De maneira geral, no Cerradão são comuns: pequizeiro (Caryocar brasiliense), 

copaíba (Copaifera langsdorffii), pacari (Lafoensia pacari), maria-preta 

(Siphoneugena densiflora), tucaneiro (Vochysia spp.), pimenta-de-macaco (Xylopia 

aromatica e Xylopia sericea), jacarandá-paulista (Machaerium villosum), amendoim 

(Platypodium elegans), faveiro (Pterodon pubescens), canela (Ocotea corymbosa e 

Ocotea pulchela), angico-do-cerrado (Anadenanthera peregrina), vinhático 

(Platymenia reticulata), orelha-de-negro (Enterolobium contortisiliquum), jatobá-do-

cerrado (Hymenaea stigonocarpa), limão-bravo (Siparuna guianensis), ucuúba 

(Virola sebifera), pau-terra (Qualea spp.), carne-de-vaca (Roupala montana), 

mamica-de-porca (Zanthoxylum rhoifolium), araruta-do-campo (Connarus 

suberosus), dentre outras. Na Figura 51 é apresentado o registro de algumas dessas 

espécies.  

Nos remanescentes de Cerradão de Ribeirão Preto são encontradas, com 

frequência, espécies como sucupira-branca (Pterodon emarginatus), araticum-liso 

(Annona coriacea), mama-cadela (Brosimum gaudichaudi), Didymopanax vinosun, 

copaíba (Copaifera langsdorffii), pimenta-de-macaco (Xylopia aromatica), angico-do-

cerrado (Anadenanthera peregrina), sucupira-do-cerrado (Bowdichia virgilioides), 

canela-de-velho (Miconia albicans), limão-bravo (Siparuna guianensis), cocão 

(Erytrhoxyllum pelleterianum), ucuúba (Virola sebifera), marmelada (Alibertia 

macrophylla), guapeva (Pouteria ramiflora), caroba (Jacaranda puberula) e fruta-de-

ema (Couepia grandiflora), dentre outras (KOTCHETKOFF-HENRIQUES et al., 2005). 
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Figura 51. Frutos e flores de pequizeiro (Caryocar brasiliense) à esquerda, flor de 

pimenta-de-macaco (Xylopia aromatica) no centro, sementes de Connarus 

suberosus (araruta-do-campo) no vértice superior direito, e semente de ucuúba 

(Virola sebifera) no vértice inferior direito. 

Fotos: Aloysio de P. Teixeira. 

 

Em aproximadamente 5% da área do município são observados solos 

hidrmórficos, os quais estão originalmente associados às formações ciliares ou 

ribeirinhas. Essas formações podem ser herbáceo-arbustivas, que ocupam trechos 

com água estagnada na superfície do solo, como em várzeas e áreas com 

impedimento da drenagem, ou florestais. As fisionomias florestais são genericamente 

chamadas de matas ciliares e apresentam importante papel na produção de 

biomassa, na manutenção da qualidade de águas superficiais e subterrâneas, na 

ciclagem de nutrientes, na estabilização do solo, no controle de erosão e inundações, 

na alimentação da fauna terrestre e aquática e na formação de corredores ecológicos 

que permitem o deslocamento dos animais e a troca gênica entre a biota (LUGO et 

al. 1990, LIMA & ZAKIA, 2000, KOZLOWSKI 2002). Ocupam áreas de nascentes, 

fundos de vale e baixadas e estão associadas a um ambiente dinâmico, em função 

da saturação hídrica do solo, que pode ocorrer devido à superficialidade do lençol 

freático ou ao extravasamento da água do leito dos rios em períodos chuvosos.  
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Quanto à saturação hídrica do solo, três situações principais são observadas e 

influenciam a composição de espécies das florestas ribeirinhas: saturação sazonal 

(algumas semanas ou meses do ano), permanente (praticamente o ano todo) ou 

ausente (RODRIGUES, 2000). Esta terceira situação ocorre, por exemplo, em áreas 

que, embora marginais aos cursos d´água, não sofrem qualquer influência da água, 

em decorrência da alta declividade do terreno ou da presença de rochas, 

determinando a boa drenagem do solo.  

O mosaico ambiental determinado pelos diferentes graus de hidromorfismo dos 

solos, tanto ao longo quanto perpendicularmente aos cursos d’água, assim como 

outros fatores como a vegetação remanescente da região, as condições de 

luminosidade e as interferências humanas estão estreitamente relacionados com a 

composição e a distribuição das espécies vegetais nas florestas ciliares, de modo que 

elas são caracterizadas, normalmente, pela alta diversidade de espécies (OLIVEIRA-

FILHO et al., 1990, FELFILI, 1995; MARIMON et al., 2002). 

Todavia, em áreas com saturação hídrica sazonal ou permanente, a presença 

da água e seu tempo de permanência na superfície do solo, foram responsáveis, ao 

longo do processo evolutivo, pela seleção de espécies aptas a colonizar esses 

ambientes, as quais podem apresentar adaptações reprodutivas, fisiológicas e 

morfológicas (NAIMAN & DÉCAMPS, 1997, LOBO & JOLY, 2000, PAROLIN et al., 

2004). São comuns, nesses ambientes, espécies como guanandi (Calophyllum 

brasiliense), pindaíba-do-brejo (Xylopia emarginata), almecegueira (Protium 

spruceanum), sangra-d’água (Croton urucurana), embaúba (Cecropia 

pachystachya), canela-do-brejo (Endlicheria paniculata), pinha-do-brejo (Magnolia 

ovata), marinheiro (Guarea macrophylla), ipê-amarelo-do-brejo (Handroanthus 

umbellatus) e capororoca (Rapanea gardneriana), dentre outras. Na Figura 52 é 

apresentado o registro de algumas dessas espécies. 

Quando associadas aos solos com saturação hídrica ao longo de todo o ano, 

comum em baixadas e depressões em porções bem definidas da paisagem, essas 

florestas são chamadas de paludosas ou paludícolas e são popularmente conhecidas 

como matas de brejo no interior paulista. São florestas perenifólias, ou seja, com 

folhas perenes, uma vez que a estação seca não restringe a disponibilidade de água, 

Mata ciliar 

Mata ciliar é uma denominação genérica para designar as formações florestais que 

ocorrem nas margens dos rios e tem esse nome em alusão aos cílios que protegem 

nossos olhos, destacando, assim, sua função protetora. 
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com dossel variável (de 8 a 15 m, em média), alta densidade de árvores e baixa 

densidade de ervas e lianas, porém com baixa diversidade de espécies em 

decorrência da limitação imposta pela saturação hídrica constante (TORRES et al., 

1994, IVANAUSKAS et al., 1997; TEIXEIRA et al., 2010). Em Ribeirão Preto ocorrem 

principalmente na porção Sul do Município e tem como espécies comuns: maria-mola 

(Dendropanax cuneatus), guaricanga (Geonoma brevispatha), sangra-d´água 

(Croton urucurana), canelinha (Nectandra megapotamica), pinha-do-brejon 

(Magnolia ovata), guamirim (Eugenia florida), guanandi (Calophyllum brasiliense) e 

capororoca (Rapanea gardneriana), dentre outras. 

 

 

Figura 52. Frutos de almecegueira (Protium sprucenaum) no vértice superior 

esquerdo, flores de ipê-amarelo-do-brejo (Handroanthus umbellatus), indviíduo e 

frutos de guanandi (Calophyllum brasiliense). 

Fotos: Aloysio de P. Teixeira. 

 

Por fim, no Município de Ribeirão Preto, ocorrem ainda os Litossolos, 

principalmente em topos de morros com acentuada pedregosidade, onde seria 

esperada a ocorrência de Florestas Estacionais Deciduais. O termo estacional é 

empregado devido a ocorrência de estações climáticas bem definidas ao longo do ano 

(o verão quente e chuvoso e um inverno seco) e o decorre do fato de a maioria de 

suas árvores perder as folhas na estação mais seca. Essas estão associadas aos solos 

mais rasos, com afloramentos rochosos (litólicos) que ocorrem em topo de morros 

ou encostas com declividade variada, de maneira que sua capacidade de retenção 

hídrica é baixa. 
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As condições específicas do solo atuam como fatores seletivos para o 

estabelecimento de muitas espécies de plantas nessa situação, sendo que aquelas 

observadas nesta condição apresentam adaptações morfológicas e/ou fisiológicas 

que permitem a retenção ou a diminuição da perda de água, como a queda das folhas 

no período seco (deciduidade). Seu dossel é relativamente baixo (9 a 10 m de altura), 

bastante uniforme e denso (RODRIGUES, 1999). Na época chuvosa, as copas se 

tocam, fornecendo uma cobertura arbórea de 70 a 95%, porém, na época seca 

apresentam menos de 35% de cobertura arbórea. As espécies mais marcantes para 

este tipo de fitofisionomia não região são o Angico-do-Cerrado (Anadenanthera 

peregrina) e a aroeira-verdadeira (Myracrodruon urundeuva), além de outras 

espécies como sporão-de-galo (Celtis iguanaea), cafezinho (Rhamnidium 

elaeocarpum), amendoim (Pterogyne nitens), sapuva (Machaerium stiptatum), 

cedro-rosa (Cedrela fissilis) e mutamba (Guazuma ulmifolia) – Figura 53.  

 

 

Figura 53. Angico-do-Cerrado (Anadenanthera peregrina) à esquerda e frutos de 

mutambo (Guazuma ulmifolia) à direita. 

Fotos: Luiz H. M. Mineli/Aloysio de P. Teixeira. 

 

5.2.3. Cobertura Vegetal nos Municípios de Pontal e Sertãozinho 

Os Municípios de Pontal e Sertãozinho situam-se na zona de tensão ecológica 

entre os Biomas Cerrado e Mata Atlântica, conforme observado na Figura 48, o que 

determina a cobertura original de complexos de vegetação dos dois biomas, assim 

como de vegetação transicional entre eles, caracterizada sobretudo pela mistura de 

espécies típicas de cada bioma. Essas tipologias recobriam os interflúvios e se 

estendiam até as proximidades dos corpos d´água, onde ocorriam as formações 

ciliares, expressas conforme as condições hídricas do solo local. 



Página | 62  

 

Segundo o Inventário Florestal de vegetação Natural do Estado de São Paulo, 

o município de Pontal resguarda uma área com vegetação natural de 786 ha, o que 

representa apenas 3,2% da área municipal – Figura 54. Esta vegetação é secundária 

e composta principalmente por ecótonos entre florestas semidecíduas/cerrados e 

Florestas Estacionais Semideciduais – Tabela 4. Foram mapeados apenas 38 

fragmentos no município, sendo que 58% deles apresenta área inferior a 10 ha e 

apenas três superam a área de 100 ha – Tabela 5. 

 

 

Figura 54. Vegetação natural remanescente nos Municípios de Pontal e 

Sertãozinho, SP. 
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Tabela 4. Cobertura vegetal remanescente no Município de Pontal, SP. 

Tipo de vegetação Área (ha) 

Contato Floresta Estacional Semidecidual-cerrados 407,62 

Floresta Estacional Semidecidual  370,79 

Florestas de várzea 7,34 

Outros usos do solo 23.814,26 

Total 24.600,00 

 

Tabela 5. Quantidade e tamanho dos remanescentes de vegetação natural no 

Município de Pontal, SP. 

Tamanho dos fragmentos  Número de fragmentos % 

< 10 ha 22 57,9 

10 – 100 ha 13 34,2 

> 100 ha 3 7,9 

Total 38 100,0 

 

O Município de Sertãozinho, segundo o Inventário Florestal da Vegetação 

Natural do Estado de São Paulo, abriga uma área com vegetação natural de 942 ha, 

o que representa apenas 2,3% da área municipal – Figura 22. Esta vegetação é 

secundária e composta sobretudo por ecótonos entre florestas 

semidecíduas/cerrados, Cerradão e Cerrado – Tabela 6. No Inventário Florestal, 

foram mapeados 49 fragmentos no município, sendo que 61% deles apresenta área 

inferior a 10 ha e apenas dois superam a área de 100 ha – Tabela 7. 

 

Tabela 6. Cobertura vegetal remanescente no Município de Sertãozinho, SP. 

Tipo de vegetação Área (ha) 

Contato Floresta Estacional Semidecidual-cerrados 670,17 

Cerradão 151,58 

Cerrado 115,59 
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Tipo de vegetação Área (ha) 

Vegetação de várzea 2,87 

Floresta Estacional Semidecidual  1,77 

Outros usos do solo 39.558,03 

Total 40.500,00 

 

Tabela 7. Quantidade e tamanho dos remanescentes de vegetação natural no 

Município de Sertãozinho, SP. 

Tamanho dos fragmentos  Número de fragmentos % 

< 10 ha 30 61,2 

10 – 100 ha 17 34,7 

> 100 ha 2 4,1 

Total 38 100,0 

 

Embora carente de estudos, a proximidade geográfica com o Município de 

Ribeirão Preto e as condições ambientais similares, quanto ao clima, relevo e solo, 

permitem inferir que as espécies registradas para o Município também eram 

esperadas para ocorrerem em Pontal e Sertãozinho. Destaca-se, porém, que a 

vegetação remanescente nos três Municípios apresenta apenas uma fração da 

vegetação original e que, certamente, muito se perdeu com o histórico de 

transformação da paisagem local.  

 

5.2.4. Classificação da Vegetação na Fazenda Engenho Central 

Com base nas condições ambientais locais (topografia plana, presença de 

cursos d´água, lençol freático superficial em muitos trechos e amplo predomínio de 

solos hidromórficos com Latossolos Vermelhos no entorno), na vegetação 

remanescente e na cobertura vegetal original da região, pode-se inferir que o 

recobrimento pretérito da área da Fazenda Engenho Central se dava sobretudo por 

floresta paludosa, associada aos trechos sujeitos à maior saturação hídrica do solo, 

e uma mudança gradual da vegetação conforme a redução da influência da água no 

solo, o que condicionaria a ocorrência da formação predominante nos interflúvios, ou 

seja, uma floresta ecotonal entre matas semidecíduas e cerradão.  
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A cobertura vegetal da propriedade é toda secundária, com variações na 

fisionomia (aparência geral da vegetação, determinada pelas formas de vida 

predominantes, como ervas, arbustos ou árvores, seu porte, densidade e 

recobrimento do solo), na composição de espécies e na densidade de espécies 

exóticas. A vegetação observada reflete diferentes intervenções antrópicas, como 

corte da vegetação, plantio de eucaliptos, represamento de água, abertura de drenos 

artificiais e queimadas. Desse modo, a intensidade e frequência das perturbações e 

as condições do solo, principalmente quanto à drenagem, podem ser indicadas como 

as principais definidoras das variações observadas. 

A vegetação local foi classificada, primeiramente, com base na fisionomia: 

florestal e não florestal (herbáceo/arbustiva), além de uma intermediária, com 

árvores e arbustos em meio ao capinzal. A fisionomia florestal foi subdividida ainda 

em duas categorias, conforme a presença de eucaliptos. Devido à condição do solo 

(hidromorfismo por quase toda a área e melhora da drenagem em trechos da borda) 

e ao caráter ecotonal da vegetação, doravante as fisionomias florestais observadas 

serão designadas como florestas ribeirinhas, que incluirão as florestas paludosas e 

as formações ecotonais perturbadas. Desse modo, foram definidas as seguintes 

categorias principais:  

 Comunidades herbáceas aluviais – constitui uma fisionomia herbáceo-

arbustiva, homogênea e com ampla prevalência de taboas (Typha 

dominguensis); 

 Vegetação pioneira – corresponde a uma capoeira ou capoeirinha, com 

fisionomia intermediária entre campestre e florestal, com a distribuição 

espaçada de exemplares de espécies arbóreas. Pela distância entre as 

árvores, suas copas não se tocam e a intensidade de luz solar que atinge o 

solo favorece a ocorrência do capim e lianas em grande densidade; 

 Floresta ribeirinha em estágio inicial de regeneração – constitui uma 

fisionomia florestal, com elevada densidade de árvores e arvoretas, 

presença de serapilheira ou camada de material orgânico (galhos, folhas, 

frutos, etc) em decomposição na superfície do solo e representatividade de 

diferentes formas de vida, como árvores, arbustos, lianas e ervas; 

 Floresta ribeirinha em estágio inicial de regeneração, com eucaliptos – 

apresenta semelhança fisionômica com a descrição anterior, porém com 

exemplares remanescentes de eucalipto que se destacam em altura em 

meio à vegetação.  
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A Figura 55 apresenta o mapa com a cobertura vegetal da propriedade, com 

as quatro tipologias identificadas, além da área de ocupação consolidada, com 

edificações históricas (de processamento de cana, destilaria e oficina), maquinaria e 

edificações auxiliares. Conforme indicado na Tabela 8Tabela 8, a tipologia com 

maior expressão em área é a floresta ribeirinha em estágio inicial de regeneração, 

que ocorre em 28,7% da área. Destaca-se ainda que, dos 44,64 ha da gleba, 24 ha 

corresponde às Áreas de Preservação Permanente (cerca de 54% do total).  

 

 

Figura 55. Cobertura vegetal da Fazenda Engenho Central, nos Municípios de 

Pontal e Sertãozinho, SP. 
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Tabela 8. Cobertura vegetal e ocupação do solo na Fazenda Engenho Central. 

Categorias 

Área em APP Fora de APP Total 

ha % ha % ha % 

Floresta ribeirinha em estágio 

inicial de regeneração 
6,64 27,7 6,16 29,8 12,79 28,7 

Comunidades herbáceas aluviais 

(brejo) 
10,14 42,3 0,00 0,0 10,14 22,7 

Ocupação consolidada 1,07 4,4 8,13 39,4 9,20 20,6 

Floresta ribeirinha em estágio 

inicial de regeneração com 

eucaliptos 

4,16 17,4 4,05 19,6 8,21 18,4 

Vegetação pioneira (Capoeirinha) 1,98 8,3 2,31 11,2 4,30 9,6 

Total 23,99 100,0 20,64 100,0 44,64 100,0 

 

Para o melhor entendimento da caracterização da vegetação encontrada na 

área, assim como das propostas de restauração que decorrerão do presente 

diagnóstico, antes da descrição de cada tipologia é importante destacar alguns 

aspectos e conceitos: 1) naturalmente, a vegetação apresenta-se como “mosaicos”, 

em decorrência das condições físicas do ambiente (clima, solo, drenagem, etc) e de 

perturbações naturais, como queda de grandes árvores e abertura de clareiras, 

inundações atípicas ou regulares e queimadas naturais. Todavia, as intensas 

atividades humanas e as diferentes condições da vegetação como resposta à essas 

interferências criam situações que dificultam uma classificação objetiva, de modo que 

o caráter subjetividade deve ser sempre considerado nos diagnósticos; 2) os 

ecossistemas apresentam resiliência, ou capacidade de retornar a uma condição 

original após uma dada perturbação. Quanto maior a intensidade da perturbação, 

menor a resiliência de um ecossistema; 3) juntamente com as condições espaciais, 

o fator temporal é fundamental para a colonização e arranjo das comunidades em 

um determinado local. A substituição gradual da vegetação com o tempo é 

denominada de sucessão ecológica. Nesse processo, a substituição de espécies se 

dá pelas modificações que as próprias populações causam no ambiente físico, 

condições favoráveis para outras populações (ODUM, 2004). 
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Com base no conceito de sucessão ecológica, convém destacar que a 

diversidade de espécies e as interações entre plantas, animas e ambiente em uma 

floresta exuberante são muito distintas das relações ecológicas em áreas recém 

ocupadas. A colonização de um ambiente, por vezes inóspito para a grande maioria 

das espécies, em virtude da alta insolação, déficit ou excesso de água no solo, 

substrato pouco consolidado, dentre outras condições, é realizada por poucas 

espécies aptas a se fixar e sobreviver nesses ambientes.  

Com base nas características compartilhadas por muitas espécies, em relação 

às aptidões para ocuparem determinadas condições, foram propostas, com os anos, 

classificações para o enquadramento das espécies arbóreas em grupos ecológicos ou 

funcionais e proposição de modelos para implantação de projetos de restauração 

florestal. Primeiramente, foi usual no Brasil a adoção dos seguintes grupos: pioneiras, 

secundárias iniciais, secundárias tardias e climácicas – Quadro 1. Essa classificação 

teve como referência os estudos de Budowski (1966) em florestas tropicais em 

regeneração após perturbações antrópicas. 

 

Quadro 1. Características dos grupos ecológicos das espécies arbóreas. 

Atributos 

Grupos ecológicos 

Pioneira 
Secundária 

inicial 

Secundária 

tardia 
Clímax 

Crescimento Muito rápido Rápido Médio 
Lento/muito 

lento 

Madeira Muito leve Leve 
Medianamente 

dura 
Dura e pesada 

Sucessão ecológica 

Processo gradual de substituição ou sucessão da vegetação de um 

determinado local com o tempo, desde a etapa de colonização do ambiente 

por uma ou poucas espécies até uma condição mais complexa de 

interações ecológicas. A sucessão ecológica pode ser primária, quando 

ocorre em uma condição nova, na qual nunca foi colonizada anteriormente 

por outra(s) espécie(s) de planta, como, por exemplo, em uma rocha ou 

lava vulcânica após seu resfriamento. A sucessão pode ser também 

secundária, quando ocorre em um determinado local outrora ocupado por 

uma comunidade anterior, como uma floresta abatida. 
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Atributos 

Grupos ecológicos 

Pioneira 
Secundária 

inicial 

Secundária 

tardia 
Clímax 

Tolerância à 

sombra 

Muito 

intolerante 
Intolerante 

Tolerante no 

estádio juvenil 
Tolerante 

Dispersão das 

sementes 

Principalment

e anemocoria 

(vento) 

Principalmente 

anemocoria 

(vento) 

Principalmente 

anemocoria 

(vento) 

Zoocoria, com 

animais 

grandes 

Tamanho das 

sementes e 

frutos 

Pequeno Médio 

Pequeno à 

médio, mas 

sempre leve 

Grande e 

pesado 

Idade da 

primeira 

reprodução 

Prematura 

(1 a 5 anos) 

Intermediária 

(5 a 10 anos) 

Relativamente 

tardia (10 a 20 

anos) 

Tardia 

(mais de 20 

anos) 

Dependência de 

polinizadores 

específicos 

Baixa Alta Alta Alta 

Tempo de vida 
Muito curto 

(até 10 anos) 

Curto 

(10 a 25 anos) 

Longo 

(25 a 100 anos) 

Muito longo 

(+ de 100 

anos) 

Fonte: KAGEYAMA & GANDARA (2000). 

 

Como as florestas tropicais são caracterizadas pela alta diversidade de 

espécies, a tentativa de classificação das espécies em poucas categorias de sucessão, 

com base em características ecológicas comuns, foi passível de muita controvérsia 

(KAGEYAMA & GANDARA, 2000), uma vez que, além do conhecimento científico 

restrito a poucas espécies, a resposta das populações aos distúrbios antrópicos pode 

ser variada. Desse modo, a legislação que determina as diretrizes para a restauração 

florestal no Estado de São Paulo adota, para a classificação das espécies, os grupos 

de pioneiras e não pioneiros.  

As pioneiras englobam espécies de ciclo de vida curto e crescimento rápido, 

que necessitam de luz direta para germinar e se desenvolver. Este grupo representa 

as espécies colonizadoras de ambientes abertos e iluminados, que iniciam o processo 

de sucessão e fornecem, com o tempo, sombra às espécies dos estágios seguintes. 

As espécies não pioneiras contemplam o grupo que dá sequência ao processo de 

sucessão. Suas sementes germinam principalmente em condições de sombra 
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fornecida pelo desenvolvimento das espécies pioneiras, sua madeira é mais densa e 

o ciclo de vida mais longo.  

Uma outra classificação mais recente que tem sido empregada nos projetos 

de restauração florestal e será adotada para a área de estudo é o enquadramento 

das espécies em dois grupos funcionais: 1) de recobrimento, ou seja, que crescem 

rápido e fornecem bom sombreamento do solo pela cobertura de suas copas, 

contribuindo para a rápido crescimento e boa cobertura de copa, possibilitando a 

inibição do crescimento de espécies exóticas invasoras. Esse grupo inclui parte das 

espécies pioneiras; 2) de diversidade, composto por espécies de crescimento mais 

lento e com menor cobertura pelas copas em comparação ao grupo anterior. Estas 

espécies substituem as do grupo anterior e atribuem maior diversidade ao local. O 

grupo é constituído por espécies pioneiras e não pioneiras. 

Uma vez estabelecidos esses conceitos para o entendimento da sucessão e 

dos grupos ecológicos, prossegue-se com a descrição da vegetação local. 

 

Comunidades herbáceas aluviais (Brejo)  

Fisionomia herbáceo-arbustiva, homogênea em relação ao porte (cerca de 1 

m) e ao predomínio da taboa (Typha dominguensis). Recobre uma área de 10,1 ha, 

ou quase 23% da propriedade, em sua porção oeste. Devido à associação a solos 

brejosos, com saturação hídrica permanente e água estagnada pelo relevo plano e 

interrupção da drenagem natural, é toda considerada Área de Preservação 

Permanente (APP) pelo código florestal.  

Essa tipologia corresponde à uma vegetação pioneira, com espécies aquáticas, 

que colonizam e ocupam terrenos instáveis, relacionados aos processos de acúmulo 

de água de ambiente fluvial ou lacustre. A taboa (Typha dominguensis), que imprime 

uma homogeneidade fisionômica e florística ao ambiente, é uma espécie aquática, 

de ampla distribuição geográfica e colonizadora de áreas planas com drenagem difusa 

ou água estagnada em diferentes regiões do Brasil. A Figura 56 evidencia a área 

brejosa com a comunidade herbácea e algumas plantas em estágio reprodutivo. 

Nessas áreas brejosas foram encontradas seis espécies vegetais – Quadro 4, 

das quais três são herbáceas, duas arbustivas e uma arbórea. A embaúba (Cecropia 

pachystachya), única espécie arbórea encontrada, é representada por poucos 

indivíduos jovens, bastante esparsos, com porte inferior a 5 m.  
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Figura 56. Vista geral da fisionomia de comunidades herbáceas aluviais, flores de 

Rhynchanthera grandiflora e inflorescências de embaúba (Cecropia pachystachya). 

Fotos: Aloysio de P. Teixeira.  

 

Vegetação pioneira (Capoeira) 

Esta tipologia ocupa uma área de 4,3 ha, o que corresponde à quase 10% da 

área total, incidindo também em APPs. É encontrada principalmente na porção 

nordeste do remanescente e reflete um intenso efeito de borda, no qual a elevada 

incidência solar na zona de contato com a área agrícola (cana-de-açúcar) favorece o 

crescimento do capim napier (Pennisetum purpureum) e de lianas, dificultando o 

estabelecimento e o adensamento das espécies arbustivas e arbóreas e, 

consequentemente, o processo de sucessão secundária. 

O efeito de borda intenso exercido pela área externa ao remanescente e a 

descaracterização da vegetação dificultam a classificação dessa área. Nesse sentido, 

foi adotado o termo capoeira como designador de vegetação pioneira que apresenta 

uma fisionomia intermediária entre a campestre (herbáceo-arbustiva) e a florestal 

(arbórea).  

Nessa tipologia foram listadas 25 espécies – Quadro 2, sendo 16 de hábito 

arbóreo, cinco lianas, três herbáceas e uma arbustiva. É importante destacar que, 

apesar do número baixo de espécies de ervas e lianas, a grande abundância de 

algumas espécies desses grupos determina um desarranjo em toda a comunidade, 

devido ao impedimento mecânico para a germinação de sementes e à competição 

por luz, água e nutrientes do solo com as plantas que germinam.  
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As árvores, espaçadas entre si, apresentam porte variado, com altura entre 5 

e 10 m, no geral – Figura 57. São representadas por espécies como jacarandá-bico-

de-pato (Machaerium hirtum), goiabeira (Psidium guajava), jerivá (Syagrus 

romanzoffiana), morototó (Schefflera morototoni), aroeira-verdadeira (Myracrodruon 

urundeuva), canelinha (Nectandra megapotamica), marinheiro (Guarea guidonia), 

baga-de-morcego (Trichilia pallida), cabreúva (Myroxylon peruiferum), açoita-cavalo 

(Luehea divaricata), pata-de-vaca (Bauhinia sp.), embaúba (Cecropia pachystachya), 

Piper aduncum e as exóticas jambolão (Syzygium cumini), tulipeira (Spathodea 

campanulata) e cordia-afriana (Cordia myxa), dentre outras. 

Além do capim napier e de algumas espécies de liana, como Cuspidaria 

floribunda, outra espécie que dificulta a regeneração natural nessa tipologia é lírio-

do-brejo (Hedychium coronarium), que se trata de um erva aquática exótica, de 

crescimento agressivo devido à sua multiplicação pelos rizomas e que tem sua 

ocorrência associada com o encharcamento permanente do solo. 

 

 

Figura 57. Vegetação pioneira (capoeira) com árvores esparsas e intensa 

ocupação de capim napier e lianas. 

Fotos: Luiz H. M. Mineli/Aloysio de P. Teixeira. 

 

Floresta ribeirinha em estágio inicial de sucessão 

Essa tipologia é caracterizada por já apresentar uma fisionomia florestal, com 

árvores e arvoretas adensadas, além de outras formas de vida representativas, como 

ervas e arbustos. É marcada pela presença de um dossel irregular, ou seja, com 
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copas de diferentes alturas e que nem sempre se tocam. Ocupa uma área de 12,8 

ha, o que corresponde à quase 29% da área total da propriedade. A maior parte 

desse tipo de vegetação ocorre em APPs. 

No geral, as árvores maiores apresentam um diâmetro que varia entre 15 e 

20 cm, com altura de 10 m. A espécie mais marcante desse grupo, pela elevada 

densidade, é o pau-pombo (Tapirira guianensis), ocorrendo também jerivás (Syagrus 

romanzoffiana), figueiras (Ficus sp.), Morototós (Schefflera morototoni), embaúbas 

(Cecropia pachystachya), copaíbas (Copaifera langsdorffii), pau-viola (Citharexylum 

myrianthum) e exóticas como mangueiras (Mangifera indica). 

Um segundo estrato é geralmente denso e composto por arvoretas, com altura 

média entre 5 e 6 m e diâmetro em torno de 5 cm. As espécies que foram encontradas 

neste estrato são: marinheiros (Guarea guidonia), Myrcia sp., guaçatongas (Casearia 

silvestres), camboatãs (Cupania vernalis), pata-de-vaca (Bauhinia sp.), açoita-cavalo 

(Luehea divaricata), morototó (Schefflera morototoni), cabreúvas (Myroxylon 

peruiferum), pau-pombo (Tapirira guianensis), baga-de-morcego (Trichilia pallida), 

Mamica-de-porca (Zanthoxylum rhoifolium), tapiás (Alchornea glandulosa), 

canelinhas (Nectandra megapotamica), camboatás (Matayba sp.), maria-mole 

(Dendropanax cuneatus) e guamirim-cereja (Eugenia florida).  

A floresta em estágio inicial de regeneração é heterogênea em estrutura da 

vegetação e composição de espécies. No geral, as áreas mais no interior do 

remanescente e sujeitas à influência da saturação hídrica do solo, apresentam 

árvores maiores e superfície do solo mais sombreada, favorecendo a ocorrência de 

ervas, arbustos e plântulas (indivíduos jovens) de espécies arbóreas, que são 

imprescindíveis para o processo de manutenção das populações das plantas na 

floresta – Figura 58.  

Em outros trechos, por outro lado, apesar do adensamento de árvores e 

arvoretas, as lianas crescem em desequilíbrio e interferem no processo de ocupação 

do ambiente por outras formas de vida –Figura 59. Como exemplo de espécie de 

liana com crescimento em desequilíbrio tem-se sobretudo Cuspidaria floribunda. 

Nas florestas ribeirinhas em estágio inicial de regeneração foram encontradas 

27 espécies de plantas, das quais 23 são arbóreas, três de lianas e uma herbácea – 

Quadro 2. 
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Figura 58. Trechos com floresta ribeirinha em estágio inicial com regeneração 

natural. 

Fotos: Aloysio de P. Teixeira. 

 

Figura 59. Trechos com floresta ribeirinha em estágio inicial com alta 

densidade de lianas. 

Fotos; Aloysio de P. Teixeira. 
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Floresta ribeirinha em estágio inicial com eucalipto 

Área com indivíduos remanescentes de eucaliptos, com altura de até 15 m e 

diâmetro variando de 20 a 40 cm, que incide sobre 8,2 ha da propriedade, o que 

equivale a 18% da área, incluindo APPs.  

Nesses trechos houve uma regeneração da vegetação, a qual já contempla 

árvores nativas com altura superior a 10 m e diâmetro de até 25 cm, com predomínio 

de pau-pombo (Tapirira guianensis). Outras espécies arbóreas que se destacam são 

pau-viola (Citharexyllum myrianthum), morototó (Schefflera morototoni), embaúba 

(Cecropia pachystachya), farinha-seca (Albizia niopioides) e a exótica albizia (Albizia 

procera). 

No segundo estrato são observadas arvoretas com altura entre 4 e 8 m e 

diâmetro entre 5 e 10 cm. As espécies mais comuns neste estrato são: pau-pombo 

(Tapirira guianensis), canelão-seboso (Nectandra cuspidata), mamica-de-porca 

(Zanthoxylum rhoifolium), guamirim-cereja (Eugenia florida), guaritá (Astronium 

graveolens), ipê-amarelo-flor-de-algodão (Handroanthus serratifolius), jerivá 

(Syagrus romanzoffiana), aroeira-brava (Lithraea molleoides) e marinheiro (Guarea 

guidonea)  

Finalmente, na superfície do solo (sub-bosque) é observada uma expressiva 

regeneração florestal, com a presença de plântulas (indivíduos jovens) de espécies 

arbóreas das espécies encontradas nos estratos superiores.  

Nas florestas ribeirinhas em estágio inicial de regeneração com eucaliptos 

foram encontradas 24 espécies de plantas, sendo 20 arbóreas e três arbustivas – 

Quadro 2. 

A Figura 60 evidencia trechos externos e internos da floresta ribeirinha com 

eucaliptos e a Figura 61 apresenta plântulas e espécies em estágio reprodutivo.  

 

 

Figura 60. Trechos com vista externa e interna da floresta ribeirinha em estágio 

inicial com eucaliptos.  

Fotos: Aloysio de P. Teixeira. 
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Figura 61. Plântulas de pau-pombo (Tapirira guianensis) no vértice superior 

esquerdo e de embaúba (Cecropia pachystachya) no vértice inferior esquerdo, 

frutos de marinheiro (Guarea guidonea) no vértice superior direito e de erva-de-

rato-branca (Psychotria carthagenensis) no vértice inferior direito. 

Fotos: Aloysio de P. Teixeira. 
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Quadro 2. Espécies registradas nos remanescentes de vegetação natural da Fazenda Engenho Central. Com. Aluv. – comunidade aluvial; 

Veg. Pion. – vegetação pioneira; Flor. Rib – floresta ribeirinha em estágio inicial; Flor. Euc. – floresta ribeirinha em estágio inicial com 

eucalipto. 

Família Espécies Nome Popular Origem Hábito 
Com. 

Aluv. 

Veg. 

Pion. 

Flor. 

Rib. 

Flor. 

Euc 

Anacardiaceae Astronium graveolens Jacq. Pau-gonçalo Nativa Arbóreo    x 

Anacardiaceae Lithraea molleoides (Vell.) Engl. Aroeira-brava Nativa Arbóreo    x 

Anacardiaceae Mangifera indica L. Mangueira Exótica Arbóreo   x  

Anacardiaceae Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira-verdadeira Nativa Arbóreo  x   

Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. Pau-pombo Nativa Arbóreo   x x 

Araliaceae 
Dendropanax cuneatus (DC.) 

Decne. & Planch. 
Pau-de-tamanco Nativa Arbóreo   x  

Araliaceae 
Schefflera morototoni (Aubl.) 

Maguire, Steyerm. & Frodin 
Morototó Nativa Arbóreo  x x x 

Arecaceae 
Syagrus romanzoffiana (Cham.) 

Glassman 
Jerivá Nativa Arbóreo  x x x 

Bignoniaceae 
Handroanthus serratifolius (Vahl) 

S.O.Grose 

Ipê-amarelo-flor-de-

algodão 
Nativa Arbóreo    x 

Bignoniaceae Spathodea campanulata P.Beauv. Tulipeira Exótica Arbóreo  x   

Bignoniaceae 
Fridericia triplinervia (Mart. ex DC.) 

L.G.Lohmann 
- Nativa Liana  x   

Bignoniaceae 
Fridericia florida (DC.) 

L.G.Lohmann 
- Nativa Liana  x   
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Família Espécies Nome Popular Origem Hábito 
Com. 

Aluv. 

Veg. 

Pion. 

Flor. 

Rib. 

Flor. 

Euc 

Bignoniaceae 
Cuspidaria floribunda (DC.) 

A.H.Gentry 
- Nativa Liana  x x  

Boraginaceae Cordia myxa L. Cordia-africana Exótica Arbóreo  x   

Cannabaceae Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. Esporão-de-galo Nativa Arbóreo  x x  

Commelinaceae Commelina sp. Trapoeraba Nativa Herbácea  x   

Convolvulaceae Ipomoea purpurea (L.) Roth - Nativa Liana  x   

Cucurbitaceae Momordica charantia L. 
Melão-de-São-

caetano 
Exótica Liana  x   

Erythroxylaceae Erythroxylum sp.  Nativa Arbustivo    x 

Euphorbiaceae Alchornea glandulosa Poepp. Tamanqueiro Nativa Arbóreo   x  

Fabaceae Albizia niopoides (Benth.) Burkart Farinha-seca Nativa Arbóreo    x 

Fabaceae Albizia procera (Roxb.) Benth. Albizia Exótica Arbóreo    x 

Fabaceae Bauhinia sp. Pata-de-vaca - Arbóreo  x x  

Fabaceae Copaifera langsdorffii Desf. Copaíba Nativa Arbóreo   x  

Fabaceae Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld 
Jacarandá-bico-de-

pato 
Nativa Arbóreo  x   

Fabaceae Myroxylon peruiferum L. f. Cabreúva Nativa Arbóreo  x x  

Lauraceae Nectandra cuspidata Nees & Mart. Canelão-seboso Nativa Arbóreo    x 

Lauraceae 
Nectandra megapotamica 

(Spreng.) Mez 
Canelinha Nativa Arbóreo  x x x 
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Família Espécies Nome Popular Origem Hábito 
Com. 

Aluv. 

Veg. 

Pion. 

Flor. 

Rib. 

Flor. 

Euc 

Lauraceae 
Ocotea velutina (Nees) Mart. ex 

B.D.Jacks. 
Canelão-amarelo Nativa Arbóreo    x 

Malvaceae Luehea divaricata Mart. Açoita-cavalo Nativa Arbóreo  x x  

Melastomataceae Miconia chamissois Naudin Folha-de-bolo Nativa Arbustivo x    

Melastomataceae 
Rhynchanthera grandiflora (Aubl.) 

DC. 
São-joãozinho Nativa Herbácea x    

Meliaceae Guarea guidonia (L.) Sleumer Marinheiro Nativa Arbóreo  x x x 

Meliaceae Trichilia pallida Sw. Baga-de-morcego Nativa Arbóreo  x x  

Moraceae Ficus sp. Figueira Nativa Arbóreo   x  

Myrtaceae Psidium guajava L. Goiabeira Nativa Arbóreo  x  x 

Myrtaceae Syzygium cumini (L.) Skeels Jambolão Exótica Arbóreo  x   

Myrtaceae Eucalyptus sp. Eucalipto Exótica Arbóreo    x 

Myrtaceaea Eugenia florida DC. Guamirim-cereja Nativa Arbóreo   x x 

Myrtaceae Myrcia sp. - Nativa Arbórea   x  

Onagraceae 
Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H. 

Raven 
Cruz-de-malta Nativa Arbustiva x    

Piperaceae Piper aduncum L. Pimenteira Nativa Arbustivo  x  x 

Piperaceae Piper arboreum Aubl. - Nativa Arbustivo    x 

Poaceae Pennisetum purpureum Schumach. Capim napier Exótica Herbácea x x   

Primulaceae Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze Capororoca Nativa Arbóreo    x 
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Família Espécies Nome Popular Origem Hábito 
Com. 

Aluv. 

Veg. 

Pion. 

Flor. 

Rib. 

Flor. 

Euc 

Rhamnaceae Rhamnidium elaeocarpum Reissek Cafezinho Nativa Arbóreo    x 

Rubiaceae Psychotria cartagenensis Jacq. Erva-de-rato-branca Nativa Arbustivo    x 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Lam. Mamica-de-porca Nativa Arbóreo   x x 

Salicaceae Casearia sylvestris Sw. Guaçatonga Nativa Arbóreo   x  

Sapindaceae Cupania vernalis Cambess. Camboatá-vermelho Nativa Arbóreo   x  

Sapindaceae Matayba elaeagnoides Radlk. Camboatá Nativa Arbóreo   x  

Sapindaceae Serjania lethalis A. St.-Hil. - Nativa Liana   x  

Smilacaceae Smilax sp. - Nativa Liana   x  

Typhaceae Typha dominguensis Pers. Taboa Exótica Herbáceae x    

Urticaceae Cecropia pachystachya Trécul Embaúba Nativa Arbóreo x x x x 

Verbenaceae Citharexylum myrianthum Cham. Pau-viola Nativa Arbóreo   x x 

Zingiberaceae Hedychium coronarium J. Koenig Lírio-do-brejo Exótica Herbácea  x x  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A vegetação da Fazenda Engenho Central apresenta-se bastante alterada devido 

às ações antrópicas diversas. A condição de fragmentação e degradação de habitats, 

como demonstrado no decorrer do estudo, é uma situação preocupante em todo o 

Estado de São Paulo e também na região de Ribeirão Preto, como resultado da 

transformação da paisagem e substituição da vegetação natural pela agricultura. 

Nesse contexto, a vegetação remanescente nos Municípios de Pontal e Sertãozinho 

representam inexpressivos 3,2% e 2,3%, respectivamente, da área municipal  

Apesar de degradada, a vegetação da Fazenda é importante para a recarga de 

água do lençol freático e afloramento de nascentes, para o auxílio da regulação do 

clima regional, para a manutenção de populações de espécies vegetais e para o 

abrigo e fornecimento de alimentos à fauna silvestre, desde insetos polinizadores até 

aves, anfíbios, répteis e mamíferos. Além disso, mais da metade da área é legalmente 

protegida, como Área de Preservação Permanente, por abrigar nascentes, cursos 

d´água e áreas brejosas.  

Por fim, como o Projeto Verdear busca o incremento de ações pedagógicas do 

Instituto Cultural Engenho Central, estendendo suas atividades de educação 

ambiental à área de vegetação natural da fazenda, à partir do presente diagnóstico 

será elaborado o projeto de restauração florestal com vistas a reestabelecer as 

relações ecológicas entre a biota (fauna e flora) e o ambiente e potencializar o 

aprendizado dos visitantes quanto aos conceitos que norteiam os processos de 

conservação e restauração florestal. O projeto terá como foco a proposição de 

técnicas de manejo que considerem as diferentes tipologias de vegetação 

identificadas e suas limitações ao processo de sucessão secundária. Essas 

metodologias consistem basicamente em controle de espécies que impedem a 

regeneração natural, plantios de mudas em área total e plantios de enriquecimento 

da flora.  

Como a área da Fazenda Engenho Central soma 44,64 ha, dos quais 9,20 ha 

correspondem à ocupação consolidada e 10,14 ha são ocupados por brejos 

recobertos por comunidades herbáceas aluviais, a área restante (florestas ribeirinhas 

e vegetação pioneira) perfaz 25,3 ha. Desse quantitativo, para o projeto inicial de 

restauração, serão priorizadas as Áreas de Preservação Permanentes definidas pela 

presença de nascentes, sem considerar, portanto, APPs de curso d´água e a área 

brejosa, assim como parte das APPs de nascente que incide fora da área da fazenda. 

Desse modo, a área foco da restauração no projeto inicial será de 3,69 ha.  
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7. EQUIPE TÉCNICA 

O diagnóstico ambiental da Fazenda Engenho Central foi elaborado pela empresa 

Vereda Viva Consultoria Ambiental, cujos dados são apresentados no Quadro 3. Os 

profissionais envolvidos na execução do trabalho são apontados no Quadro 4. 

 

Quadro 3. Dados principais da empresa de consultoria ambiental. 

Vereda Viva Consultoria Ambiental S/S Ltda  

 

CNPJ 11.856.979/0001-10 

Endereço 
Rua Adolfo Lutz, 396. Jardim São Luiz, Ribeirão 

Preto/SP. 

Responsáveis técnicos 

Aloysio de Pádua Teixeira - Ecólogo, Doutor em 

Ciências Biológicas (Área de Biologia Vegetal). 

Dalila Viana de Freitas - Bióloga, Mestre em Ciências 

Biológicas (Área de Biologia Vegetal). 

Contatos 
aloysio@veredaviva.com.br, 

teixeira.aloysio@gmail.com 

 

Quadro 4. Relação dos integrantes da equipe técnica. 

Nome Formação 

Aloysio de Pádua Teixeira 
Ecólogo, Doutor em Ciências Biológicas (Área 
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