
Levantamento e avaliação da profundidade dos solos no Parque Estadual de Campos do Jordão (PECJ) -
SP

Palavras-Chave: Profundidade dos solos; Intemperismo; Linha de árvores.

Autores:

César Henrique Bezerra de Farias [IG/UNICAMP]

Prof. Dr. Francisco Sergio Bernardes Ladeira (orientador) [IG/UNICAMP]

Introdução

As atentas observações do pedólogo russo Vasily Dokuchaev (1879 e 1883), embasadas na teoria da

evolução de Charles Darwin possibilitaram reconhecer o solo como um corpo natural em constante evolução na

paisagem (Espindola, 2010). A luz dessa percepção foi formulada a ideia de fatores de formação, onde os solos

seriam o produto da interação do clima, organismos, relevo e material parental ao longo do tempo (Bockheim et

al., 2005; Buol et al., 2011). Dokuchaev e inúmeros outros autores que vieram depois dele acreditavam que as

diferentes propriedades dos solos seriam fruto das interações entre os diferentes fatores de formação (Bockheim et

al., 2005). Queiroz Neto (2010) afirma que os trabalhos de Dokuchaev demonstram um profundo interesse dos

pedólogos na compreensão das relações solo-relevo e que esse interesse desaguaria no conceito de catena

elaborado por Milne (1935), para expressar a distribuição regional e sistemática dos solos verticalmente ao longo

das vertentes.

Boulet (1978) propõe o conceito de “análise estrutural da cobertura pedológica” a partir da noção de que

os solos seriam como um “sistema em transformação” nas vertentes. Essa abordagem parte do pressuposto de que

os solos podem variar não apenas verticalmente ao longo da paisagem, mas também lateralmente e de maneira

bastante diferente ao longo das encostas. Tal variação nas propriedades físicas e químicas dos solos ao longo das

vertentes pode impactar significativamente a retenção hídrica e a disponibilidade de nutrientes de modo a

influenciar na configuração das “treelines” observadas ao longo da paisagem. As “linhas de árvores”

correspondem àquelas áreas onde as árvores podem crescer e se sustentar completamente (Grace et al., 2002) de

forma a produzir um grande contraste com as áreas adjacentes onde as mesmas não conseguem se estabelecer e

dão espaço a pequenos arbustos e plantas menores.

Esse limite nem sempre é claro e pode se estender de alguns poucos metros a até alguns quilômetros, haja

visto que as árvores saudáveis e adultas podem dar espaço de maneira gradual a aquelas velhas e imaturas

(Korner, 2012 Apud Kayano, 2020). Num esforço para identificar onde novos estudos são necessários a fim de

compreender melhor a distribuição das treelines Muller et al., (2016) revisaram uma série de papers e através de

métodos estatísticos chegaram à conclusão de que os fatores menos considerados pela literatura dizem respeito à

topografia (7%) e as propriedades físicas dos solos (3%) juntamente das ações de animais (2%). Deste modo, fica

nítida a necessidade por trabalhos que levem em consideração a influência de tais fatores na configuração das
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atuais linhas de árvores. Face o exposto, esse trabalho se propôs a verificar a influência da topografia e da

espessura dos solos no desenvolvimento das treelines ao longo de duas sequências numa bacia hidrográfica

pertencente ao Parque Estadual de Campos do Jordão (PECJ). Uma delas com a predominância da vegetação de

campos de altitude e outra com a presença de uma linha de árvores. Essa área foi selecionada em função de

abrigar um dos poucos remanescentes ainda intactos da Araucaria angustifolia, espécie atualmente classificada

como criticamente ameaçada de extinção (Thomas, 2013).

Caracterização da área de estudos

Localizado no sudeste do Estado de São Paulo, no município de Campos do Jordão, o Parque Estadual de

Campos do Jordão (PECJ) (Figura 1) é uma das mais importantes unidades de conservação (8.341 ha) para a

biodiversidade e proteção de mananciais (Kayano, 2020). Além dos remanescentes da Araucaria angustifolia, a

área de estudos também apresenta fragmentos de floresta nebular, campos de altitude e extensas áreas de Pinus

(Seibert et al., 1975 Apud Kayano, 2020). Em relação ao clima, a região apresenta uma das menores temperaturas

médias anuais do Estado de São Paulo, não ultrapassando os 20oC. Em escala sub-regional, o clima do PECJ é tido

como Cwb ou subtropical úmido de acordo com a classificação climática de Köppen. A temperatura média anual é

de 14,9oC e a precipitação média anual é de 1.567 mm.

Figura 1: Localização e altimetria do Parque Estadual de Campos do Jordão (PECJ). Fonte: Karano, 2020

Do ponto de vista geomorfológico, o Parque Estadual de Campos do Jordão se encontra localizado sobre o

Planalto de Campos do Jordão, se inserindo na porção sudoeste do bloco principal da Serra da Mantiqueira, no

leste de São Paulo e sul de Minas Gerais (Hiruma, 1999). O Planalto de Campos do Jordão, juntamente com a
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região da Serra da Bocaina, configura os altos blocos de planaltos cristalinos do Brasil de Sudeste, com altitudes

em alguns trechos superiores aos 2.000 metros (Hiruma, 2007). Em Campos do Jordão, a evolução quaternária sob

os fragmentos remanescentes da Superfície dos Campos deu origem a um mosaico único, denominado altos

campos (Modenesi, 1984). De acordo com o Mapa Pedológico do Estado de São Paulo (IAC, 1999) as seguintes

ordens de solos podem ser encontradas na área de estudos: LATOSSOLO BRUNO Alumínico rubrico;

LATOSSOLO BRUNO Alumínico típico; LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Alumínico típico;

ARGISSOLO VERMELHO Distrófico arênico; CAMBISSOLO HÁPLICO Alítico típico; CAMBISSOLO

HÁPLICO Tb distrófico; CAMBISSOLO HÚMICO Alumínico típico; NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico

latossólico; NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico léptico

Procedimentos

Inicialmente buscou-se uma bacia hidrográfica em que os atributos morfométricos (elevação, forma da

vertente, comprimento de rampa e declividade) e a cobertura atual (campos de altitude e linhas de árvores) fossem

considerados representativos da área do Parque Estadual de Campos do Jordão (PECJ). Posteriormente, foi

selecionada uma área em que a transição entre os campos de altitude e a linha de árvores fosse nítida, no intuito de

identificar quais aspectos estão afetando a sua configuração/desenvolvimento. A espessura dos solos foi verificada

ao longo de duas sequências (campo/linha de árvores) com o auxílio de uma haste metálica com 1,05 m de

comprimento e gradação a cada 5 cm. A mesma era cravada manualmente no solo com o auxílio de um martelo.

Além disso, buscou-se verificar a espessura dos solos sempre no mesmo patamar altimétrico para cada parcela, de

modo a evitar inferências equivocadas em função da topografia. Observações relativas a processos na vertente,

forma de vertente e tipos de rochas encontradas em superfície/subsuperfície também foram realizadas.

Resultados e discussão

A partir das duas sequências podemos observar que na área da linha de árvores (Figura 2A) o solo

sempre possuía mais do que 1 metro de espessura, ao passo que na área da vegetação de campo (Figura 2B) sua

espessura varia desde 1 metro no topo, passando por 55 cm, 25 cm até atingir novamente valores superiores a 1

metro na base da vertente próxima a um desnível abrupto. É importante destacar que a linha de árvores

provavelmente se desenvolveu numa antiga cicatriz de escorregamento em função do desnível abrupto que se

apresentava. Essa informação coincide com aquelas observadas por Kayano (2020), onde a autora destaca que as

araucárias ocorrem sobretudo naquelas áreas côncavas, onde há a possibilidade de acúmulo de sedimentos e

umidade. Além disso, nestas localidades a pedogênese poderia atuar sob materiais já inconsolidados e em alguns

casos alterados, podendo produzir solos mais espessos e com melhor capacidade de retenção hídrica.

Também vale ressaltar que durante a amostragem na sequência com a vegetação de campos foi possível

observar inúmeros fragmentos de rocha em superfície/subsuperfície. Apesar de muito alterados tais fragmentos

foram identificados por meio do banco de afloramentos da CPRM (GeoSGB) como sendo pertencentes a um

quartzo-sienito, rocha ígnea plutônica que apresenta entre 5 a 20% de quartzo (SiO2) e feldspato alcalino

(KAlSi3O8) predominando (65 a 90%) sobre o plagioclásio (NaAlSi3O8 - CaAl2Si2O8). Trouw (2020) identificou
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que nas proximidades da bacia as rochas ígneas podem variar localmente desde uma composição quartzo sienítica

até quartzo monzodiorítica.

(A) (B)

Figura 2: Vista geral das duas sequências trabalhadas. A) sequência na “linha de árvores”; B) sequência na área dos campos.

Os quartzo monzodioritos são um grupo de rochas que apresentam os mesmos valores para o quartzo (5 a

20%), porém, o plagioclásio é o feldspato predominante (65 a 90%). Essa informação é relevante pois a literatura

reconhece que dentre o grupo dos feldspatos, o plagioclásio é o mais susceptível ao intemperismo químico,

enquanto que os alcalinos são os mais resistentes (Tucker, 2001). Deste modo, é possível que naquelas localidades

em que o quartzo monzodiorito predomina a pedogênese tenha sido mais intensa e capaz de gerar solos mais

espessos e com maior capacidade de retenção hídrica, ao passo em que naquelas áreas onde o quartzo sienito

predomina os solos podem ser menos desenvolvidos e com menor capacidade de retenção. Fato semelhante já fora

observado no planalto para os gnaisses por Gauttieri et al., 2010. Segundo a autora, a grande heterogeneidade das

características petrográficas e estruturais dos gnaisses observados condicionam um comportamento irregular da

sequência de intemperismo ao longo da paisagem. Por fim, destaca-se que no quartzo monzodiorito teremos uma

maior quantidade da molécula anortita, rica em cálcio, elemento considerado fundamental no desenvolvimento das

araucárias (Blum, 1980) e que compõe parte da CTC dos solos identificados na bacia (Kayano, 2020).

Conclusões

A velocidade dos processos intempéricos (hidrólise/dissolução) é diferente para o quartzo sienito e

quartzo monzodiorito em função da quantidade distinta de feldspatos alcalinos e plagioclásio nestes dois tipos de

rocha. Isso pode ter ocasionado diferentes taxas de pedogênese na paisagem de modo que determinadas

localidades podem ter gerado solos mais espessos e com melhores condições de retenção hídrica. Aliado a isso, a

forma das vertentes e os processos que ocorrem nas mesmas também desempenharam um papel fundamental. Os

fluxos laterais tais como o transporte de cátions em solução e até mesmo rastejamento/movimentos de massa

podem ter feito com que as espécies químicas e em alguns casos o próprio solo se acumulasse nas áreas côncavas

da vertente, de modo a gerar um ambiente propício para o desenvolvimento das linhas de árvores e,

consequentemente, das araucárias.
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