
Os frutos
da Estação
Flora, fauna e ambiente do cerrado
na Estação Ecológica de Itirapina

O Cerrado

O Cerrado é segundo maior domínio fitogeográfico do Brasil e inclui 
diferentes tipos de vegetação, como campos, savanas e florestas. 
Nessas áreas ocorre um grande número de espécies de plantas e 
animais que não são encontrados em outras formações vegetais 
brasileiras. 

Entretanto, o Cerrado está sendo destruído muito rapidamente. No 
estado de São Paulo, restam menos de 7% de sua área original. A 
devastação do Cerrado afeta a existência de espécies da flora e da 
fauna brasileira e também outras características do ambiente onde ele 
ocorre. Em São Paulo, inclusive em Itirapina, áreas de Cerrado estão 
localizadas sobre solos que contribuem para a recarga do aquífero 
Guarani, uma importante fonte de água subterrânea.

A soma desses fatores fazem do Cerrado uma formação vegetal especial 
para conservação.

A Estação

A Estação Ecológica de Itirapina é uma Unidade de Conservação de 
Proteção Integral com 2300 hectares, localizada entre os municípios de 
Itirapina e Brotas, área central do estado de São Paulo. A Estação tem 
como objetivos principais a conservação da natureza e o desenvolvimento 
de pesquisas científicas e de processos de educação ambiental.

Na Estação são comuns formações campestres do Cerrado, mas também 
ocorrem no local áreas de campo com mais árvores, como o cerrado, e 
também florestas, como o cerradão, e as matas que contornam os rios.

No estado de São Paulo, a estação é um dos poucos locais aonde ainda 
é possível encontrar áreas preservadas do Cerrado.
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O Projeto

A preservação de ambientes naturais depende em grande parte de sua 
valorização pela sociedade. Entretanto, as populações cada vez mais 
urbanas tem em geral uma desconexão com esses ambientes e não 
conseguem perceber e valorizar sua importância biológica e social.

O projeto Frutos da Estação busca despertar interesse sobre o Cerrado 
e sua diversidade de animais, plantas e ambientes através do uso de 
fotografias obtidas na Estação Ecológica de Itirapina por professores e 
alunos da Universidade Federal de São Carlos.
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