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P園e略t雪o

亘inquestionivel a importancia da Mata Atl餌ica para o pais, POr abrigar em seu dominio a maior parte

da populapao brasileira e por possuir um dos maiores indices de diversidade bio16gica do planeta. O bioma,

distribuido ao longo do litoral, COm PreSenea mais acentuada nas regi6es Sudeste e Sul・ enCOntra-Se bastante

fragmentado, POSSuindo apenas 7’84% de sua area original’devido a um processo hist6rico de ocupaeao

predat6ria. Mesmo assim’a floresta ainda contribui enomemente para a preserva9aO de mananciais・ O

abastecimento de agua potavel a popula9aO e a regula辞o climatica na reglaO.

o餌uro da Mata Atlantica depende da preserva辞O de seus remanescentes e de ac6es de recuperaefro’

para que se atinja um indice de 30 a 35% de dreas florestais・ COnSiderado ideal para a manutencao da

qualidade de vida humana’Segundo dados da Organizacao das Nac6es Unidas.

Auguns dos prQjetos l紬esenvoIvidos nos 。l血os anos buscaran especia血ente promover o deserIVOIv血ento

econ6mico, COm atividades favorecedoras da conservapao da floresta. O ecoturismo・ POr eXemPIo’tem PrOPOrCio-

nado boas opo血血dades de neg6cios, Para aS quais tem sido indispensaveis ap6es de preserva辞O e reCuPerapaO.

Nfo resta d血ida de que a consciencia da popula辞o vem mudando e de que’Cada vez mais・ PrOCura-Se

conciliar 。 uS。 d。S r。CurSOS florestais com a preserva辞O das caracteristicas eco16gicas do bioma. A conserva印

da Mata Atlantica comeca a ser entendida como oportunidade e nao como obstfroulo ao desenvoIvimento.

HQje ja 6 possfvel, inclusive, Observar a diminui辞o gradativa do ritmo do desmatamento e os sinais de

recupera確o em alguns Estados, eSPeCialmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Tud。 iss。 5 fruto de um conjunto de ae6es concretas promoVidas por govemos’ONGs’emPreSaS’

propriet証os rurais e instituic6es intemacionais’Cujas parcerias tem sempre sido incentivadas e’muitas vezes’

coordenadas pelo Minist6rio do Meio Ambiente.

o Minist6rio, POr meio do Programa Nacional de FIorestas - PNF, tem ainda desempenhado um

importante papel na definicao de ae6es priorit征as para a reconstitui辞o do bioma. Elaborou recentemente

um plano de a印e viabilizou a aprova辞v do prQjeto “Corredores Eco16gicos,, para a Mata Atl含ntica・ nO

inbito do Programa Piloto para a Prote辞o das Florestas Tropicais do Brasil - PPG-7.

A16m disso, temOS PrOCurado aperfeicoar cada vez mais alguns instrumentos jurfdicos’POr meio da

regulamentacao e da atualizagiv de seus dispositivos’POis estes tem sido ferramentas fundamentais para a

conserva印da Mata Atlantica, eSPeCialmente o Decreto 750’O C6digo FIorestal e a Lei de Crimes Ambientais.

Essas nomas t合m sido indispensiveis para a recupera辞o do passivo ambiental no bioma’Principalmente no

que concerne as froas de preserva印permanente e de reserva legal’COntribuindo para que sala atingido o

indice de regeneraefb esperado.

As iniciativas citadas, nO entantO, naO Sわsuficientes para que possamoS reVerter O atual quadro de

degrada印da Mata Atl含ntica. E essencial que toda a sociedade brasileira’nfo s6 se posicione enfaticamente

a favor de sua preserva印, maS internalize essa conviceao, quando faz uso ou se beneficia indiretamente de

seus recursos naturais e de suas paisagens.

Nesse sentido, O livro `A M脇At勧tica e -bc6,, 6 um importante instrumento para ser utilizado no

dia-a-dia de t6cnicos, PrOPriet各rios rurais’PrOfessores e de todas as pessoas empenhadas na nobre tarefa de

conservar e recuperar a mais ameaeada floresta brasileira.

Trata-Se de mais uma parceria promovida pelo Minist6rio do Meio Ambiente, dessa vez e血e o Prograna

Nacional de FIorestas, O COmPOnente ・・Prqjetos Demonstrativos,, do PPG-7 e a Apremavi・ Mais uma vez

reunimos esforeos governamentais e nao governamentais em ac6es que promovem a COnSCiencia

conservacionista, tendo em vista gerir de foma participativa a fomid各vel riqueza bio16gica desse pais.

los6 Sarney Fi!ho

Min諒tro do Meio Ambiente.
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A Mata Atlantica e Voce

Ap「esenta辞o

Esta publica辞o 5 resultado da persistencia e aprendizado de 15 anos de dedicaeao e trabalho, muitas

VeZeS VOlunt紅io’da equipe da Apremavi e de in心meras outras pessoas e instituic6es parceiras, que aCreditam

que 6 possivel construir um Brasil melhor, Onde todos tenham qualidade de vida num meio ambiente

respeitado e preservado.

E uma esp6cie de “Guia ”, que re。ne infomae6es que ajudar各o Voc6 a preservar, reCuPerar e

Obter benef壬cios da Mata Atlantica. Informae6es para serem usadas por todas as pessoas que trabalham

Ou tem COntatO diario com essa floresta, que 6 uma das mais ricas do mundo em diversidade de esp6cies

animais e vegetais.

Contempla informa96es gerais sobre o bioma Mata Atl含ntica‥ O que 6, Onde se localiza, qual a sua

import含ncia para o Brasil e o Mundo; qual a sua situa9aO atual; quais as ameaeas e riscos a que esta exposto;

quem trabalha por sua conservacわe quais s各o as leis que o protegem・ Informac6es que toda pessoa precisa

Saber para viver em harmonia com a natureza.

Mostra como 6鰭cil transfomar uma propriedade rural numa負propriedade legal": PrOPriedade legal porque

CumPre aS leis ambientais e tamb6m legal de bem cuidada, bonita, ideal para se viver com qualidade de vida・

Explica o que s訊) florestas prim征ias e secund各rias e quais s都o os diferentes estagios de regenerae肴o

natural de uma floresta. Compara a diversidade de証vores e o crescimento das缶vores de areas reflorestadas

(COm eSP6cies nativas) com証eas em regenera9わespont会nea.

Demonstra que 6 possivel enriquecer as florestas secund紅ias e descreve, PaSSO a PaSSO, O que POde ser

feito para enrlqueCer, COm eSP6cies nobres e de valor econ6mico, eSSaS mataS que muitas vezes nfo sわ

Valorizadas pelos proprietarios. Apresenta os prmCIPalS reSultados do prQjeto “Enriquecimento de FIorestas

Secunddrias da Mata Atlantica”, desenvoIvido pela Apremavi com o apoio do Subprograma Projetos

Demonstrativos - PDA.

Descreve as pmcIPalS CaraCterfsticas do palmiteiro, uma das征vores que simbolizam a Mata Atl含ntica, e

que pode ser utilizada como esp6cie置Chave no enrlqueCimento e na restauraefb das florestas secund鉦ias.

Aponta altemativas para a preservag訊o e recupera9fo da Mata Atlintica’COmO OS Sistemas silvipastoril e

agroflorestal e a agricultura org含nica.

Mostra o que s都o盃eas protegidas, COrredores eco16gicos, dreas de preserva辞o pemanente, mataS Ciliares

e reservas legais. Tbmb6m mostra a importancia do uso de esp6cies nativas no palSaglSmO rural e urbano.

Explica o que 6 e infoma como a Reserva da Biosfera da Mata Atlantica pode contribuir para fazer a gestao

dos remanescentes e a recupera辞o de areas degradadas.

Conta a hist6ria de um empresdrio amigo da Mata Atl会ntica, que ha 30 anos vem investindo recursos e

dedicac訊o para preservar as nascentes e rios que abastecem a maior cidade de Santa Catarina・ Convida a

PenSar SObre a importancia da natureza e ilustra algumas das maiores e mais idosas drvores, majestosas

testemunhas das outrora exuberantes florestas da Mata Atlantica.

Ricamente ilustrada com fotos’gr組COS e desenhos’eSta Publicaeわ6 uma contribui9fo da Apremavi

Para a reCuPerae肴O e PreSerVa辞O da Mata Atl含ntica.

Wigold Be巾01do Schi鮒er

Miriam P獲ochmow

Organizadores
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l晴trod u辞0

A recllPe萱aeaO e neceSSa「ia e viave音
′}　　　　　′

A Mata Atl含ntica com os seus 7,84 % remanescentes 6 um exempIo que nos permite uma reflexfro

em dois sentidos‥ O PrlmelrO SObre a insanidade do sistema que coloca o resultado econ6mico imediato

。OmO S。u m。tOr 。nico, reSultando numa destruieao r細ida da floresta; O OutrO 6 a mobilizaeao da

sociedade que resulta na percep車o mais ampla da importancia do meio ambiente para todos・

outro problema 6 o custo para mitigar a insanidade. Os efeitos s6 aparecem com o tempo, quando

atingem proporc6es que afetam a coletividade e ai todos temos de pagar o pre9O da cura・ Para naO

ficamos sem細ua, COnSeguimos controlar o efeito estufa e a erosわdos nossos soIos, S6 para ficarmos

em alguns exemplos.

Felizmente nem tudo foi destruieao. Sempre alguns abnegados se dedicaram a causa da defesa da

Mata Atl含ntica, COmO bem demonstra este trabalho・ H“5 anos atrds isso era visto como uma coisa

excentrica. Mas hoje fica claro e este trabalho demonstra isso, que Sem eSSa dedicaeao nao terfamos

exemplos de que a convivencia com a mata e o uSO SuStentavel baseado em atividades diversificadas 6

A Mata Atl餌ica que se estende ao Iongo da costa brasileira’em Si apresenta grande diversidade

ambiental e social, neSte trabalho a enfase esta voltada para as especificidades do Sul・ La’em funeao da

crise da agropecu征a integrada・ muitos agricultores familiares voltam as suas raizes buscando formas

de produ印diversificadas e sustent各veis, que eStaO menOS Sujeitas as flutuae6es de mercado. A16m

disso, POr PaSSarem a COnSiderar as variaveis ambientais contribuem decisivamente para a melhoria da

qualidade de vida rural ao desenvoIverem atividades menos impactantes’a16m de recuperarem as dreas

o processo de raplna e destruicao e’agOra de recupera印’SOfrido pela Mata Atlantica deve servir

de li9aO tamb6m para a Amaz6nia. Ele evidencia a necessidade de se construir com a popula印da

regifro uma politica de desenvoIvimento sustentavel・ que COnSidere a importancia da produ印familiar

rural e dos povos indfgenas para garantir uma ocupac肴O PrOdutiva’SOCial e ambientalmente viivel.

鵜6rg Zimmermanれ

Engenheiro Agr∂nomo, 6 Secre毎io 7託nico do

PDA - S坊的rogmma Pγ吻etos Demonstmtivos

Minist6rio do Meio Ambiente.
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A Mata Atl会ntica e Voc6

Mata軸8台ntica
Ⅵ悟o物Be110寄れSch獅r(I)

M施m Prochno砂(2)

看nfo臆maeoes ge「ais

Em 1500, quando os primeiros eu7t)peuS Chegamm ao Bmsi4

a M擁o Atl銑tica cobria 15% do territ6rio bmsileiro, 67ea equivalente a 」・306・421 km2・

Atualmente estd nduzida a 784%, Ce′℃a de lO2.000 km2 de sua cobertum華07t?Stal original.

互o segundo ecossistema mais ameagado de extingdo do mundo, perdendo czpenas pam

as quase e訪ntasjZonstas da ilha de M宏dagascar na costa da 4朽ca.

. Os remamesceれteS mant台m maScente§ e fontes,

唯gu看ando o伽xo dos mananciais d,5gua叩e abas"

tecem as oidades e com州idades do iれterio格

● A Mata AIiaれtica ajuda a ng印1ar o clima, a temPe"

輪tり愉, a umidade e as cIIりVaS,叩oPOreionando qlla-

Iidade de vida pal-a 70% da pO叩!aeao brasiIei輪。

. Abriga mais de 2O miI esp6cies de pIa鵬taS, das

叩ais 50% sao emd6micas着Ou Seja, eSP6c雪es叩e

nao exi§tem em nenllum OIItro Iugar do m州do. E a

floresta mais rica do mumdo em ar脚res p0鵜unida章

de de 5rea, COm 454 espdeies/書Ia nO Su音da BalIia。

● A Mata Atlamtica asseglIra a fe軸音idade do soIo,

protege esca岬as de se細細as e encostas de morros。

● Abriga l,6 miIhao de esp6cies animais, imcluindo

insetos: mam譜eros I261 esp6cies, Sendo 73

emde軸icas); PaSSaroS (620 esp6cies, Sendo 160

emdemicas); an書ibios I260 esp6cies, Seれdo 128

end6micas) 。

' Co軸parada com a Floresta Amaz6れica a Ma由側an-

t盲ca ap細esenta, Ilrol10reionalmente, maior diversi“

dade bioi6gica。 No caso doS mamiferos, POr eXe晴"

PIo, eS略o catalogadas 218 esp6cies附棚ta側an一

帖ca coれtra 353 1Ia Amaz6nia, aPesar desta ser qlIa-

tro vezes maior do叩e a area original da町imei輪,

' 120 milh6es de b事asileiros vive血na area de domi"

mio do bioma Mata舶Ialltica。

藍n擦器。整禦露盤霧㌘嘉霧霧露語誓霧窯露盤鳥諾i諸芸競誓露盤㌢
G) - Miriam PJ‘OChnow - 。edegoga e E岬ecia栂a em Ecologia Aplicada, S6cia F“ndadom da Ap7emaVi. E coo′denadom A`勘nta do

N庇leo de Planeiamento da Mata Atllntica-MPMA, "O Minist6rio do Meio Ambiente, Bms筋a-DF
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Fo営mae6es f看o喜esta雪s e Ioca音iza辞o do b雪oma

Remanescentes "O domカoio

くわMata Atlantわa em J995(*)
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音盤悪罵窪鵠呂溜灘密謂S
/露盤鵠害悪露盤。。i。gi。。

鵜園Fio「esta Omb榊a Densa

FIoresta Omb「d個a Aberta

FIoresta Omb「6fila Mista

謹] Floresta Estacional Semidecidual

FIo「esta Estacion∂i DeciduaI

照各軸A評言Sc各N丁とS

音Ma~a

晶`豊; Mangue

囲Resting∂

‾写、、ノ工手

キム薫峯

了了¥へ)/了高了へ†
〕軍・÷ギ1/‾　　　　　一、、

P細esenea em 17 Estados

O bioma Mata Atlantica compreende um conJun-

to de foma?6es florestais e ecossistemas associados que

incluem a FIoresta Ombr6fila Densa’a Floresta

Ombr6fila Mista, a Floresta Ombr6fila Aberta’a FIo-

resta Estacional Semidecidual, a FIoresta Estacional

Decidual, OS mangueZais’aS reStingas’OS CanPOS de

altitude, e OS brejos interioranos e encraveS flores置

tais do Nordeste.

Originalmente al’rangia total ou parcialmente 17

Estados brasileiros (RS, SC, PR, SP GO, MS, RT, MG,

ES, BA, AL, SE, PB, PE, RN, CE, PI), Situados ao Ion葛

go da costa atlantica’do Rio Grande do Sul ao Rio

Grande do Norte, a16m de parte dos Estados de Mato

Grosso do Sul e Goias.
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A Mata Atlantica e VAc6

Os v針雪os c雪c音0S de dest「ui辞O

A destruieわe utiliza車o irracional da Mata

Atl含ntica come9Ou em 1500 com a chegada dos euro葛

PeuS. Nestes 500 anos a rela9fb dos coIonizadores e

SeuS SuCeSSOreS, COm a floresta e seus recursos, foi a

mais predat6ria possivel. No entanto, foi no s6culo XX

que o desmatamento e a expIora辞O madeireira atingi-

ram niveis alamantes. Das florestas prim証ias s6 foi

Valorizada a madeira’meSmO aSSim apenas de algu-

mas poucas esp6cies. Nenhum valor era a血bu子do aos

PrOdutos n都o madeireiros e os servlCOS ambientais das

florestas eram lgnOrados ou desconhecidos.

Tbdos os pmcipais cicIos econ6micos desde a

expIoracあdo pau-brasil, a minera9都o do ouro e dia-

mantes, a Cria辞o de gado, aS Planta96es de cana-de-

acucar e ca掩, a industrializa辞o, a eXPOrtaCaO de ma-

deira e, mais recentemente, O Plantio de sqia e fumo,

foram, PaSSO-a-PaSSO, desalqiando a Mata Atl含ntica.

Historicamente, OS SetOreS agrOPeCu証io, ma-

deireiro’Sider血gico e imobiliario pouco se preocu-

Param COm O futuro das florestas ou com a conserva-

Cfb da biodiversidade. Pelo contrdrio, SemPre agl-

ram o切etivando o maior lucro no menor tempo pos-

Sivel. O mais grave 6 que esta falta de compromisso

COm a COnSerVa9各O e, muitas vezes, at6 o estfmulo

ao desmatamento, Partiram dos govemos.

Um exempIo da foma como o desmatanento era

es血皿Iado pode ser enco血ado em Reliquias Bibliogfa一

缶cas FIorestais (ENCINAS, 2001), que tranSCreVe uma

exposieao de motivos feita em 1917 pela Comiss各o da

Sociedade Nacional de Agricultura para o Ministro da

Aghcultura, Ind竜stria e Com6rcio. A Com上ssao solicita-

Va aO Govemo Federal e aos govemadores dos Estados

que丘zessem ampla campanha estimulando o corte de

nossas florestas para exporta9わao mercado Europeu

depois que tem止nasse a l旦Guerra Mundial.

No documento intitulado “O C6rわくねs Mtztfas e

a Expor細fdo das madeims bmsileims’’, POde-Se en-

COntrar O Seguinte par各grafo:... “Seria z/m aCtO ,evelador

de intelligente previsdo c muito 7.em#nemdor (やmVei-

Zczmos o pmzo que nos sepamくねd宛cz em que se cele-

brard a paz, para darmos a maJX;ima actividade d

industria extmtivistaくわs mdeims, femndo por Jodd

a parte, na prOJX:im協de dos "OSSOS POrtOS de cmbar-

que, al,ultados sわC短de madeimS SeCCaS e /inやas que

Serdo procuradas com enやenho c promptamente

e秘,edidas por bom prego, pa朋O e新erior quando a

guerm cessar’’‥..pOr meio de 7eitemdas publicag6es

蒋i納S m inpJenSa diaria de todos os mz/nic牢)ios, e pOr

OutmS medi(わs adequa(わs, CStenderia a patriotica pm-

paganda pam Jodo o paiz…”.

J各no final da d6cada de 1920, POdia-Se Ver O

resultado perverso das politicas florestais equivocadas

14

A 〃oresta ombn5肋m;s書a, Onde pIedom肋aya a a伯u〇台ria, foi

reduzida a menos de 3% de s〃a area O庵卯aI

da 6poca. Uma descri辞o da irracionalidade praticada

COntra a Mata Atlantica pode ser encontrada num livro

escrito em 1930 por F C. Hoehne. Ao liderar uma ex-

Pedi辞o, na qualidade de assistente-Chefe da se辞o de

bot含nica e agronomia do Instituto Bio16gico de Defe-

Sa Agrfcola e Animal do Estado de SわPaulo, Hoehne

PerCOrreu de trem a regi都o das matas onde ocorria a

araucdria, nOS Estados do Parana e Santa Catarina,

PaSSando pelas regi6es de Curitiba, Ponta Grossa, Rio

Negro, Mafra, Sao Francisco do Sul, Porto Uni都o, a16m

de outras cidades menores, Chegando a Joinville.

Registrou em detalhes a beleza da paisagem, a

diversidade da flora, a PreSenea humana e a destruieao

PrOmOVida pela expIorac都o madeireira irracional e pela

expans都o de pastagens e agricultura sem nenhum cuida-

do com o meio ambiente. Em Tres Barras, a Caminho de

Porto Uniao, Hoehne descreveu com intensa revolta a

enorme degrada辞o promovida pela empresa South

Brazilian Lumber and Colonisation Comp. Ltda., que

recebera a concess肴o para explorar milhares de hectares

de florestas ricas em araucえrias e imbuias.

Hoehne escreveu: “…Alguem disse que o nosso

Caセタiれa 6 semeador de t。pems, fzbricante de desertos e

um inimigo das mattas.

…Assim p7のCedemm e continuam agindo os van-

gua7das da nossa civilizagdo, que denominamospionei-

70S C desb拘avadores do sertdo.

…U?ge que OS gOVernOS appOnham #m dique

d onda devastadora de madeiras, que ameafa Jrans-

hrmar "OSSa term Cm Wm deserto.’’

Segundo DEAN (1996), numa COnferencia em

Minas Gerais, realizada em 1924, um Orador disse: “励-

t7e n6s G nulo o amr por nossas華o7eSZczs, nula a com-

preensdo das ir確Iizes conseqiiencias que derivam de

Seu enpObrecimento e do hor7りr que形Sultaria de sua
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Como preservar; reCuPerar e Se beneficiar da mais ameacada floresta brasileira

三業∴義義
Da rica diversidade bio/6gfea, apenaS POucaS eSp6cies

made血oiras foram exp/O帽das

O estudo estimou em 45.000.000 m3, O eStO-

que total de madeira de Arauc征a no Estado do Parana

naquele ano. Concluiu que’a COntin皿o corte anual

de　3.000.000 m3, a reServa de madeira estaria liqul-

dada em 15 anos a contar do ano de 1963.

...,,De aco7do com o que fcou demonstmdo, O

desenvoIvimento anual das matas remanescentes G

muito ma諒baiJXO do que o corte processado pela

ind短tria madeireira no mesmo pertodo de fempO・

Em razdo desse desequ脇rio, Z‘ma Crise se delineia

em f初m muito pr6ximo’’・.∴’A atual jnd房tria ma-

deireira estd na nalidade baseada ”um COrte anual

de cerca de 」O vezes o Zncremento anual Jotal de

madeim, que 6 de 。penas 460・000 m3 "

Tamb6m丘cou demonstrado que, a16m da FIores-

ta ombr6fila Mista, que Vi血a sendo dizimada pelos ma-

deireiros, aS florestas estacionais e densas tamb6m

vinham sofrendo uma intensa destruicao∴・・,,fbde ser

佃ta wma avaliafdo da 6rea華0reStal anualmente

destru紡a no Estado do Herand, princセ,almente pe-

los fezendeiros, baseando-Se em /btog7切as aみeas

No passadoJ aS PeSSOaS Se O喝州avam com a de〃ubada de

乞仰肥S cen書en乞Iゐs

con函eta destr嬢do.励rtalecer o sentimento (de con-

servagdo) G z‘ma medida de necessidade u7gente”.

Para entender melhor o processo de destrui辞O

da Mata A血鉦tica, Vgjamos alguns dados de um estudo

feito no Estado do Parana na d6cada de 1960. Em 1963

foi realizado o `・hIVent紡o do Pinhei70 nO Rmnd,, pela

Comissfo de Estudos dos Recursos Naturais Renovaveis

do Estado do Parana (CERENA), em COlabora辞O COm

a Escola de Florestas da Universidade Federal do Paran各,

Escola de Agronomia e Vbterin鉦a da Universidade Fe-

deral do Paran各, Departamento de Geografia’Tchas e

CoIoniza辞O e FAO (Na96es Unidas)・

Eis alguns ndmeros e conclus6es do estudo‥ em

1963 a企.ea total de florestas no Parana era de cerca de

6.500.000 ha (em 1995 7.eStaVam SOmente 」・730・500

履虎男orestas prim新as e secund6rias,路unde o Atlas

dos Remanescentes Florestais no Dom訪oio da Mata

A雄ntわa - SOS,嘱ISA); naquele mesmo ano, a征ea

total com remanescentes de arauc証a era estimada em

l.500.000 ha (em 2001 J,tZStam CerCa de 80・000 ha se-

gundo o Govemo do Hzrand)・

DesmatamentO Pa旧despisfar a rfecaIZza9看O: a de肌庇ぬde

舌爪の能S 〇〇〇鵬uぬめれ帥O pa憎め略的鳴れenめ的胎S助

dando庇rr a ma "OVa alrea agrfeoね. P加an匂a脚de 2001

A 5rea de past‘吃em fo; amp伯da g帽cas a majs

desmaねmentO em 〃oIeSねs da岬g腫o.

Santa Ca書a〃na, abm de 2001
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A Mata Atl会ntica e Voc6

de 1963 c 1953・ Os cdlculos nl,elamm que anual-

mente sdo destruaos cerca de 250.000 ha de foIeS-

tas Jmpicais.” Årea equivalente a 2.500 km2/ano de

florestas destrufdas.

Em 1965, Segundo o Instituto Nacional do Pinho,

havia no Parana: 1.395 serrarias de produ9aO Para eX-

POrtaCfo e consumo local do pinho; 278 fabricas de

laminados e compensados’926鯨bricas de pinho bene-

ficiado, Caixas, Cabos de vassouras, artefatos de l含mi-

nas; 256飴bricas de m6veis; 188 exportadores de ma-

deira; 932 comerciantes de madeira e; 94鰭bricas de

Celulose, PaPel e pasta mec含nica.

Estes dados mostram claramente que ha 40 anos

ja se sabia que Mata Atlantica vinha sendo destruida
numa velocidade muito maior do que a sua capacidade

de auto-regenera9aO. O Estudo fez sugest6es de medi-

das que deveriam ter sido tomadas naquela 6poca: …,A

即licagdo do C6digo Florestal (art. 16) G uma碕mula

justa a ser considemda pelos pode7宅S eStaduais ’∴.’’Um

dos prlme頼oS paSSOS a dar em diregdoかecz件emgdo

〃ons胸lめEstado G estabelecer 7eSerVaS jZorestais, a

〆m de manter a cobertumjZorestal pemanente e prover

O SZprimento necessdrio de madeira e matGria prima

para a ind房stria de pczpel e as demais de tran的ma-

Gdo・’’…劫m o Hemnd isto sign窮ca manter J宅SerVaS de

CerCa de 3 a 4 milh6es de heczans”.

Como nenhuma das medidas sugeridas foi levada

a s6rio, OS n丘meros de serrarias e empregos foram dimi-

nuindo juntamente com a floresta. Isso mostra que hou-

Ve nfo apenas uma insustentabilidade anbiental na ex-

PIoraeao da floresta, maS tamb6m uma completa

insustentabilidade econ6mica e social nessa expIora辞o.

DEAN (1996), nO livro `A Ferro e fogo”, faz um

dos relatos mais impressionantes do processo de des-

truieao da Mata Atlantica. As polfticas govemamentais

brasileiras tinham como imperativo o “desenvoIvimento

econ6mico” eja na pnmelra metade do s6culo XX havia

Se dado o cerco final da Mata Atl含ntica. `A id6ia de

desenvoIvimento econ∂mico penetml,a a COnSCiencia da

Cidadania, just卵cando cada ato de gol,ernO, C at6 de

ditadum, e de ex:tinfdo da natu7t?Za”(DEAN, 1996).

Durante a primeira Confer合ncia das Nap6es Uni-

das sobre Meio Ambiente e DesenvoIvimento, realizada

em Estocolmo (Su6cia) em 1972, OS rePreSentanteS do

govemo brasileiro deram ao mundo um dos mais depIo-

riveis exempIos de desconsidera辞o para com o meio

ambiente, de todos os tempos, aO declararem “que ve-

nha a polui辞o, desde que as fabricas venham com ela”.

Nわs6 0S gOVemanteS, maS a maioria dos brasi-

leiros tamb6m sempre foran indiferentes a destrui9aO

da Mata Atl含ntica, Cabendo aos cientistas e algumas fi-

guras p心blicas a defesa de teses conservacionistas, Pelo

menos at6 a d6cada de 1970.

Somente nos　乱timos　30　anos,　COm O

Surgimento e crescimento do movimento ecoIogista,

16

COmeea uma lenta mudanea na consciencia do povo

brasileiro em relaefb ao meio ambiente.

Esta mudanea vem se refletindo na queda do

indice de desmatamento, meSmO aSSim, entre 1990 e

1995, mais de 500.000 ha de Mata Atlantica foram

destrufdos para dar lugar a expansわdas cidades,

assentamentos de reforma agraria’ PeCu征ia, Plantio

de pinus e eucaliptos e para fomecer lenha para a

SeCagem do fumo. Este desmatamento foi tr合s vezes

maior’PrOPOrCionalmente, do que o verificado na

Amaz6nia no mesmo perfodo.

Neste inicio do terceiro milenio, OS indices de des-

matanento na Mata Atlantica continuam diminuindo, maS

ainda persistem atividades madeireiras predat6rias em

alguns Estados, Principalmente na Bahia, Paran各e San-

ta Catarina.

Mesmo em 2001, aゆms made加efros肋sisfem em eJr書帽h

esp6cfes ameaca佃s de ex書初9舌o, COmO a arauc看Ifa〇〇〇

… a ;mbufa, a Cane/a preねe a oane/a sassa舶s..○○

… penSando apenas em /ucIOS hle朋afos, AbeねIdo [鵬トSc
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Santa Cata「ina na vangua「da da rec叩e「aeaO
′ヽ′

O Estado de Santa Catarina tem uma exten-

S肴O territorial de 95.985 km2 e est各totalmente inse-

rido no dominio da Mata Atl会ntica, incluindo diver-

SaS fisionomias florestais e ecossistemas associados.

At6 o inicio do s6culo passado, menOS de 5% das

florestas haviam sido destrufdas. H。je restam ape-

nas 17,46%, drea equivalente a l.662.000 hectares,

dos quais 280.000 ha podem ser consideradas flo-

restas prlmanaS, OS OutrOS l.382.000 ha s訊) flores-

tas secund証ias em est鳴io m6dio ou avan9ado de

regeneraeaO.

Santa Catarina 6 hoje o terceiro Estado com

maior ndmero de hectares de Mata Atl含ntica no pafs.

Outro elemento importante, que COIoca o Estado na

Vanguarda da recuperaeao da Mata Atl含ntica, 6 o

fato de que est各havendo significativa regenera?わ

natural de florestas.

Os parques e reservas nacionais, eStaduais, mu-

nlCIPalS e Particulares, eXistentes em Santa Catarina,

CObrem apenas 2% do territ6ho,征ea insuficiente para

garantir a conserva辞O da biodiversidade existente nas

組orestas do Estado. A maior parte dos remanescentes

florestais esta em propriedades privadas, inclusive em

PequenaS PrOPriedades. Isto aumenta a responsabili-

dade dos proprietarios e os toma importantes parcei-

ros na preserva9aO da Mata Atl含ntica.

励脂mp船場s捌a bio離ve膳ida胎de Ma掘At胎n蹄Ca



como preserva叩ecuperar e se beneficiar da mais ameaeada組oresta brasileira

Situa辞o atuaIこ

boas e mas noticias

Entre 1985 e 1995, foram desmatados 165・709

hectares de florestas e mais 12.371 hectares de

manguezais e restingas em Santa Catarina. Os seto置

res que mais contribuiram para esse desmatamento

foram a fumicultura, OS aSSentamentOS de reforma

agr征a, OS reflorestamentos sem Planejamento

ambiental, a eXPIora辞O madeireira, a eSPeCula辞o

imobiliaria e a pecu各ria.

Ja a partir de 1990’um fato novo comeea tam-

b6m a ser observado. Ja nao acontecem aPenaS

desmatamentos, maS tamb6m regenera9わnatural e es-

pont含nea de皿orestas. Segundo o Atlas dos Remanes-

centes FIorestais e Ecossistemas Associados no Domf-

nio da Mata Atl含ntica (SOS, INPE, ISA), entre 1990 e

1995, aprOXimadamente 70.000 ha passaram do estagio

inicial para o m6dio ou avaneado de regenera辞O nO Es-

tado. O problema 6 que continua o desmatamento de

florestas prim証as ricas em biodiversidade e a regenera-

辞o 6 muito mais pobre em esp6cies.

Em abril de 2001 uma equipe de t6cnicos da

Apremavi’da Federaeao de Entidades EcoIogistas

catarinenses, do IBAMA, do Comite Estadual da Re-

serva da Biosfera da Mata Atlantica e do Minist6rio do

Meio Ambiente, SObrevoou algumas das regi6es ainda

cobertas por florestas em Santa Catarina’COm O Objetivo

de avaliar o estado de conservapao da Mata Atlantica.

As p血cipais constatap6es dos t5cnicos levam a uma

boae aumamanOtfoia. A boa noticia 6 que os

desmatamentoS em Santa Catarina realmente dimi-

nuiram e a mata eSta VOltando a ocupar alguns espa-

9OS, eSPeCialmente topos de morros e enCOStaS de

montanhas e serras. A ma noticia 6 que restam POu-

cas dreas com florestas prim征as e as florestas se-

cund証as, em Sua maioria, foram expIoradas a16m

de sua capacidade de regenera辞O e reCuPeraCaO.

Isto indica que, meSmO que h祖v um incremento

na drea de Mata Atl含ntica no餌uro・ eSta Ser各mais po-

bre em biodiversidade.

Ap6s exp,ora’aS利au〇着南s, OS made繭ros p′eferem oortar

as froresねs secund5rjas IeS〃,tan書es pa帽PIan棚o de p加s・

Passos MaねSc /abri/ 200リ

fomos de ca南O叩eimam ma章a nativa em asSenfamentO

ルra/ "O mun;cjP;o de Abe,a′do [uLZ..Sc /ab肌200リ

日d崎ohist6ricadasflorestasemSantaCatarim 

伽lo �急記a"旭 �%cd絶巾um¶o調e魂aI 

1500 �了.768.440 �81,50(准 

1912 �7.498.690 �78,67% 

1959 �2,859.550 �30,00% 

1985 �1.831.950 �19,14% 

1990 �1,729.160 �18,03% 

1995 �1.662,000 �17,46% 

r,Osoutros18′5%rep鳩sen書avamecOS§,s書emasaSSOCiadosa MataAt/anficamaIngt′eZais,reSt帥g臼SeCampOSdea/titude 



A Mata Atl会ntica e Voc6

E「os看o gen飾ca a軸eaea

b雪odive「sidade

Quem 6 agricultor sabe que a eros都o leva em-

bora a camada mais fertil do solo, aquela terrinha

fofa e rica em nutrientes. Os agricultores tanb6m sa-

bem que para melhorar o pomar de frutas 5 necess各

rio usar estacas ou sementes das fruteiras que produ-

Zem uma boa quantidade de frutos e que, aO meSmO

tempo, nあest句am doentes.

Com a Mata Atl含ntica est各ocorrendo um outro

tipo de erosわ, nfb aquela provocada pela chuva, maS

Pelo machado e a motosserra. A expIoracあe o manejo

florestal sempre realizaram o “corte seletivo” de arvo-

res, muitas vezes cortando todas as que tinham mais de

40 cm de di含metro.

Como o pr6prio nome diz, Para O “COrte Seletivo”

foram sempre escolhidas as melhores, mais retas e mais

Ekphra9舌o a〃fo庇a佃de esp6cfes ameaea(fas de

ex筋I9舌o causa eros香o gen6t;ca e ameaca a

bbi抑ve′S;dade da M白書a At愉n書;ca. Wto′ Meire〃es.Sc

Perfeitas drvores da floresta. N都o para serem

PreSerVadas para matrizes produtoras de se-

mentes, maS Para Serem derrubadas e vendi-

das. Com isso, aOS POuCOS, aS melhores cane-

las, PerObas, Cedros, arauC徹ias, imbuias e mui-

tas outras esp5cies nobres foram sendo retira-

das da Mata Atl含ntica.

Em muitos fragmentos florestais hQje s6

restam arvores raquiticas, tOrtaS e finas. Em ou-

tros a extra9aO foi t都o intensa que n肴o sobra-

ram drvores adultas em fase de produ9訃o de

SementeS. Faz-Se urgente a ado9fb de medidas para

resgatar e resguardar o patrim6nio gen6tico das es-

P6cies madeireiras que hqje encontram-Se SOb forte

amea9a de extincao.

Este fato 6 preocupante a tal ponto que cientistas,

anbientalistas e outras pessoas que trabalham pela pre-

Serva9わda diversidade bio16gica, 1evaram o problema

ao CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente,

que aprovou, nO dia 24・05.2001, uma Resolucao sus-

Pendendo o manqo, Para fins comerciais, de todas as

esp6cies amea9adas de extin辞o da Mata Atlintica, ate

que sqam estabelecidos criterios cient組cos que garan-

tan a sustentabilidade dessas esp6cies quando manga-

das. Agora s6 poder各ser autorizado o corte de at5 15m3

a cada 5 anos para uso na prophedade rural.

Com essa decisao do CONAMA, a arauC委ria, a

Canela preta, O SaSSafras, a imbuia e outras esp6cies

amea?adas de extin辞o ganham uma chance de con-

tinuarem sua perpetuae肴o.
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Quem t「aba音ha pa「a dim雪n血o

desmatamento?

白possivel observar que o ritmo do desmatamento

em Santa Catarina diminuiu nos dltimos lO anos, ape-

sar de nわter acal,ado. Aos poucos a consciencia da

popula誇O e dos propriet壷os de terra em relaeao as

florestas vem mudando, Pemitindo que as capoeiras

comecem a cobrir novanente algumas征.eas desmatadas

no passado. No Vale do Ita函l e na Serra Dona Francisca,

no norte do Estado, aSSim como no meio-OeSte e nO

oeste do Estado, aS CapOeiras comeeam novamente a

cobrir os topos de morros e encostas ingremes.

Este quadro 6 resultado do trabalho de diver-

sos atores, dentre os quais destacam-Se:

O movimento ambientalista, Surgido no Esta-

do em 1973 com a cria9詠o da Acaprena - Associapao

Catarinense de Preservaeわda Natureza, Sediada em

垣lumenau, que POSteriomente estimulou o surgimento

de outras ONGs, inclusive a Apremavi. HQje dezenas

de ONGs estfo organizadas na FEEC - Federa辞O de

Entidades EcoIogistas Catarinenses’e ligadas a Rede

de ONGs da Mata Atlantica. As ONGs foram as pio-

neiras no combate ao desmatamento atrav6s de de-

n血cias e na promoeao da educaeao ambiental・

A atuaeao dos Minist6rios P心blicos Federal e

Estadual ap6s a Constitui辞o de 1988, quando passa-

ran a ter entre suas atribui96es a defesa do meio anbien-

te. os procuradores da Repdblica e os Promotores P丘

皿cos passaram a exercer um papel de fiscais do cum-

primento da lei’tantO POr Parte da sociedade quanto

dos 6rgわs p的licos como o IBAMA e a F4∬MA.

O surgimento de novas tecnoIogias agr壬colas?

mecanizadas, POr mais contradit6rio que possa pare-

cer, foi respons各vel pelo abandono do uso agrfcola

das ateas fngremes das pequenas propriedades’an-

tes cultivadas a base de ferramentas manuais como

machado, foice e enxada.Os珊hos dos agricultores

nao se sujeitam mais a fazer o trabalho “pesado” ao

qual seus palS e aV6s estavam acostumados. Isto

pemitiu o surgimento de indmeras capoeiras nos vales
e morros de Santa Catarina.

彫Ohgisfas佃Apremavi e Ac印re〃a es書u佃m伽bco a c商efo

da A刷EくねSeI桐くねAbema, em V柵o′ Mefre硯箱SC H987)

A participa辞O ativa dos 6rgaos de imprensa e

comunica辞o, eSPeCialmente de alguns profissionais

que passaram a divulgar cada vez mais noticias so-

bre crimes ambientais e tamb6m sobre altemativas

de desenvoIvimento sem agredir o meio ambiente.

A criapfb da Polfoia Ambienta獲) nO irfcio da de-

cada de 1990, que PaSSOu a SuP血as deficiencias e lacu-

nas da FrITMA e do IBAMA na丘scaliza辞O. A presenea

diotuma da fiscalizagao fez com que os agressores

ambientais deixassem de ter a “certeza da impu血dade”・

A aprovae各o de leis mais rigorosas’eSPeCial-

mente o Decreto 750/93, PrOibindo o desmatamento

em征eas de floresta prim証ia e nos est各gios m6dio e

avan9ado de regeneraeao foi um fator decisivo para

reverter a marcha do desmatamento.

Somando todos estes fatores, Santa Cata血1a Chega

ao i正cio do terceiro milenio numa posiefo de lideranga

no processo de recuperapao da Mata Atl含ntica a nivel

nacional. Ser各necess証io muito trabalho para passar dos

atuais 17,46% para no minimo 35% de cobertura flo-

restal no Estado. Au6m da recupera鈎O de muitas征eas

desmatadas, 6 necess細・O PrOmOVer O enriquecimento

das florestas secunddrias que estわsurgindo.

Se a diminui9わdo htmo do desmatamento nao

foi obra do acaso, a reCuPera辞O tamb6m ser各tarefa

de muitos setores da sociedade: minist6rio pdblico,

pesquisadores’imprensa, POlfticos’6rgaos anbientais’

moradores urbanos, emPreS釦ios, eCOIogistas e’Prln-

cipalmente, dos proprietinos de terra’POis serao estes

os beneficifrios diretos da preserva9訊o e recuperac都o

das florestas e da capacidade produtiva de suas terras.

A Rede de ONGs da Mata

Atlantica, Criada durante a

Confer合ncia Mundial sobre

Meio Ambiente e Desen一

voIvimento, a ECO/92, realizada no Rio

de Janeiro, COngrega 200 entidades ambientalistas

que tral)alham pela defesa, PreSerVa辞O e reCuPe-

ra辞o da Mata Atl含ntica em nivel nacional.

A Apremavi foi uma das entidades que ajudaram

a criar a rede e participa da coordena9fo nacional.

Neste infcio de terceiro milenio a Rede esta empe-

nhada em congregar instituic6es p的licas e priva-

das e todos os cidadaos brasileiros na campanha
`肌組物AHANHCA " TERCEIRO MLL励vJO -

DESMATAMENTO ZERO,,. Esta campanha visa

conscientizar a sociedade para a necessidade de

conservar a Mata Atlantica e acabar com os

desmatamentos ilegais e desnecess看rios.
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Como preservar; reCuPerar e Se beneficiar da mais ameaeada組oresta brasileira

O que sao a「eas p音oteg雪das por漢e雪?

Åreas protegidas s肴o areas criadas para garan-

tir a sobrevivencia de todas as esp6cies de animais e

plantas’a Chamada biodiversidade’e tamb6m para

proteger locais de grande beleza. A16m de pemitir a
sobreviv合ncia dos animais e plantas’aS dreas prote-

gidas contribuem para regular o clima’abastecer os

mananciais de isua e proporcionar qualidade de vida

as populac6es humanas・ No Brasil existem dois ti-

pos de dreas protegidas‥ aS P同licas e as privadas ou

Particulares.

Existem証eas protegidas particulares em raz詠o de

que nわ6 possivel criar reservas p。blicas em todos os

lugares’e tamb6m porque existem certas証eas que de-

vem sempre ser protegidas’independentemente de sua

localizap肴o, COmO POr eXemPIo as margens de rios’naS-

centes e topos de morros. Neste sentido’OS dois tipos de

紅eas protegidas sわcomplementares. Uma das modali-

dades adotadas para fazer a gestわde areas pdblicas e pn-

vadas 6 a Reserva da Biosfera.

んeas protegidas p帥Iicas

No Brasil as紅eas protegidas pdblicas sわcha-

madas de Unidades de Conserva辞o e tem diferentes

objetivos e categorias’definidas pela Lei 9.985 de

18.07.2000. Entre os objetivos destacam-Se a manu一

ten9fro da diversidade bio16gica’a PrOte車O das esp6cies

ameacadas de extin辞o’a PrOte辞o de paisagens naturais

de notavel beleza c全nica, a PrOte辞O e reCuPera辞O dos

recursos hidricos, a PrOmO辞O da educaeao ambiental e

do ecoturismo, O incentivo a pesquisa cient組ca e a pro-

te辞o dos recursos naturais necess証os a sobrevivencia

das populae6es tradicionais.

A Lei instituiu duas categohas de unidades de con-

SerVaCaO :

Unidades de Proteeao lれtegra○ ○ Entende-Se POr

proteeao integral a manutencao dos ecossistemas livres

de alterae6es causadas por interferencia humana・ admi-

tindo apenas o uso indireto dos seus atributos naturais.

Neste grupo incluem-Se aS Estac6es Eco16gicas’Reser-

vas Bio16gicas’Parques Nacionais’Monumentos Natu-

rais e Re節gios de Vida Silvestre.

Unidades de Uso Sustent名vel - Entende-Se COmO

uso sustentavel a explora辞O do ambiente de maneira a

gara]血a pere血dade dos recursos ambientais renovaveis

e dos processos eco16gicos, mantendo a biodiversidade

e os demais a血butos eco16gicos, de foma socialmente

justa e economicamente vi急vel・ Neste grupo estao as

Åreas de Prote辞o Ambiental (APA)・ Areas de Rele-

vante Interesse Eco16gico (ARTE), Florestas Nacionais

(FLONA), Reservas Extrativistas (RESEX), Reservas

de Fauna e Reservas de DesenvoIvimento Sustentavel・



A Mata Atl会ntica e Voc6

A看eas p「oteg雪das pa軸clI容ares

Segundo a Constitui辞o Federal, que 6 a lei maior

do Brasil, a COnSerVaeaO e PreServa9fb da natureza 6

Obriga辞o coItiunta do poder pdblico e dos cidadfos:

`嶋血老婦・わ的s誌肋伽昭的ao肋eねa肋bゐn重e eco。

頓肋e〃わ印〃納め刷aのb釧?脆〃$○ ○Om〃肋くわpo脚

e essencfa/ a sa伯q脚侃ねdeくねr庇ぬ所nponh"Se aO

foくね「 Puno e a coh軌舶くわoくわ唯rくわくわfen(胎。b e

p騰Se南"h伸竹節p鳩Se〃ねS e血血′aS節脚ゐ鼻

Isto tanb6m alcanea as florestas existentes nas pro-

Priedades privadas’aS quais, Segundo o C6digo Flores-

tal Brasileiro - Lei 4.771 de 15.09.1965 - devem man_

ter uma Reserva Legal e preservar as Åreas de Preserva-

CaO Pemanente. A16m da Reserva Legal e das Åreas de

Preserva辞o Pemanente’que tOdos os propriet証os tem

a obrigacao de preservar’OS PrOPriet証os podem, POr

VOntade pr6pria, Criar Reservas Particulares do Patrim6nio

Natural (RPPN).

A月Ieseルa [ega/ 6 una alea de lわ劇queめd向s as p岬p舶俺遁

仙略庵deveI)きma面e# O man句v sりSten向db必用eserya Lega/

g和訓rfe ao p叩Iね鰭Ifo加由れe畑s bene廠加糖: fomece prodife

鳳or巨s軸s e oferece seIVゆas ambfe/】向is, comO a ProteC看O db so佃,

佃由り調句佃仇)槍eくわs鯵cu膳のS hj鵬のs

O叩e 6 Reserva Lega8?

E a証ea de cada propriedade particular onde nao

6 pemitido o desmatamento (COrte raSO), maS que POde

Ser utilizada em foma de manejo sustentado. A Reserva

Lega1 6 uma drea necessdria ao uso sustentavel dos re-

CurSOS naturais, a COnSerVa辞O e reabilita辞o dos proces-

SOS eCO16gicos, a COnSerVaCわda biodiversidade e ao

abhgo da fauna e flora nativas.

Nas regi6es Sul, Sudeste e Nordeste, Onde ocorre

a Mata Atl含ntica, a Reserva Lega1 6 de 20% de cada

PrOPriedade; na Amaz6nia 6 de 80% para as征eas onde

OCOrre floresta e de 35% onde ocorre o cerrado.

A Reserva Lega1 5 pemanente e deve ser averbada

em cart6rio’a margem do registro do im6vel. H各algu-

mas situae6es em que os propriet委rios que ja estfo utili-

Zando todo o im6vel para fins agricolas ou pecuarios

POdem compensar a Reserva Legal em o血as proprieda-

des. A lei pemite que a compensacao da Reserva Legal

Seja fdita em outra drea, Pr6pria ou de terceiros, de igual

Valor eco16gico, localizada na mesma microbacia e den-

tro do mesmo Estado’desde que observado o percentual

minimo exigido para aquela regiao.

A compensa辞o 6 uma altemativa que pode ser

adotada de foma co可unta por diversos proprietahos de

uma microbacia. Permite a cria辞O de各eas con血uas e

maiores de Reserva Legal e possibilita melhores condic6es

Para a fauna e flora e para a protecあde mananciais.

‾‾‾‾「
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O叩e sao A音eas de Preserva辞o

Pe営manente?

Sあ証eas de grande import鉦cia eco16gica e so-

cial, que tem a fun辞o de preservar os recursos hidricos・

a palSagem, a eStal)ilidade geo16gica, a biodiversidade’

o fluxo g合nico da fauna e flora, PrOteger O SOIo e asse-

gurar o bem estar das popula96es humanas.

O Art. 2O do C6digo Florestal considera de preser-

vapito pemanente’aS Seguintes征eas’Cct)ertaS Ou naO POr

vegeta辞O nativa, loca止zadas nas征’eas n血s e ufoanas:

a) ao Iongo dos rios ou de outro qualquer curso de agun,

em faixa marginal ctja largura m血ima ser各:

・ de 30 metros para os cursos de征ua de menos de

lO metros de largura;

・ de 50 metros para os cursos de縫ua que te血am

de lO a 50 metros de largura;

●　de lOO metros para os cursos de agua que

tenham de 50 a 200 metros de largura;

● de 200 metros para os cursos de agua que tenham

de 200 a 600 metros de largura;

・ de 500 metros para os cursos de isua que tenhan

largura superior a 600 metros;

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservat6rios de agua

naturais ou artificiais ;

c) nas nascentes, ainda que intemitentes e nos cha-

mados “olhos de agua”, qualquer que sQja a situa-

eわtopogr組ca, num raio minimo de 50 metros de

l狐gⅢa ;

4) no topo de morros, mOnteS, mOnta血as e serras;

e) nas encostas ou parte destas com declividade supe-

rior a 450, equivalente a lOO% na li血a de maior

declive ;

" nas restingas, COmO fixadoras de dunas ou
estabilizadoras de mangues ;

g) nas bordas dos tal)uleiros ou chapadas, a Partir da

linha de ruptura do relevo’em faixa nunca inferior

a lOO metros em prQje96es horizontais;

h) em altitudes superiores a l.800 metros, qualquer

que se〕a a Vegeta9肴O.

Reserva Pa軸c山a「 do Pat音雪m6nio

Natura漢

As Reservas Particulares do Pa血m6nio Natural -

RPPNs, Sわreservas particulares que t合m como objetivo

preservar dreas de importancia eco16gica ou paisagistica・

Sわcriadas por iniciativa do proprietdrio’que SOlicita

ao 6rgfb ambiental o reco血ecimento de parte ou do

total do seu im6vel como RPPN.

A RPPN 6 perp6tua e tamb6m deve ser avefoada no

cart6rio, a margem do registro do im6vel.

Ma喝e舶de励os s否o Areas de Pr踏ery印豹Pe〃manen書e・・・

〇〇〇 assjm como as encostas com mais de 45O de dec/Mdade

… e OS maI吃ueZais, COnS胸b伯dbs “be岬紡os ’’da vidb mawh)ha

Diferente da Reserva Legal, Onde pode ser feito

uso sustentavel dos recursos naturais, inclusive de re-

cursos madeireiros, na RPPN s6 podem ser desenvoIvi-

das atividades de pesqulSa Cientmca’eCOturismo’re-

Creaeわe educa?訊o ambiental.

A drea transformada em RPPN toma-Se isenta do

Imposto Te正torial Rural e o propriet証o pode solicitar

auxnio do poder pthlico para elaborar um plano de ma-

nqo, PrOtee都o e gestわda area.

Os propriet証os tamb6m nao precisam pagar ITR

sobre as reservas legais e鉦eas de preservacao pema-

nente (Lei 9.393 de 19.12.1996)・
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A MataAtl会ntica e Voc6

Assim como os c孤)S Profeg吟m os o肋os, aS maねs c〃fares

pIO書eErem aS "aScen章es, rios e /agos

O叩e S呑o matas c雪音ia「es?

Mata ciliar 6 0 COI互unto de arvores, arbustos, Ca-

Pins, Cip6s e皿ores que crescem nas margens dos rios,

lagos e nascentes. As各eas nas margens de rios, lagos e

nascentes onde ocorrem as matas ciliares sao considera-

das dreas de preserva辞o pemanente pelo C6digo FIo-

restal Brasileiro.

O nome mata ciliar vem de cflios. Assim como os

Cflios protegem os olhos, a mata Ciliar protege os rios,

1agos e nascentes. A mata ciliar cobre e protege o solo,

deixando-O fofo, fazendo com que funcione como uma

esp6cie de espor直absorvendo a agua das chuvas. Quan-

do chove, aO inv5s da chuva ir direto para o rio, aCaba

Penetrando na terra, eVitando as enxurradas e regulando

O CicIo da agua. Com suas raizes a mata ciliar evita a

erosao e ret5m particulas de soIo e materiais diversos, que

COm a Chuva iham acabar assoreando o leito dos rios.

Este copjunto de征vores, COm Sua SOmbra e fru-

tos, 5 muito importante para a prote9fb e preservac都o da

biodiversidade da flora e fauna e para o equilibrio do

ecossistema como um todo. Serve de abrigo para v証ias

esp6cies de animais que ajudam a controlar as pragas na

agricultura.
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Em todo o Bioma Mata Atl含ntica muitas matas

Ciliares, aO Iongo de rios, lagos e nascentes, foram des-

matadas e indevidamente utilizadas no passado. As con-

Seq屯合ncias desta destrui辞o sat) Sentidas diariamente com

O agraVamentO das secas e tamb6m das enchentes, O que

toma necess各ria uma urgente a辞o de recupera辞o.

Existem vdrias maneiras de se recuperar as matas

Ciliares; a mais鰭cil e barata 6 deixar a natureza aglr

SOZinha, Ou Sga, Parar de praticar agricultura ou pecua-

ria nestas faixas para que aconte9a a regeneraC都o natural

da floresta. Se a teFTa naO eStiver muito degradada, e Se

nas proximidades existirem remanescentes florestais que

POSSam fomecer sementes, em POuCO temPO Surgira uma

CaPOeira, que em alguns anos se transfomar各numa flo-

resta. Nas pastagens o idea1 6 cercar a各ea, deixando

apenas um pequeno caminho para os animais chegarem

at6 a agua.

Pode-Se tamb6m g河dar a natureza com o plantio

de mudas de esp6cies nativas. Fazer o reflorestamento

aumenta um pouco o custo mas o resultado 6 muito mais

r細ido. O que a natureza sozinha faz em 40 anos, POde

Ser feito em lO anos com o reflorestamento.



Como preserva叩ecuperar e Se bene触ar da mais ameacada皿oresta brasileira

朋os p′O鳴gfdos po′ mata Oi,fa’tGm毎的a mais /肋pa e s看o

肋enos assoIeados

As matas c肋res ga帽ntem a叩antidade e a q〃a/肋de da

agtIa de ,agOS natu帽is e ′eServat6血s oonstmjめs

O passo a pasSO

da rec叩era辞O

para reflorestar matas Ciliares 6 importante obser-

var os seguintes passos:

1 - Demarcar a征ea a ser reflorestada e isol紅a de

animais, quando estiver no meio de pastagens;

2 - Escolher esp6cies adaptadas a regiわdo plantio e

observar o clima, O SOIo e usos anteriores da terra;

3 - Utilizar em tomo de 50% de esp6cies pioneiras, aprO-

veitando suas caracteristicas de r4)ido cresc血ento;

4 - Privilegiar o uso de frvores frotiferas’atraindo a fauna;

5 - Diversificar ao maximo as esp6cies plantadas頂ITa

chegar o mais pr6ximo possivel do ambiente natural;

6 - Quando possivel, Plantar em linha e coIocar esta-

cas, Para facilitar餌uros trat)alhos de manuten辞O;

7 - Escolher o espapanentO entre Plantas (2 x 2’3 x 2’

3 x 3 0u4 x4), emfun辞o dos custos e do prazo em

que se espera recuperar a drea. Espa9amentOS menO-

res dわresultados imediatos’maS O CuStO de implan-

ta辞o 6 maior;

8 - Proceder o replantio das mudas mortas;

9 - Realizar limpezas de manutenCaO (ro9adas e

coroamento) at6 o 39 ano ap6s o infcio do plantio.

nascentes, fねs e /agOs 6 p唯/ujZo certo pa帽oS ag面eu/toIeS〇・〇

… e Pa帽OS mOrado′eS do ca叩O e das c肋des
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0叩e sao co「「edo「es eco音6gicos?

As Feservas Legais das pIPprfedades podem seI血書e〃晦a佃s pa伯a

fo仰ap舌o de oomedoIeS ecO堕昨OS

Jわchos do Hio Chapec6, em Sanfa Ca書a〃na, em que a ma書a c〃ね′ foi

reti矧ぬ,肋te仰I)叩endo o co〃edor ecoゆO憎書u帽/

co〃edores eco/4gfeos com esp6cies "a書ivas s舌o de ex加ema肋po′鰭ncね

no meio dos ne〃oIeSねmentos com esp6cfes ex6書foas
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Corredores Eco16gicos sfb缶eas que

unem os remanescentes florestais possibili-

tando o livre tr含nsito de animais e a disper-

S都o de sementes das esp6cies vegetais. Isso

Pemite o組uxo genico entre as esp6cies da

fauna e flora e a conservaeao da biodiversi-

dade. Tbmb6m garante a conserva辞O dos

recursos hidricos e do soIo, a16m de contri-

buir para o equilibrio do clima e da paisa-

gem. Os corredores podem unir Unidades

de Conserva辞O, Reservas Particulares, Re-

servas Legais, Åreas de Preserva辞o Perma-

nente ou qualSquer OutraS dreas naturais.

O conceito de corredor eco16gico 6

novo no Brasil mas sua aplicae肴o 6 de extre-

ma import含ncia para a recupera9肴o e preser-

Vae肴O da Mata Atl含ntica, ja que os remanes-

CenteS eStわespalhados por milhares de pe-

quenos e m6dios fragmentos florestais. Es-

tes fragmentos s肴o ilhas de biodiversidade

que guardam as infomae6es bio16gicas ne-
CeSS徹ias para a restaura9都o dos diversos

ecossistemas que integran o Bioma.

Neste sentido, SemPre que nわexiste

ligapao entre um fragmento珊orestal e ou-

tro, 6 importante que sQja estabelecido um

COrredor entre estes fragmentos e a area sQja

recuperada com o plantio de esp6cies nati-

VaS Ou atraV6s da regenerac看o natural.

Os corredores eco16gicos podem ser

Criados para estabelecer ou para manter a

liga9fb de grandes fragmentos florestais,

COmO aS Unidades de Conservacao, e tam-

b6m para ligar pequenos fragmentos dentro

de uma mesma propriedade ou microbacia.

Um meio鰭cil de criar corredores 6 atrav6s

da manuten辞o ou da recuperacao das matas

Ciliares, COnSideradas dreas de preserva辞o

Pemanente, que ultrapassam as fronteiras
das propriedades e dos municipios. Atrav6s

das matas ciliares 6 possfvel estabelecer co-

nexわcom as reservas legais e outras areas

florestais dentro das propriedades.

A aplica9都o correta do C6digo FIo-

restal quanto a manuten9fo ou recuperaeao

das areas de preservap肴o pemanente e re-

SerVaS legais permite que se fa9a um Plane-

jamento da paisagem por microbacia ou por

municipio, mantendo todas as florestas in-

te亜gadas. O planej amento da paisagem pode

Ser feito de maneira participativa entre os

PrOPriet各rios, autOridades p心blicas e Orga-

nizac6es N訊o Govemamentais.
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Nas encosfasぬSe仰do肋可ac加かe佃Se〃a Ge帽/ (abajrの肋po′ねutes舟徳J'}entoS fro′eSfais fo伽am co〃edbIeS ecO/6gわos

q〃e c′l∽m S加ねC細面a de "Or書e a su/ e s舌o f面dame融ais pa憎a p′eSerVa9乞O da b棚v!rs肋de da M細A鵬ntfoa
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Mode看os pa輪tOma「傭鴫音,, a sIIa叩叩「iedade

A palavraしegal tem dois sentidos!

宣" Que叩叩轟edすde lJq臼I容

Uma express肴o que quer dizer bonita, bem cuidada, Ou S句a, uma ProPriedade ideal

Para Se mOral Um lugar de sonho onde qualquer pessoa gostaria de morar e viver.

2 "聞叩o巾edすde es略Le租l。

A expressfo indica que o propriet各rio cumpre as leis ambientais. O cumprimento da

Lei, a16m de proporcionar condie6es para a conservapfo dos recursos naturais, tOma a

PrOPriedade bonita e atrativa para se morar.

Manqjo FIorestal: Na Reserva Legal POdem ser

realizadas atividades de manQjo de produtos

Reserva Le

Na regiao da Mata Atlantica, tOdas as

PrOPriedades devem ter uma Reserva Legal

de 20%,鉦ea que pode ser utilizada para

manejo flore斗al sustentado e apicultura.

Mata Ciliar: E Årea de Preserva辞O

Permanente. Ideal para foma9肴O

de corredores eco16gicos para

OS animais e plantas・

Pecu各ria: Deve res

Reserva Legal e Åreas de

Preserva辞o Pemanente.

亘importante fazer

CerCaS Para eVltar /
que os animais

諾:a　β卒
園　　　闇

RPPN - Reserva Particular do

Patrim6nio Natural. Os propriet征ios

POdem solicitar ao IBAMA a cria辞o

de RPPNs do total ou de parte de

SuaS PrOPriedades.
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adeireiros e n肴o madeireiros, mediante autori-

Za9fめdos 6rgfbs competentes.

L:ィ! Agricultura:

園園圏
辞O Pemanente.

Piscicultura : A9udes e

ニ詰巨虹r
i ;/←　　‾■←.′

Estradas Internas: Devem

Ser Planejadas e construidas

de acordo com as curvas

de nivel.

tanques devem ser

COnStruldos fora dos leitos

dos rios e das areas de

Preservac肴o Permanente.

Casas e ranchos: Devem ser

COnStruidos fora das Åreas de

Preserva辞o Permanente, Para

evitar prgjufzos com enchentes.

icultura: Atividade que

POde ser desenvoIvida no

meio da Reserva Legal, das

Åreas de Preservap舐Perma輸

nente e das RPPNs.



Como preservaちreCuPerar e Se beneficiar da mais ameacada皿oresta brasileira

Dentro da看ei, COm叩odutividade e叩a漢雪dade de vida

Existem no Brasil in心meros exemplos de pro-

priedades負1egais,,, Onde os propriet各rios respeitam

o meio ambiente, CumPrem aS leis ambientais e ao

mesmo tempo conseguem ter alta produtividade e

6tima qualidade de vida-

O tama血o da propriedade n豹impede o cum-

p血nento das leis anbientais. Tamb6m ja esta provado

que as pequenas propriedades tomam-Se muito mais

produtivas quando o meio ambiente 6 respeitado.

Ⅵ皿t種ge血s Pすr種O叩oPIEet針雪o

Os propriet急rios estわdispensados de pagar o

Imposto Territorial Rural sobre as Åreas de Preserva-

e都o Pemanente’aS Reservas Legais e as征eas trans-

formadas em Reserva Particular do Patrim6nio Natu-

ral (RPPN). Para isso precisam subtrallas da area to-

tal do im6vel no momento da apura辞o do ITR (Lei

9.393 de 19.12.1996).

Dive輪誰cす椅6 a chave町輪a

so b看e▼冒ve n c ia

O pequeno propriet鉦o rural precisa usar muita

Criatividade e empe血o para sobreviver na roea. A diver-

sifica鈎o da臆Produ(知agropecu鉦a e o respQito ao meio

ambiente s肴o os principais pilares da sustental址dade eco-

n6mica e ambiental da propriedade.

A monocultura臆e O uSO de insumos qu壬micos

(agrot6xicos e adubos soltweis) s訊o inimigos da

sustentabilidade econ6mica e ambiental da proprie-

dade no m6dio e longo prazo.

A foto abaixo mostra o Sitio Serra Pitoco, na

comunidade de Alto Dona Luiza, municiPio de Atalanta

- SC. As atividades de agricu血ra’horticultura’PeCua-

ria e piscicu血ra sわdeserIVOIvidas de foma org含ni-

ca, Sem utiliza辞O de insumos qu血icos. Outras ativi-

dades como manejo de erva-mate, aPicultura e

visitacao pdblica tamb6m s豹realizadas no sftio.

O uso da名勝a deユ争5hecね膨S

1 - Agricultura diversificada……………・・……………………・・・・・3’O ha

2 _ Horticul調radiversificada …… ……‥臆… … ……… … … …・ふ・工O ha

3 - Fruticultura diversificada ………………・・……………………・0’5 ha

4 - Pastagem (PeCu征ia - bovinos, Suinos, aVeS)…………・1’O ha

5 - Piscicultura

6 - Area pararanchos, CaSa ejardim …・・………………………・0’6 ha

7 - Reserva Legal

8 - Micro-COrredor eco16gico plantado ………………………・0’3 ha

9 - Mata ciliar recuperada

10 - RPPN - Reserva Particular do Patrim6nio Natural..3’O ha

1 1 - Manejo de erva-mate na Reserva Lega1

12 - Apicu血ra na Reserva Legal e RPPN

13 - VAsita9あpdblica na RPPN

3宣



A P「opr雪edade伸鴫田園タ, em reg雪呑o monta晴hosa

Corredores Eco16

para ligar as Åreas de Preserva辞o Pemanente com as

Reservas Legais, dentro da mesma propriedade e tamb6m

COm OutraS PrOPriedades. Os corredores pem前em a livre

Circula9fb de animais silvestres e dispers都o de §ementeS.

Agricultura: Deve ser feita

言霊霊霊室警

Encosta com mais de 450:

E Area de Preserva9aO

Permanente (APP).

N肴o 6 pemritida a exploraeあ

de madeiras. E ideal para

foma9aO de corredores

eco16gicos para os animais

Silvestres e plantas nativas.
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Reserva Legal :

Apicultura: Pode ser

desenvoIvida nas Areas de

Preservae獄o Pemanente,

Reserva Legal e nos

Corredores Eco16gicos.

Na regi到o da MataAtl合ntica

todas as propriedades devem ter

uma Reserva Legal de 20%,缶ea

que pode ser utilizada para

man匂O florestal susteutado e

坤ic心血a.

Deve ser

implantada fora

das APPs e da

Reserva Legal.

Casas e ranchos: Devem ser construidos

eas de Preserva辞O Pemanente

(APPs), afastadas dos rios para evitar

PrQjufzos com enchentes e das encostas

Para eVitar prejufzos com deslizamentos.

Mata Ciliar: Pecuaria: Deve ser

EAreade praticadafora dasAPPs

陣eseⅣa辞O

Permanente,

e Reserva Legal.

Estradas Internas :

Devem ser construidas em

CurVa de nivel.



Como presgrvar; reCuPerar e Se beneficiar da mais ameaやda floresta brasileira

E Empo巾ante p菓aneja音a paisagem da p「op「iedade

菓evando e血conta a microbacia
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A Mata Atl会ntica e Voc6

0叩e 6 1皿a f音0reSta画m釦a?

三三三一

国　麗態回　議譲
二箪二言“

:三二二一一一幸○ ○二三三三三三≡≡

FIoresta primdria, tamb6m conhecida como flo-　　　　A Mata Atl含ntica prlmarla CaraCteriza-Se Pela

resta em clfmax ou mata virgem, 6 a floresta intocada grande diversidadebio16gica, Pelapresenea de缶vores

Ou aquela em que a a9fo humananfo provocou signifi-　altas e grossas, Pelo equilfbrio entre as esp6cies pio-

Cativas alterac6es das suas caracterfsticas originais de neiras, SeCund証ias e climdeicas, Pelapresenea de gran-

estrutura e de esp6cies.　　　　　　　　　　　　　de ndmero de brom61ias, Orquideas, CaCtOS e OutraS Plan-

tas omamentais em cima das drvores.

O qlle SaO f音0「eStaS Sec皿d針雪as?

Florestas Secunddrias s各o aquelas resultantes de

um processo natural de regeneraeao da vegetacao, em

証eas onde no passado houve corte raso da floresta

Primdria. Nestes casos quase sempre as terras foram

temporariamente usadas para agricultura ou pastagem

e a floresta ressurge espontaneamente ap6s o abando-

no destas atividades.

Tbmb6m podem ser consideradas secundarias as

Horestas muito descaracterizadas por explora辞o madei-

reira irracional ou por causas naturais, meSmO que nun-

Ca tenha havido corte raso e que ainda ocorram征vores

remanescentes da vegeta鈎o prim名ria.

A grande maioria dos remanescentes de Mata

Atlantica ainda existentes nas pequenas e m6dias pro-

Priedades agrfcolas s肴o secund征ias.

Nas 〃oIeSfas

Secund者Iねs des書acam-

Se eSp6cjes pfoneiras,

como a加acatiI吃a, e

n乞o h香o mesmo

equ肋庇que ex庵fe

nas 〃0鳩SねS p血か乞南s



Como preservar) reCuPerar e Se beneficiar da mais ameaeada floresta brasileira

Es略gios de desenvo漢vimento das

f漢0「eStaS Sec皿da獲ias

Asj70reSias seczlnddrias誘o c履ss碑adds de acorめ

COm O CSi虎gio de regenenag虎o. As princ砂ais

caJlaCteri弱cas de cadd esidgio es砺o d〆綴drs em Jeis

華de朋is e estadz‘ais (I)

Estagio iniciaI de regeneraefro:

什Capoei「inha,,(2)

A capoeih血a surge logo糾〕6s o abandono de uma

drea agrfcola ou de uma pastagem. Este estagio geral-

mente vai at6 6 anos, POdendo em alguns casos durar at6

10 anos em funeわdo grau de degradaeわdo soIo ou da

escassez de sementes.

Nas capoeirinhas geralmente existem grandes

quantidades de capmS e Samambaias de chわ. Pre-

dominam tamb6m grandes quantidades de exem-

plares de atvores pioneiras de poucas esp6cies・ a

exempIo das vassouras e vassourinhas. A altura

m6dia das壷vores em geral nao passa dos 4 metros

e o diametro de 8 centimetros.

閤agio m6d雪o de regeれera辞0:

什c種poeira,,

A vegeta辞o em regenera9aO natural geralmente

alcanca o estagio m6dio depois dos 6 anos de idade’du-

rando at6 os 15 anos. Neste est勾io as arvores atingem

altura m6dia de 12 metros e diametro de 15 centimetros.

Nas capoeiras a diversidade bio16gica aumenta’

mas ainda h各predominancia de esp6cies de drvores pIO-

neiras como as capororocas’ing各s e aroeiras. A presenea

de capins e samambaias diminui, maS em muitos casos

resta grande presenea de cip6s e taquaras. Nas reglOeS

com altitude inferior a 600 metros do nivel do mar os

Palmiteiros comeeam a aparecer.

E規agio avam9ado de regenera辞0=

仙c種poei音呑0,,

Inicia-Se geralmente depois dos 15 anos de rege-

nerapao natural da vegeta辞O’POdendo levar de 60 a

200 anos para alcan9ar nOVamente O eStagio semelhante

a floresta prim征a・ A diversidade bio16gica aumenta

gradualmente a medida que o tempo passa e que eXis-

tam remanescentes prim釦os para fomecer sementes. A

altura m6dia das arvores 6 superior a 12 metros e o di含-

metro m6dio 6 superior a 14 centimetros.

Neste estagio os capins e samambaias de chao

nわsわmais caracterfsticos. Come?am a emergir esp6-

cies de証vores nobres como as canelas, Cedros, SapuCaias

e imbuias. Nas regi6es abaixo de 600 metros do nivel

do mar os palmiteiros aparecem com freqtiencia. Os ci-

p6s e taquaras passam a cresCer em equilibrio com as

arvores.

Na capoe研励a des書acam「se as vassOuraS e Cap血S・・・

〇〇〇 que d§o ,唯珂r a Capej帽s com mabr dive船舶de de e印6cfes・○○

... af6 que cane,asI ced′OS e Perobas su′gtm e肋ambientes

de maio′ eq〃〃めrio, COmO OS CapOeh6es

(1) Os estaglOS e aS CaraCteristicas de cada estdeio para o Estado de Santa

catarma eStfro definidos na Resolueao do CONAMA NO 4/94 de

O4/05/94, que regulamenta o Decreto 750/93. De acordo com o Decreto

estas caracteristicas podem ser diferentes de Estado para Estado.

(2) Os termos Capoeirinha, Capoeira e Capoeirao sわpopularmente

utilizados no Estado de Santa Catarina para definir os diversos

est各gios de regenera辞O das florestas secund証as. Estes temos

tamb6m podem variar de Estado para Estado.
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Pr雪nc雪pa雪s ca「acte看ist雪cas

das f音0reStaS SeCundar雪as

Presen9a desfacaぬde esp6cies pbneiねs

com g略nde "寄mero de伽伽v緬uos

Meno′ n寄mero de esp6cfes e exempfares

de brom6伯S e O岬ujdeas

G帽nde quan意;dade de taquaras, p而)C小a〃"ente em hcais

exp/o帽dos de fo仰a ;Iγac;ona/

36

Grande叩an書;dede de c旬6s, pwhc小a伽Ien重e

em areas mui書o exp/OI轡d各s

AWo伯s menoIeS em朋amefIO e a/tu帽

Presen9a S垣J棚caf/va de cap肋s e samambafas,

especfa〃"en書e "aS CapOe脇has



Como preservaI; reCuPerar e Se bene鯨ciar da mais ameacada皿oresta brasileira

Quanto va8em as matas

Secund名園ias?

Em fun辞o das poucas areas remanescentes de flo-

restas prim征ias na Mata Atlantica, aS florestas secund呑

rias exercem h句e algumas fune6es ou serv19OS ambien-

tais cruciais no equilibrio do clima, nO Sequestro de car-

bono, na manuten9aO dos mananciais de agua que abas-

tecem as cidades, nO CO血Ole de pragas e doencas na

agricultura e na manuteneわe sobreviv合ncia das muitas

esp6cies da flora e fauna.

As florestas secunddrias tamb6m podem propor-

Cionar diversos produtos como lenha, folhas, frutos, er-

VaS medicinais e plantas omamentais. Elas sao de extre-

ma import含ncia para o equilibrio da paisagem e para o

desenvoIvimento do ecoturismo. Infelizmente, at6 hqie

POuCO Se eStudou e pouco se conhece sobre o potencial

das florestas secundarias.

O valor das florestas secund盃ias da MataAtl含nti-

Ca tamb6m ja foi reconhecido pela legisla9aO federal

(Decreto 750/93), que PrOibe o desmatamento nas flo-

restas prim征ias e nas secund紅ias em estagio m6dio e

avaneado de regenera辞o. Com a proibie都o imposta pela

legisla9あalgumas praticas seculares, COmO O COrte raSO

e posterior queima’nfb puderam mais ser utilizadas pe-

los propriet各rios. Isto contribui para que as florestas em

regeneraeao tenham que ser preservadas.

No entanto, em muitos casos, OS ProPhetdrios ain-

da nあveem com bons olhos nem a legisla車O e nem aS

florestas secunddrias. Alguns coIonos, aCOStumados com

a foma antiga de expIoracわ, Onde predominava o corte

raso’a Venda da madeira e lenha e posterior queima das

SObras, Simplesmente continuam acreditando que as flo-

restas secunddrias nわtem qualquer valor e nわservem

Para nada・ Outros ainda acreditam que seria mais lucra-

晦)?enfos飢)reSねis sec〃n(略庇)S em PequenaS

pIqprfedbdes agl庵o/as de AgJon∂micaSc (fo書o maio互

A pIOfe(泊O de manancねis 6 una dds fun96es佃

〃o胎sね. A/to Pomb血has, em Pouso層edondb-Sc

tivo derrubar tudo para plantar especleS eX6ticas como

PmuS e euCalipto ou plantar culturas anuais como milho,

fe萌O Ou Cebola.

No entanto, COmOja vimos, a maior parte das flo-

restas secund紅ias encontram-Se naS PrOPriedades priva-

das. Isso tem explica辞O Simples, Ou SQja, 6 resultado do

modo como sempre utilizaram a terra. No passado, OS

PrOPrietdrios’Sqam agricultores ou criadores de gado,

ano ap6s ano, iam desmatando novas areas para ampliar

SuaS rOCaS Ou PaStagenS Ou Para Substituir as征eas que

ja nfo produziam mais o suficiente.

Desta foma’muitos desmataram mais do que

deviam’inclusive dreas que a lei considera de pre-

SerVaeaO Pemanente COmO aS margenS de hos e nascen-

tes e各eas de reserva legal’aqueles 20% que cada pro-

Priedade deve manter com cobertura florestal. Se pelo

menos a lei tivesse sido respeitada teriamos hQje em

tomo de 35% de cobertura florestal no Estado de Santa

Catarina e nfo apenas 17,46%.

Atrav6s do reflorestamento ou da regenera辞o na-

tural espontanea, eSSa diferenea precisa ser recuperada.

Isto significa que no futuro’SOmente Para CumPrir o que

esta na lei, O Estado precisa dobrar sua cobertura flores-

tal・ Os n竜meros dos dltimos levantamentos indicam que

a recuperapfb ja vem ocorrendo, maS PreCisa aumentar

ainda mais.
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A MataAtl会ntica e Voc6

Regene獲aeao espontanea ou

「ecupe「a辞o das a獲eas?

A riqueza da biodiversidade e a velocidade da re-

genera辞o e crescimento das florestas secund証ias de-

Pendem de alguns fatores, dentre os quais se destacam:

1) a exist台ncia de remanescentes florestais nos ar-

redores para fomecer as sementes;

2) a exist合ncia de dispersores de sementes; e,

3) o grau de degrada9aO do soIo.

A Apremavi vem ha 15 anos fazendo trabalhos

de recupera辞o de証eas degradadas atrav6s de reflores-

tamento com esp6cies nativas. Neste perfodo foram ob-

tidos resultados animadores. Numa area de pastagem

COmO a da foto ao lado, Onde nao havia presenca de

征vores at6 1987, quando foi reflorestada, POde-Se Veri-

ficar o grau de recuperae奮o em compara9わcom征eas

de vegeta辞o secund各ria em processo natural e espont含-

neo de regeneracfb.

Uma an各lise comparativa do crescimento das証-

VOreS Plantadas e da biodiversidade das areas recupera-

das em relacあa証eas em regenera辞o natural espont含-

nea indica que atrav6s do reflorestamento com esp6cies

nativas pode-Se adiantar o periodo de regenera9都o em

Pelo menos 30 anos.

O gr組co abaixo mostra o crescimento de duas

dreas plantadas e duas紅eas de floresta secunddria em

regeneraeao espont含nea com 44 anos de idade. A area

basal em m2爪a das areas reflorestadas em 1987 6 igual

Ou maior do que a drea basal das areas de floresta secun-

daria em regenerae肴o espont含nea com 44 anos de idade.

Nas areas reflorestadas tamb6m existem mais es-

P6cies do que nas freas em regenera辞o, COnforme pode

Ser Visto no gr組co ao lado. Ja o n心mero de exemplares

de drvores 6 significativamente maior nas dreas em re-

generaCaO.

A maior parte dos exemplares de証vores nas

征eas em regenera辞O eSPOnt含nea S肴O de esp6cies pIO-

neiras, que eSt肴O COmPetindo entre si por espaeo e luz.

Comparacfo de Årea BasaI entre duas areas reflorestadas com

idade de 14 anos e duas areas sob regene「aeao espontanea

COm 44 anos de idade

Årea re¶orestada l Area leflorestada 2 Area regenera§fo　Å「ea regenera9aO

espontanea l espontanea 2

l口Årea BasaI m2/ha1
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Eh) 1987, PaSfagem onde fo帽m pfan書aぬS aryOreS mt;yas

Elm 2001, aSpecfo do伽tehor da 〃ores書a ap6s 14 anos,

mostra o gねu de d/yersidade e o tamanhoくねs aWoIeS

Nas areas reflorestadas existe um maior equilfbrio entre

ntimero de esp6cies e individuos, O que PrOPOrCiona menor

COmPeticao e possibilita um crescimento mais harm6ni-

CO e aCelerado do conJuntO.

Este exempIo mostra que podemos contribuir para

aumentar a biodiversidade e tamb6m o ritmo de cresci-

mento das arvores, tantO em証eas onde nfb ha vegeta-

9fb quanto naquelas onde a regeneraeao ja esteja ocor-

rendo de forma espont含nea.

Nos capftulos seguintes voce ver各como se

faz o enriquecimento de florestas secundatias e

COmO O ennqueCimento aumenta o ritmo de cresci-

mento das arvores.

Area「eflorestadal　んea 「eflo「estada2　んearegene「a9わ　Å「ea「egene「a9fo

espontanea l espontanea 2

" ndmero de esp6cleS回n心me「o de arvores
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Como preservaI号eCuPerar e Se bene鯨ciar da mais ameacada floresta brasileira

E調音iquec雪mento de florestas sec皿dariasこ

ace看e営ando os processos nat田ais

O叩e 6 en細iquecer f音o細estas sec皿darias

Enriquecer florestas secundarias 6 aumentar, atra-

V5s do plantio, a quantidade de esp6cies de紅vores e

OutraS Plantas em deteminada鉦ea’COn正buindo para o

incremento da biodiversidade e para a acelera辞o na re-

generaeao da floresta.

A Apremavi comeeou a desenvoIver a id6ia de

emquecer florestas secundarias ap6s a edi辞O de Decreto

750/93, que PrOibiu o corte raso das florestas em estagio

medio e avaneado de regeneracfb da Mata Atl会ntica.

丘importante lembrar que emquecer as florestas

SeCunddrias nわsignifica necessariamente enriquecer os

ProPriet各hos das征eas. E certo que os proprietdrios terfo

in心meras vantagens ao fazer o enriquecimento de suas

florestas secund缶ias, maS O lucro ou o retomo econ6mico,

depende muito do grau de degradaeあou do est毎io de

regeneracあem que se encontra a floresta, das condi-

96es de solo, do clima local e das esp6cies utilizadas. As
experiencias em andamento indicam que na maioria dos

CaSOS n肴o h各lucro financeiro imediato.

No entanto, a Participacあdos propriet各rios de

terras 6 fundanental para o sucesso do trabalho de euri-

quecimento. Com a participapわ, OS ProPhet釦ios adquirem

COnhecimentos sobre como emquecer as florestas e sobre

as esp6cies que podem gerar retomo econ6mico no fu血ro;

A pa′請e佃C乞0 e enVOIv加]ento dos proprfef紡os 6

fund尋menfa/ pa帽o sucesso do empIeend軌men書o e

cIeSce叩ando peroebem as van書範やns de si§tema

COnhecem a legislapao ambiental e percebem que

6 possivel cumpri-1a; POdem aproveitar a le血a e a

madeira (de征vores mortas e ca壬das) para uso na

PrOPriedade; PerCebem que a floresta tem impor-

tincia e valor e que pode ser integrada as demais

atividades econ6micas da propriedade, desde que

manej ada de foma sustent各vel.

Ao propor o enriquecimento das flores-

tas secundarias, a Apremavi tem como objetivo

garantir a conserva辞o dessas florestas e ao

mesmo tempo oferecer alguma altemativa de

uso aos propriet各rios.

Antes de iniciar os trabalhos de enriquecimento

a Apremavi fez algumas analises das caracterfsticas

das florestas secundarias. Estas an創ises mostraram que

em algumas florestas secunddrias predominan esp6cies

nao arb6reas, tais como cip6s, Samanbaias, CaPlnS e

taquaras’que COmPetem COm aS各vores por nutrientes’

espaco e luz.

Em outras areas h各um excessivo ndmero de

exemplares de esp6cies de arvores pioneiras, fomando

uma quase monocultura, inibindo o aparecimento e de-

senvoIvimento das drvores secund各rias e climax.

丘importante avaliar a situaeわe o estagio em

que se encontra a floresta antes de escolher a foma ou
O m6todo de enriquecimento a ser adotado. A avaliacao

Pr6via tamb6m vai indicar se ser各ou nわnecessario in-

tervir na floresta atrav6s do manQjo de algumas esp6cies.

O manQ]O, neSte CaSO, 6 o trabalho preliminar, que Vai

PreParar a floresta secund各ia para ser enriquecida.

Em Santa Catarina, POr eXemPlo, naS reglOeS COm

altitudes inferiores a 600 metros 6 possivel ut址zar o palmito

COmO uma eSP6cie-Chave do enriquecimento, POdendo-Se

Obter retomo a partir de 8 ou 9 anos. Nas regi6es de clima

mais範o, COm altitude superior a 900 metros, POde ser

utilizada a erva-mate COm retOmO a Par血de 4 anos ou a

arauc征ia com retomo a partir de 20 anos.

Pe′Seu PO書encfa/ e○○n6m細o no ou′書o prazo, a e′Vama書e e a a帽uc看南, em ′eg砺es ac;ma de 900 me書′OS, e O Pa/mifo,

em ′eg桁es aba庇o de 600 me書ros do "了ve/ do ma′ POdem se′ 〃Sadas como esp6cies○○haye "O en〃quecimen書o

41



A Mata Atl会ntica e Voce

como en「雪叩ece「 f漢o「estas

Secundarias

Existem v征ias fomas de enrlqueCer aS flores-

tas secund釦ias. A escolha da forma adequada a cada

Situacわdepende:

a) do grau de degrada9fb e do est垂io de regene-

ra辞o em que se encontra a floresta secund看ria;

b) dos recursos humanos e financeiros disponiveis;

b) do perfodo des匂ado para obten辞o de retomo

econ6mico;

C) da necessidade de obten辞o de subprodutos como

lenha e madeira para uso na propriedade;

d) da inten9着O de uso futuro da drea para manqio

SuStent各vel ou apenas para recomposleaO e PreSer-

Va辞o da biodiversidade.

E importante ressaltar que a escolha do m6todo a

Ser adotado implica na maior ou menor necessidade de

recursos humanos e financeiros e poder征nfluenciar di-

retamente o ritmo de crescimento das esp6cies ja exis-

tentes e das plantadas.

Na maioha dos casos’Para fazer o enrlqueClmen-

to 6 necess委rio realizar manqo, atraV6s do corte seletivo

de deteminadas esp6cies arb6reas que ocorrem com

grande freq廿encia. Tbmb6m 6 necess各ho mangar os ci-

P6s’taquaraS e CaPmS que geralmente ocorrem em gran-

de quantidade nas forma96es secunddrias.

O mango possibilita maior incidencia de luz no

interior da floresta’diminui a competieわentre as plan-

tas・ dando condi96es para as鉦vores existentes e as plan-

tadas se desenvoIverem melhor.

No corte seletivo devem sempre ser preservados

OS melhores exemplares de cada esp6cie, COm O O切etivo

de garantir maior volume e melhor qualidade das drvo-

res para futuros usos.

Com o maneJO POdem ser obtidos subprodutos

COmO lenha e madeira. Em capoeir6es com idade

entre 15 e 35 anos obt6m-Se em m6dia 60mSt de le-

nha por hectare. Essa quantidade varia de reglaO

Para regifo e tamb6m depende das esp6cies

existentes na証ea sob maneJO.

Os subprodutos florestais, tais como a

madeira proveniente de atvores mortas e caf-

das e a lenha proveniente do corte seletivo de

esp6cies pioneiras’POdem ser utilizados para

COnSumO na PrOPriedade. Isto proporciona ren-

da indireta aos propriet各rios, que naO PreCi-

Sam COmPrar eSteS PrOdutos.

O co′書e se/et/vo de pfoneiras e

as a′yO′eS mO′fas podem

fomece′ atさ60 mSt de /enha po′

hecねre sem pIg炉伽ca′ a f班)reSfa
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Aspec書o de 〃ores書a secmd§I由no momento em叩e S看0

m;cfadbs os加aba肌OS de manqjo

Aspecto ge伯/ /qgo ap6s o co′fe se/efivo de esp6c;es

aIb6IeaS e "看o a/b6reas

Dois anos depojs 6 poss了ve/ peIcebe′ O desenyo/l,緬en書o das
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Como preservaI; reCuPerar e Se beneficiar da mais ameacada珊oresta brasileira

de f看oI-eStaS Sec皿darias

Plant雪o de novas especleS Sem CO轟e se看e情vo das ja existentes
′　　　〃

Este 6 0 m6todo mais亀icil, r和ido e barato para ser

implantado・ A introdueao das esp6cies novas pode

ser feita mediante semeadura ou plantio de mudas.

Consiste em fazer o plantio sem fazer cortes seleti-

vos de esp6cies existentes e sem fazer manutencfb

especffica das mudas ou sementes plantadas, Ou S函

ap6s o plantio a pr6pria natureza se encarregar各do

trabalho. A implantaeao 6鰭cil’maS O deseovoIvi-

mento das征'VOreS ja existentes e das plantadas 6 len-

to. Em fun辞o disso, eSte m6todo 6 recomendado para

征eas de preserva辞o’Onde nao 6 pemitido man句o’

ou ateas onde o propriet征iio nfo tenha inten辞o de

fazer uso da floresta no futuro pr6ximo.

層ecomendado pa略areas de pIeSeIl,ae5o pe肋anente o〃

q附ndb se que′ apenaS aumen章ar a伽o伽versi佃de

P音antio ap6s corte Seletivo de espe○○eS naO arb6reas
′　　　"

Neste m6todo 6 feito o manejo com o corte seletivo

de esp6cies nao arb6reas como os capmS, Sanam-

baias de chfb, taquaraS e Cip6s, COnSideradas con-

correntes em nutrientes e luz com as esp6cies

arb6reas. As esp5cies a血6reas sao todas mantidas

independentemente da esp6cie, do tamanho e da

quantidade existentes.丘recomendado para征eas com

POuCa PreSenCa de drvores plOnelraS e nOS CaSOS em

que o propriet証io n肴o disp6e de mあ-de-Obra para

fazer o manejo de esp6cies a血6reas. O simples cor-

te das esp6cies concorrentes ja pemite um melhor

CreSCimento das征'VOreS eXistentes e das plantadas.

Neste m6todo n肴o sわobtidos subprodutos para uso

na propriedade.
Man書em todas as 5ryores e新s書enfes e re書i帽esp6cies n舌o

a座席reas concomen書es em加trfentes e 〃um加ae看o

P音antio ap6s co巾e seletivo de espectes arb6reas e n呑o arb6reas
′　　　○

Neste m5todo 6 feito um manqo completo da征ea

a ser enriquecida, COm COrteS Seletivos de especl-

es nao arb6reas como os capmS, Samambaias de

Ch肴o, taquaraS e Cip6s e tamb5m das esp6cies

arb6reas, Principalmente as pIOnelraS, que eXis-

tem em grande quantidade. Este mangjo diminui

a concorr合ncia por nutrientes e abre espaeos para

entrada de luz, favorecendo o crescimento das

Plantas mantidas e das implantadas. E o m6todo

que exlge mais mao-de-Obra e eleva os custos.

Por outro lado 6 o que proporciona maior desen-

VOIvimento do cor寄unto florestal e 6 recomenda-

do sempre que o proprietario tem como o切etivo

fazer o uso sustentavel da floresta no futuro.

Aumen書a a entIada de /uz na 〃oIeS書a e dih]h]〃i a

compe書i9舌O entre P/antas, g訓an帥do me肌oIeS

′eSu/ねdos "O Cu′章o p伯zo
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A MataAt賞金ntica e Voce

ez passos do en「i叩ec雪軸ento de f音0reStaS Sec皿d釦ias

丑Escollla e demarea9aO da細a a
Se「 enri叩ecida

Esta etapa deve ser rea-

1izeda com a participa-

9aO do proprietario da

tema. A de飼nie獄o de uma

蜜ea deve levar em con-

ta o planejamento do

uso de toda a proprieda-

de, tendo em vista que a

釦ea enriquecida deve

PermaneCer COm珊ores-

ta no Iongo prazo. Pode

Ser feita em conjunto,

Pelo掻cnico da associa-

9豹e pelo proprietario.

2 Prepara辞o da documenta辞o para
( aVe事ba辞o da Reservaしeg帥e

SOlicitaefro de auto事iza辞O IPa輪cO鷹e

Se看c軸o e t略IISpO巾e de prod血OS

重言0唯筑a iS

Antes de iniciar os tr細alhos de enriquecimento deve

Ser PrOVidchciada a aveめa辞o da Reserva Legal, CaSO

istQ ainda nao te血a sido feito pelo propriet鉦0. A

autoriza辞O Para tranSPOrte de produtos皿orestais so-

mente ser各necess鉦ia quando houver corte seletivo

de esp6cies arb6reas.

3 co巾e se肺vo de c冒p6sタtaqlIa輪S e
Samambaias
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丘a segunda etapa de

CamPO. O corte pode

Ser rea贈zado com fa-

CaO e foice. Deve-Sle

SemPre deixar areas

testemunhas, Sem COr-

te seletivo, Para PrO-

du鉾o de sementes e

POrque muitos cip6s

taquaras e samambai-

as s肴o excelentes para

fal誼cap為o de arte ana-

to, a16m de produzirem

alimento para animais.

4倒鵬鈍め捌け鵬鋳り鹿庭s
種I心句㈱

Esta 6 a terceira etapa de

CamPO e POde ser reali-

Zada com foice ou

motosse虹a, dependendo

do est徳io da floresta e do

di含metro das鉦vores. E

importante deixar as鉦-

VoreS retaS e de maior di-

ametro, COrtando somen-

te as defeituosas ou tor-

tas. Quando existirem

POuCOS elXemPlares de

una detemrinada esp6cie

n奮o se deve co血nenhu-

ma daquela esp6cie.

5血糊患わぬs針調購同梱ぬs
Para facilitar a reti-

rada e o transporte,

as arvores derruba-

das devem ser cor-

tadas em peda9OS

de um metro para

lenha ou em toras

Para OutrOS fins.

Mesmo quando se

decide n奮o retirar a lenha, O reCOrte 6 necess征io

Para desobstruir pequenas mudas.

6胸昭励め関山棚e
加四四鳩め伽e伽か伽

E importante medir a

quan血dade de leI血a e

madeira resu虹ante do

COrte Seletivo inicial

Para COmParar COm

futuros cortes. A reti-

rada da lenha e madei-

ra pode ser atrav6s de

CarregamentO manu-

al, trae歓o animal ou

trator com guincho,

dependendo das con-

di96es de acesso, dis-

tancia e volume.



Como preservar; reCuPerar e Se bene鱈ciar da mais ameacada floresta brasiIeira

7謹盤謹話苦
り脚脚l鵬s種se棚㌦帥ぬ血貼

Na esco皿a das esp6cies

6 importante manter um

equilforio entre esp6cies

de crescimento lento e

CreSCimento r4)ido, eS-

P6cies de reconhecldo

valor no mercado e ou-

tras. Desta fonna, nO fu-

調ro, O ProPriet鉦o poder急obter renda atrav6s do

uso sustent釦el e ao mesmo tempo estara contribu-

indo para a conserva鈎o da biodiversidade.

㊨舞曲贈鵬の間se伸也購
1調uかさs

A Apremavi trabalha

com mais de lOO es-

P6cies diferentes. A es-

COlha das esp6cies a

Serem utilizadas, em

m6dia 30 esp5cies por

紅ea, depende das ca-

racteristicas da組ores-

ta secund釦a, do tipo de soIo e da quantidade de

esp6cies ja existentes na鉦ea a ser enriquecida.

Em m6dia sao introduzidas de 800 a 2000 mu-

das por ha. O plantlO POde ser feito de foma ale-

at6ria ou em linha. Quando se usa a foma aleat6-

ria 6 possivel ocupar os espa9OS VaZios existentes

na飢oresta, eVitando que uma arvore plantada fi-

que perto de outra j各existente. Algumas esp6cies,

como o palmito’S奮O Plantadas em maior n心mero

por serem menos exigentes em espaco e luz.

㊧の肋間寧勅俺e勤の締伽靖の肌閤
p血のぬくめs

E uma atividade opcional que

facilita sobremane虹a OS traba-

1hos de maruten辞O (r∞Orte de

Cip6s, Capins, Samambaias e

taquaras), POIS Pem証e malor

facilidade na localizap詠o das

mudas plantadas ap6s o p血nei-

調e seg皿do狐〇・

宣0諾離島露盤
の側めs鳳のI抽s

亘importante fazer um tra-

balho de manuten辞O aOS

6, 18 e30調eSeSやるso

enriquecimento. Pode ser

realizado com foice, facao

Ou enXada e, em alguns

CaSOS, COm rOCadeira

costal motorizada.

A Aかさ朋aV肋繭脚0脚励同朋剃師α)わめfわ腺弛お

Secm(略I向§ da MaねA軍船n制ea em 1996 com o apofo

db Su巾的略ma P唾tos Demons書融/vos - PDA, de

同鴨昭棚刷0め脚やa崎庇隙月初e§自S相即煽a庵

db慮I轡S〃 ・ PPG7

No en函uec肋ento podem se′ u捌物das e印6cfes

amea9adおde ext肋9fo como o pa㌦b帽s〃 ou e§P6cfes・・・
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Como preservar; reCuPerar e Se bene鯨ciar da mais ameaeada floresta brasileira

Projeto En「雪叩ec雪mento de f看o「estas secund針雪as da

Mata伸菓怠れtica

An副雪se dos resu音tados

WなO肋B. Seh獅〆1)

脇riam掬chno砂(2)

L霊lCia Set’egnani (3)

Leand・O de Rosa Cbsanova "

Decorridos os cinco phmeiros anos (abril de 1996

a abril de 2001) do PrQjeto存Enriquecimento de FIo-

restas Secundarias da Mata Atl会ntica,,, eXeCutado

Pela Apremavi com o apoio financeiro do Subprograma

de PrQjetos Demonstrativos (PDA) do Programa Piloto

Para a Protecfb das FIorestas廿opicais do Brasil (PPG7),

ja 6 possivel fazer as prlmeiras analises dos dados le-

Vantados nos estudos que vem sendo realizados numa

PrOPriedade piloto de 13 hectares, 1ocalizada na comu-

nidade de Alto Dona Luiza, municipio de Atalanta (SC).

A propriedade piloto est看situada numa altitude

m6dia de 640 metros acima do nivel do mar, em reglaO

de transie肴o entre a FIoresta Ombr6fila Densa e a FIo-

resta Ombr6fila Mista.

A primeira coleta de dados foi realizada de abril a

junho de 1996, anteS de serem iniciadas as atividades de

enrlqueCimento das florestas secunddrias, e depois fo-

ram repetidas coletas a cada ano no mesmo perfodo.

Foram levantados os seguintes dados:

a) luminosidade no interior da floresta;

b) propriedades fisicas e quimicas do soIo;

C) FitossocioIogia e FIoristica com medicfb de di含-

metro e altura e identifica鈎o das esp6cies.

亘importante ressaltar que os estudos que estao

Sendo feitos no ambito do prQjeto nわseguem todos os

Padr6es de um estudo cientffico. Isto se deve ao fato de

que este nわ6 um prQjeto de pesqulSa Cientffica e tam-

b6m em fun辞o de que o PDA ap6ia prqjetos demonstra-

tivos sem cunho cient組co, de prote辞o, COnSerVaeaO,

man匂O SuStent各vel e recuperaeao das florestas tropicais

brasileiras.

A propriedade piloto foi dividida em m6dulos e

ParCelas sem que fossem observados todos os padr6es

de tamanho e repeticao requehdos por uma amostragem

Cientffica. No entanto, a COleta dos dados foi feita atra-

V6s de t6cnicas e metodologias ja consagradas.

Desta foma, aPeSar da importancia das compro-

Vae6es cient組cas, OS dados coletados e disponiveis sao

importantes, POIS mOStram alguns resultados que ser-

vem como indicadores sobre a din含mica do crescimento

das esp6cies utilizadas no enriquecimento e tamb6m so-

bre a din会mica das florestas secunddrias ap6s o enrlque-

Cimento.

Com o o切etivo de facilitar a coleta de dados e

Sua POStehor analise, aS arVOreS eXistentes na area piloto

e as mudas introduzidas na floresta foram classificadas

em diversas categorias :

1 “ CategoriaArb6reo (A) - Årvores com diametro

(DAP) acima de 5 cm. Foram medidas a l,3m do

solo.

2 - Categoria Regenera辞o l (Rl) - Årvores com

di含metro entre l e 5 cm. Foram medidas a 50 cm

do solo.

3 - Categoria Arvores Introduzidas (Ai) " Mudas

introduzidas no emquecimento.

4 “ Categoria Palmiteiro (P) - Mudas de palmito

introduzidas no enriquecimento. O palmito rece-

beu um tratamento especial pois est各sendo utiliza-

do como uma esp6cie-Chave no eurlqueCimento.

Antes de hrfeね′ O em旬ue〇月mento 6 preciso fazer una ava伯9舌o

da冊oresta para de書erm肋a′ O f巾O de血書e′yeI尊台o a ser adoねda

(I-2) -Vbrpag.10

G) - Lucia Seリegnani - PI窃ssoItZ de Botanica e fおquisadom em Ecologia de FloJ宅StaS do Departamento de Ci6ncias Na飯凋i$ da FURB - Unive煩わ

de Regional de Blumenau. E∫td aco7均panhando o pやieto desde a s胸concep印o, COntribz/indo "a COleta e ;den雄cacdo das e岬6cies de 6n,OreS da

pIt)prきedade piloto.

(4). Leand・O da Rosa Casanot’a. Engenheiro Florestal,諺cmco re岬onsdvel pela cxecufdo do prqieto em campo.
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Ca「acte「isticas da

p「opriedad e" p雪看oto

Os 1 3 ha de area da propriedade-Piloto foram divi-

didos em 23 m6dulos, dentro dos quais foram demarcadas

ParCelas amostrais. O tamanho dos m6dulos variou en-

tre O,3 e l,O ha, em fun辞o das caracterfsticas orlgmalS

da floresta secund誼ia (est各gios de regenera辞o) e da lo-

Caliza辞o no im6vel, em fun辞o de estradas ou cursos

d’絶ua. O tamanho das parcelas foi padronizado em lOm

X lOm(100m2).

No primeiro ano (1996) foram coletadas anostras

de todas as esp6cies de arvores encontradas, aS quais

foran enviadas a especialistas para identifica辞O. At6 o

momento 192 esp6cies foram identificadas, reStando al-

gumas por identificar. A coleta dos dados de diametro e

altura foi anual e alcaneou todos os exemplares existen-

tes nas parcelas, de acordo com as categorias previa-

mente definidas.

Para analisar os dados coletados foi criado um banco

de dados em computador. A divisfo em categorias per-

mite que os dados possam ser analisados separadamen-

te. Como exempIo, Para証vores pertencentes a catego-

ria “A’’pode-Se uSar COmO Par会metrOS O VOlume e a

drea basal, Para aValiar o incremento da floresta.

A compara辞O entre a din含mica das征eas enri-

quecidas e nfo euriquecidas mostra que as intervene6es

de manQjo tiveram resultados positivos para o desenvol-

vimento da comunidade珊orestal.

Na 5rea p〃oto do pIdyeto havねg胸nde quanfidade de 5rvores

pfonei帽s compef血do enfIe Si por espaGO e /uz

Antes do infcio das atividades de manejo, neCeS-

Sarias ao enriquecimento, PrOCedeu-Se a medi9aO de lu-

minosidade em todos os m6dulos da紅ea-Piloto. Esta

medi辞o pemite verificar que a incidencia de luz no

interior das皿orestas secundarias nao man匂adas 6 signl-

ficativamente menor, em COmPara?fo com as mesmas

証eas um ano ap6s a realizaefo do man匂O・ A maior

entrada de luz e a menor competiefo entre as征vores

PrOPIClaram maior ganho de biomassa aos indivfduos

remanescentes.

Numa compara辞o entre as m6dias de luminosi-

dade obtidas no ano l e no ano 5, 6 possivel verificar

novanente uma queda na intensidade de luz, indicando,

assim, que a floresta respondeu ao aumento de luz com

uma taxa de crescimento maior, nO qual cada arvore adulta

aumentou sua copa, reSultando em crescimento em altu-

ra e di含metro.

Å medida que os espa9OS foram sendo ocupados,

no topo da floresta, aumentOu nOVamente a COmPeti辞o

POr luz, limitando o desenvoIvimento de cada drvore.

Quando se desQjar efetuar nova interferencia de corte
Seletivo, COm abertura do dossel, eSta deve ser criteriosa

e bem planejada, Para eVitar o favorecimento de drvores

Pioneiras de crescimento r細ido, PrOdutoras de madeira

mole, em Pr匂ufzo daquelas de maior interesse econ6mi-

CO, maS COm CreSCimento mais lento.

Para a an乱ise dos dados tomou-Se COmO referencial

as parcelas α1, 8, 9, 10 e 20・1’’. Atrav6s dos resultados

Obtidos nestas parcelas pretende-Se ilustrar o comporta-

mento da din含mica da floresta em fun辞o das diferentes

interven?6es de manejo. E importante esclarecer que to-

das as demais parcelas podem e devem ser analisadas

OPOrtunamente.

¶pos de parce8as

P鶴間別種賞- Mata Primaria que foi submetida a

explora辞O Seletiva de madeira ha mais de 20 anos, anteS

de 1980. Encontra-Se em eSt絶io avan9ado de regenera-

C肴O; em 1992 foi realizado um corte de cip6s na証ea.

P種rceIa 8I’) - FIoresta secunddria em est毎io

avaneado de regenera9aO, COm 44 anos. Em 1994,

houve maneJO COm COrte Seletivo de especies

arb6reas, Cip6s e samambaias. Tamb6m houve enri-

quecimento com v証ias esp6cies, entre aS quais: Palmito

(EuteJpe edulis - Palmae), SaSSafras (Ocotea odor昨m

- La皿acea), imbuia (Ocotea poγOSa - Lauracea) e peroba

母やidospema parv的Iium- Apocinacea).

Pa鵬劇す9 - FIoresta secunddria em est塞io avan-

eado de regenera辞O, COm aPrOXimadamente 44 anos.

Em 1994, foi realizado um corte de cip6s e enrlque-

Cimento com palmito.

(リAs側mc!er紙のe凋めe d短ZoγeSla HaSParCehas c諦qzleC物故e " e 9) e #aParCedr J誘o en手短ec肋(Iの, Cram脇融eas em J994財脇め華m校a・

do o corte seleかo c o m高qz!eCimenio das mesma§. Esla obse”aGdo 6 i7綿pO′吻n!e pamガ′rs de co〃妙anagaO, POis as medif6es de dilmeかo e a肋職

COmefa′tm SOme庇e em J996, "∂O abnαngendo os dois primeiros anos a〆s o man少v. Jsto dαくねa cxplicar a d昨γenGa de voI裏(me (das parceめs 8

e 9) qpresentaくわmo pγimeiro ano do Jevantamento de cal卿O.
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P種l.○○萱種lO - Floresta secunddria

em estagio avaneado de regenera9aO,

com 44 anos de idade. Esta area foi dei葛

xada como testemunha. Nわhouve qual-

quer tipo de interveneao. Observa-Se ain-

da nesta征ea a existencia de grande quan-

tidade de cip6s e alta densidade de algu-

mas esp6cies de arvores.

P鶴間膿l種20。1 - FIoresta secund征ia

em est毎io avan9ado de regenera辞O COm

aproximadamente 35 anos. Esta征ea tam-

b6m foi deixada como testemunha do Pro-

jeto. verifica-Se grande presenca de cip6s

e grande quantidade de indiv壬duos

afo6reos pertencentes a algumas esp6cies.

F音o「estas enr雪quecidas

c園eScem malS

A Tabela l mostra o deserIVOIvimento

do coI直nto das esp6cies em征eas emque-

cidas de floresta secund証ia, em COmPara-

辞o com o血as n肴o euriquecidas no perio-

do de 1996 a 2001. Para fazer a an徹ise com-

parativa tomou-Se COmO ParametrOS O VO-

lume e征ea basal para individuos da cate-

goria “Aブタ・ O volume e drea basal foram cal-

culados com base nos dados de campo e

POSterior extrapola辞O Para hectare・

Tabela l_ 1ncremento de area basal e voIume por ha/ano - 1996 a 2OOl

PARCELAS �ANOS �PARÅMETROS 

G(辞Ih勾 �I0l �% �∨(辞Iha) �iCA �% 

1 �1 �58,364 � � �444,10 � � 

2 �58,870 �0,506 �0,87 �448,00 �3,90 �0,87 

3 �48,560 �-10,310 �-17,51 �351,50 �96,50 �21,54 

4 �50,000 �1,440 �2,97 �365,16 �13,66 �3,89 

5 �50,056 �0,056 �0,11 �367,22 �2,06 �0,56 

8 �1 �30,000 � � �165,00 � � 

2 �31,900 �1,900 �6,33 �179,10 �14,10 �8,54 

3 �35,234 �3,334 �10,45 �210,20 �31,10 �17,36 

4 �38,637 �3,403 �9,66 �242,57 �32,37 �15,40 

5 �40,332 �1,695 �4,39 �259,23 �16,66 �6,87 

9 �1 �31,854 � � �176,80 � � 

2 �33,938 �2,084 �6,54 �195,20 �18,40 �10,40 

3 �36,909 �2,971 �8,75 �221,90 �26,70 �13,67 

4 �39,288 �2,379 �6,45 �246,14 �24,24 �10,92 

5 �40,089 �0,801 �2,04 �256,29 �10,15 �4,12 

10 �1 �21,134 � � �88,80 � � 

2 �20,954 �0,18 �0,85 �91,60 �2,80 �3,15 

3 �22,475 �1,521 �7,25 �101,10 �9,50 �10,37 

4 �22,656 �0,181 �0,81 �104,85 �3,75 �3,71 

5 �23,258 �0,602 �2,66 �108,79 �3,94 �3,76 

20.1 �1 �21,808 � � �77,60 � � 

2 �21,808 �0 �0 �77,60 �0 �0 

3 �21,971 �0,163 �0,75 �83,40 �5,80 �7,47 

4 �22,801 �0,830 �3,78 �87,72 �4,32 �5,18 

5 �23,149 �0,348 �1,53 �90,10 �2,38 �2,71 

As征vores das florestas nativas em geral crescem

lentamente em diametro e um pouco menos lentanente

em altura. Na fase jovem, quando estわno sub-bosque

sombreado, O CreSCimento 6 maior em altura e muito pou-

co em diametro. Por isso encontra-Se a maior parte dos

individuos com caule comprido e fino (estiolado)・

Quando as征vores atingem a copada da flores-

ta ou o dossel, aumentam a taXa fotossint6tica・ CreS-

cem mais no diametro da copa e do caule’bem como

na altura. Deve-Se levar em considera辞O O fato de

que em florestas nativas sao necess征os alguns anos

de observaeao para se obter resultados que venham

PaIOe/a l -用oIesfa p〃mかfa南o enriquec/da

PaIceね8 - HoIeSねsecund舌Ifa enriquec/da

PaICefa 9 - HoIeSfa secmd者〃a e"′佃がecida

PaIce/as lO e 20,1 -用oresねsecunda〃a "5o

en〃quecIda /testemunha)

descrever a sua din含mica. O mesmo acontece com

as florestas secund各rias da Mata Atl会ntica.

Com os dados levantados em campo 6 possivel

trapar ma tendencia do desenvoIvimento das areas sob

observa辞O. A partir do quarto ano 6 possivel perceber

que a floresta, naS dreas enriquecidasのarcelas 8 e 9),

come9a nOVamente a diminuir o ritmo de crescimento.

Este decr6scimo no htmo de incremento nos leva a con-

cluir que ha necessidade de uma nova interven辞o.

Nas parcelas lO e 20.1 (testemu血as) notarse que

a queda dos valores de incremento nわ6 tao acentua-

da, COmParada com as parcelas 8 e 9 (nas quais houve

manejo). Isso significa que hou-

ve uma resposta positiva da flo-

resta em relapao ao manejo, at6 o

ponto de maxima eficiencia.

No Gr猫co I podemos ob-

servar que o incremento global

em area basal da parcela l, que

representa uma floresta prima-

ria com pouca intervencわ’6 ne-

gativo devido a queda de証vo-

res provocada por vendaval no

terceiro ano. A partir do quarto

ano ja ha novamente um incre-

mento, aPeSar de muito lento.
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J各nas parcelas 8 e 9’naS quais houve interven辞o

COm COrte Seletivo de cip6s, Samambaias, taquaraS e de

algumas esp6cies de alvores antes do enriquecimento,

POdemos observar que o incremento anua1 6 mais signi-

ficativo do que na floresta prim征ia e nas parcelas lO e

20・1, que SaO各eas testemunhas, Ou Sqja, nあsofreran

intervene ao alguma.

O Gr純co l tamb6m mostra que a floresta prim各-

ria apresenta maior各ea basal e volume por hectare.

Ja as缶eas de皿orestas secund紅ias que foran

manejadas e enriquecidas demonstram maior desen-

VOIvimento em relaeわas征eas que n肴o foram ma-

nqjadas e nem enriquecidas.

O en■i叩ecimento favorece

as espec!eS nObres

Comparmdo os resultados obtidos de volune (Gfa置

fico 2) e缶ea basal (Gra血co l) e血e as parcelas l, 8, 9,

10 e 20.1, POde-Se PerCeber que, em temOS de incre-

mento, eSteS dois parame億OS Se COmPOrtaran de manei-

ras semelhantes. Isso indica que o mangjo realizado para

Se fazer o enriquecimento afeta positivanente o desen-

VOIvimento em volume e altura, apeSar dos valores em

Si serem diferentes.

A parcela “1’’, POr Ser uma floresta prim紅ia pou-

CO alterada pela expIorapao madeireira, OCOrrida h各mais

de 20 anos, apreSentou maiores volumes e areas basais

iniciais, maS Seu incremento foi menor que as florestas

SeCundarias manQjadas; houve inclusive um indice ne-

gativo. Isto mostra um pouco da din含mica natural das

florestas nativas prim鉦as ou secund紅ias no est各gio

avaneado de regenera辞O. Em geral sao florestas em que

Predominan征vores com crescimento lento, maS que

estao produzindo madeira dura・ Nesta parcela a queda

de algumas drvores foi detemlinada por fatores climati-

COS adversos (vendaval), O que PrOVOCOu incremento

negativo.

A foma9都o de clareiras favorece a germnapao e

O eStわelecimento de esp6cies pioneiras e secund征ias

iniciais no interior das florestas prim各ias, bem como

incrementa o desenvol-

Vimento das plintulas e

indivfduos jovens do

Sub-bosque, COnSidera-

dos como componentes

de regenera辞o.

Na parcela “8’’

Observou-Se que tanto

em volume quanto em

各rea basal ocorreu cres-

Cimento mais acentua-

do, PrOVaVelmente em

Virtude dos cortes sele-

tivos, que diminuiran a

COnCOrrenCia e compe-
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ti辞o entre as arvores e pemitiu maior incidencia de luz

no interior da組oresta.

Comparando as parcelas “9’’e “8,,, a SOma tOtal

de volumes e征eas basais　6 superior na parcela負9タブ,

mas fazendo uma an乱ise das taxas de incremento a par-

Cela “8タブタem POuCO temPO’ira se igualar ou superar a

“9’’・ Isto pode ser explicado em fune肴o da maior inter-

Ven辞O realizada na parcela α8,,, Onde, a16m do corte de

Cip6s, Semelhante ao realizado na parcela α9,,, houve

tamb6m corte seletivo de alvores.

As parcelas testemunhas do Prqjeto (10 e 20.1)

apresentaram os menores incrementos em rela9肴O aOS

dois parametros e tanb6m maior indice de mortalidade

de indivfduos. Isto pode estar relacionado com a dimi-

nui9肴O da fotossintese’PrOVOCada pela presenca massiva

dos cip6s e lianas.

Analisando os resultados’Observou-Se que OS in-

dividuos da categoria “Rl,, (征vores em regeneraeao com

di会metro entre l e 5 cm, medido a 50 cm do soIo),

1ocalizados em drea de組oresta primdria (parcela “1,,),

apresentaram alturas m6dias superiores as demais par-

Celas. Este fato pode estar acontecendo em fun辞o de

que existe menor competi辞o no sub-bosque, COmPara-

do a florestas secund征ias em est縫io avaneado de rege-

nerapaO.

Da mesma forma como ocorreu com o volume e

drea basal, tamb6m o desenvoIvimento em altura dos

individuos da parcela “8’’foi maior em rela辞O aS de-

mais areas sob an乱ise.

Os resultados at6 agora obtidos mostram que em

ParCelas onde houve manQjo (COrteS Seletivos de a証o-

res, Cip6s, taquaraS e Samanbaias) antes do enriqueci-

mento, a taXa de incremento est各sendo superior ao in-

CrementO Verificado nos m6dulos sem man句o ou na-

queles em que houve apenas cortes de cip6s e samam-

baias.

Tudo indica que este incremento ocorre em res-

POSta a dois fatores: a menOr COnCOrrenCia entre as plan-

tas e a maior disponibilidade de luz no interior da組ores-

ta manQjada. No entanto, aS eSP6cies que mais se bene-

ficiam com o aumento de luz s肴o as plantas pioneiras,
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Com meno′ cO叩e咋舌o po′ eSpaCO, "u伽entes e fum肋os肋de,

esp6cfes "Ob作海e de wab′ cOmeroね/ orescem ma庵崎的e

ou seja, aquelas de crescimento r和ido e que, POr

conseq屯encia, tem madeira com menor dureza.

As esp6cies secund征ias tardias’COmO Canelas’

sassafras e peroba’CO血ecidas como esp6cies nobres por

seu alto valor econ6mico, tamb6m apresentam maiores

taxas de crescimento com o aumento de luz no sub-bos-

que; nO entantO’OS Valores nfo sfb tfo acentuados.

O manQjo dos cip6s e trepadeiras nos locais onde

estas dominam a comunidade珊orestal, impedindo o de-

senvoIvimento das drvores, 6 uma pr各tica constante nos

prQjetos de man句o em征eas tropicais do mundo・ Cabe

aqul reSSaltar que este man匂o faz-Se neCeSS証o quando

se percebe que umas poucas esp6cies de cip6s ou trepa-

deiras encontran-Se COm densidade elevada. Nas皿ores-

tas nあpertu血adas tamb6m ocorrem trepadeiras ou ci-

p6s, PertenCenteS a diferentes esp6cies’maS naO ha

domin会ncia sobre as arvores.

E importante considerar que nわse deve co血

todos os cip6s da floresta, maS aPenaS reduzir o n心mero

de individuos daquelas esp6cies que estわem ndmero

muito elevado, POis elas produzem alimento tais como:

fofhas para lagartas, n6ctar para borboletas e be担-flo-

res, bem como frutos para

aves e mamiferos, muitas

vezes em diferentes 6pocas

do ano. Servindo ent肴o

como mantenedores da vida

dos animais durante os pe-

rfodos em que outras esp6-

cies podem n訊o estar fome-

Cendo alimento, Ou eSte Ser

de diferente qualidade, Ou

em quantia insuficiente a

fauna.

Os animais na flores-

ta sわmuito importantes

COmO dispersores e planta-

dores de sementes, bem

como controladores das es-

P6cies’impedindo que uma

esp6cie de planta domine

toda a floresta.

O enri叩ecimento a叫血enta a

B雪odiversidade, ace音era o

crescimento da f看o音esta e gera

p細odutos e renda

Os resultados preliminares mostram que o ma-

n句o de florestas secund鉦as, e O Seu eⅢiquecimento,

6 um cami血o para aumentar a biodiversidade aめ6rea・

acelerar a din含mica dos co互iuntos florestais secunda-

rios e gerar produtos e subprodutos capazes de supⅢ

as necessidades das propriedades e at6 gerar renda.

Por outro lado, OS eStudos indican tanb6m que a

sucess詠o natural das florestas secunddrias sem emque-

c血ento 6 1enta, POis estas apresentan menor incidencia

de山z no seu interior e maior competi辞O entre OS indiv子

duos, fatores que con血buem para um menor desenvol-

vimento e elevapao dos indices de mo血址dade・

A16m disso, aS florestas secundatias nao

enriquecidas s肴o vistas por muitos propriet証os como

algo sem valor e como empecilho para o desenvoIvi-

mento de outras atividades.

J各o enriquecimento mostra-Se uma eXCelente al-

temativa para as matas secunddrias’tendo em vista que:

1 _ Acelera a din含mica de desenvoIvimento dos con-

juntos florestais secund証ios, fazendo com que se-

J an Valorizados pelos proprietahos ;

2 - Aumenta a biodiversidade al〕6rea atrav6s do plan-

tio de esp6cies inexistentes nas areas manejadas;

3 - Agrega valor econ6mico a floresta secund征a, nO

m6dio e longo prazo, atraV6s da colheita de erva-

mate, Palmito’Plantas medicinais・ etC.;

4 - Propicia condie6es para o reaparec血ento da fauna

silvestre, atraV6s da i血Odu辞O de esp6cies frut綿e-

ras nativas ;

Os pIO仙tores a巾uj記m au書Oづu徹麓ncねem fenha e

conse卸em ou同os pro血,書os co仰a f剛es向em p6

5宣

日動qua書ルanOS a eれ俗-同a瞭

pode ge愉′ neれぬ
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三三二三二
O proprfefato que en旬uece suas florestas fomase paI。eiro "a

conserMae舌oぬMafa A鵬n書細a, A/めDo個[吻Afafanね6C

5 〇台uma altemativa concreta para a manuten-

鋳O e SuStentabilidade das florestas nas pro-

Priedades rurais.

Um dos o切etivos do PrQjeto “Enriquecimento

de FIorestas Secund各rias da Mata Atl含ntica” era de-

monstrar a viabilidade da expIora辞O Seletiva de algu-

mas esp6cies de drvores plOnelraS, Para SuPrlr a ne-

CeSSidade de lenha nas pequenas propriedades, Sem

COmPrOmeter a biodiversidade e o copjunto florestal.

Esse objetivo foi plenamente alcan9ado, tendo

em vista que, em m6dia, a quantidade de lenha obti-

da por hectares nas証eas manejadas, S句a na PrOPrl-

edade piloto ou em outras propriedades para onde o

Prqjeto demonstrativo foi difundido, 6 de 60m3/ha.

A lenha 6 um produto resultante dos cortes seleti-

VOS de especleS PlOneiras e do aproveitamento de drvo-

res mortas e caidas e possui grande import含ncia para a

maioria das pequenas propriedades agrfcolas de Santa

Catarina. Em temos de consumo dom6stico (fogfb a

lenha, lareira, fomos dom6sticos, etC.) uma pequena pro-

Priedade rural utiliza, em m5dia, entre lO a 20 m3 de

lenha por ano. A16m da lenha necess名ria ao uso dom6sti-

CO, muitos agricultores desenvoIvem outras atividades

que requerem o uso de lenha, COmO POr eXemPIo a pro-

du辞o de aかicar mascavo.

A titulo de exempIo: um agricultor com uma征ea

de floresta secund各ria (CapOeirfo) de 5,O ha e um consu-

mo de 60 m3de lenha por ano na propriedade, POder各

PrOmOVer O enriquecimento de l,O ha por ano e assim

SuPnr a neCeSSidade de lenha por um periodo de 5 anos.

Considerando que os estudos demonstram um in-

CrementO aCima de 80m3爪a no perfodo de 5 anos, COn-

fome pode ser visto na Thbela l, ParCelas 8 e 9, 6 possi-

Vel fazer novo corte seletivo e aproveitanento de　征vo-

res mortas e galhos quebrados na mesma各ea, decorri-

dos 5 anos do廿abalho inicial. Isto nos leva a conclusao
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Nas飢)reStaS em eS書agfo血fofa/ de作雪enerac舌o 6 possive/

desen voIve′ Sisfemas agr調oIeSねis

de que este aghcultor poder看ser auto-Suficiente em le-

nha e ao mesmo tempo manter a floresta conservada.

A16m da auto-Suficiencia em lenha, O agricul-

tor estar各mantendo a cobertura florestal da propne-

dade, COnSerVando as nascentes d’agua, PrOtegendo

a fauna e melhorando a qualidade da floresta.

Um dos phncipalS Objetivos do enriquecimento 6

manter e aumentar a biodiversidade, eSPeCialmente

arb6rea, das florestas secunddrias. Com o incremento da

biodiversidade arb6rea pretende-Se Oferecer, nO m6dio e

longo prazo, OP96es de manqo econ6mico, atraV6s de

COrteS Seletivos das esp6cies introduzidas.

Quanto a biodiversidade geral de esp6cies vege-
tais, O Prqjeto tomou a precaueao de manter征eas teste-

munhas, Sem COrte de nenhuma esp6cie, a16m de nfb

PrOmOVer COrteS Seletivos nas征eas de preserva辞o per-

manente, garantindo assim a manuten9都o da diversidade

Vegetal existente antes das interven?6es.

Desta foma pode-Se afimar que o manqo reali-

Zado esta promovendo um aumento geral da biodiversi-

dade, atraV6s da reintrodu9都o de esp6cies vegetais que

j各foram suprimidas das florestas no passado ou das que

ainda nわretomaram pelos processos naturais de dis-

PerS肴O de sementes.

Demonstrar a viabilidade da integra辞o das ativi-

dades agrfcolas, Silviculturais e de prote辞O e reCuPera-

eao das florestas secundarias nas pequenas proprieda-

des, Para melhorar as condic6es s6cio-eCOn6micas do

agricultor, 6 mais um dos objetivos do PrQjeto PDA.

Esta integrae訊o acontece naturalmente a medida que as

florestas secund征ias sわeuriquecidas, POIS, COm OS Sub-

PrOdutos obtidos, a16m de melhorarem a renda, OS PrO-

Prietarios passam a valorizar estas florestas.

Outro fator que contribui para a integra9わdas

atividades 6 a possibilidade de fazer colheitas peri6dicas

de algumas esp6cies introduzidas, tais como a erva-

mate e o palmito, garantindo retomo econ6mico a
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cursos,伽as"de-campO, V胸eos, Ca′ti肋as e fo肋e書os d棚undem

o tIaba仙o mas comunidades

Partir do 4Q ano’COm a erVa-mate’e a Partir do 9Q

ano, COm O Palmito (dependendo da regiao)・ Algu-

mas esp6cies pioneiras como a bracatinga (Mimosa

scabnlla - Leguminosa) e a cana鯖stula (蹄ItqphorLlm

dubium - Leguminosa) poderわfornecer lenha e

madeira para abastecer a propriedade.

O euriquecimento das florestas secund紅ias traz

ainda a possibilidade de cultivar ervas medicinais’Criar

abelhas e implantar sistemas de agrossilvicultura, eSPe-

cialmente nas florestas em est縫io inicial de regenera-

辞O. Como exempIo podemos citar a cultura de ab6bo-

ras e morangas, j各experimentadas com grande sucesso

na propriedade piloto, a16m de frutos como maracujas,

O prQjeto tinha entre os seus (羽etivos determinar

o potencial de esp6cies nativas para serem utilizadas no

euriquecimento. A an各lise dos dados obtidos atrav6s dos

levantamentos fitossocio16gicos j各aponta para algumas

esp6cies com bom potencial para serem utilizadas nas

diversas condie6es de luz e estieios de regeneraeao das

florestas secundarias. Entre as esp6cies de maior poten-

cial estfb o palmito’a erVa-mate’O Pinheiro-brasileiro

IAmucaria ang跡t的Iia - Araucariacea), a Canafistula,

o louro pardo (CoJdia trichotoma - Boragin各cea), O Ce-

dro (Ced7ela〆ssilis - Meliacea) e os guamirins (Eugenia

spp., Myrcia spp., C宏短,tmnthes spp.一Mirtaceas)・

A16m destas, indmeras outras esp6cies mostram

POtenCial para serem utilizadas no enriqサeCimento’COmO

as canelas e outras esp6cies climax. E certo que nem

todas as esp6cies se adaptam ou podem ser utilizadas

em qualSquer Situae6es・ A escolha das esp6cies vai sem-

pre estar vinculada as condi96es de soIo’do clima e do

estagio de regenera辞o em que se encontra a floresta a

Ser enriquecida.

看ntegra漢as f音0音eStaS aS

demais at雪vidades rり「ais 6 um

dos desafios do P「ojeto

Um dos objetivos, e tamb6m o grande desafio

do PrQjeto apresentado ao PDA, era desestimular o

合xodo rural, Principalmente dos pequenos produto-

res. Este o切etivo, aPeSar de ser muito ampIo e gen6-

rico, COntinua sendo buscado. Vai sendo alcancado

a medida que os proprietarios que aderiram ao prQje-

to estao descobrindo altemativas de recuperaeao

anbiental da propriedade, POSSibilitando melhoria de

renda e qualidade de vida.

Nao raro, O abandono de propriedades e a mgra辞O

Para aS Cidades deve-Se a degrada辞O COmPleta do soIo

(erosao, Perda de fertilidade, baixa produtividade), COnSe-

叫encia da destrui確o dos recursos florestais e hidhcos.

Com a terraja nわproduzindo mais, O PrOPrieta-

rio nao ve outra solu辞o a nfb ser sair da propriedade・ A

POSSibilidade de melhorar as condic6es ambientais da

PrOPhedade, aliada ao retomo econ6mico no m6dio e

longo prazo, atraV6s da obten辞o e comercializaefo de

PrOdutos do enriquecimento (palmito, erVa-mate (Ilex

pamguariensis - Aquifoliacea) etc.), fazem com que os

PrOPriet征os comecem novamente a acreditar no futuro・

A difusao dos m6todos e das t6cnicas de enri-

quecimento para outras propriedades e comunidades’

COnStruindo com os proprietahos uma altemativa con-

Creta de preservar as florestas secund委rias e ao mes-

mo tempo fazer uso sustentavel das mesmas’COntinua

sendo feita pela EqulPe da Apremavi. Em maio de

1999 o PDA aprovou uma segunda fase do prQjeto,

PreVista para ser concluida em 2002.

Os resultados do Prqieto vem sendo disseminados

atrav6s de cursos, Palestras, Videos, dias-de-CamPO e aS-

sessohas nas propriedades e comunidades. J各5 possivel

observar que os prophet証os que ade血am ao PrQjeto es-

tfb mudando seu ponto de vista com rela辞o ao valor e

utilidade das florestas secund看has.

Cabe ainda salientar que o prQjeto nわprop6e “mi-

lagres” para aumentar a renda ou acabar com o exodo

rural. O mais importante 6 a demonstra辞o de que 6 pos-

sivel conservar e recuperar as且orestas’integrando-aS

como mais uma atividadeえs atividades agricolas ou pe-

cuarias desenvoIvidas nas pequenas prophedades.

CuISO SObIe en〃quecimen書o de 〃ores書asI prOmOVido pe/a

ApIemay4 Ieuniu 50 t6cnicos de ONGs e Prefeituras

(OutubIO de 2000)
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A Mata Atl会ntica e VI)C6

Res皿ados e parce「雪as

do p園qjeto da Apre血avi

O pr(房to teve inicio em abril de 1996. Em maio

de 1999 o PDA aprovou um refinanciamento por mais

tres anos, em fune都o dos bons resultados da primeira

魚se.

1伺a os pnnCIPalS reSultados do prQjeto:

1 - uma PrOPriedade piloto com lO ha enriquecidos e

20.8 1 8 mudas plantadas;

2 - 60 0utraS PrOPriedades com m5dia de l,44 ha

enriquecidos, num tOtal de 86,3 ha e 140.268 mu-

das plantadas ;

3 - mais de 80 esp6cies utilizadas no enriquecimento;

4 - 1 3 cursos e dias-de-CanPO realizados, CaPacitan-

do 410 pessoas;

5 - mais de 6.000 visitas recebidas na propriedade

Piloto, de pessoas interessadas em conhecer o tra-

ba皿o;

6 - dois vfdeos produzidos - O Renascer das Flores-

tas I e II, COm mais de 500 c6pias distribuidas;

7 - um banco de dados com infoma96es anuais so-

bre desenvoIvimento de 3100 arvores na proprie-

dade piloto, POr meio do qua1 6 possivel obter in-

fomac6es detalhadas sobre o deserIVOIvimento das

征eas enriquecidas em comparapao com征eas nわ

enriquecidas ;

8 - 3.100 m3 de lenha e madeira obtidos atrav6s do

manQj o e disponibilizados para os propriet細.os uti-

1izarem nas propriedades ;
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9 - dezenas de mat6rias e reportagens em TV r組io

e jomais da regi肴o, Estado e pais, Publicadas;

10 - O PrQjeto tamb6m proporcionou a realiza辞o de

trabalhos em parcerias com instituie6es p心blicas e

Privadas : Prefeituras de Atalanta, Santa Tもrezinha

e Vitor Meire11es; Universidade Regional de

Blumenau - FURB e Universidade para o Desen-

VOIvimento do Alto Vale do Itatai - Unidavi de Rio

do Sul; Epagri - Estaeao Experimental de

Ituporanga; Ibama-SC; Amavi - Associa9わdos

Munic垂)ios do Alto Vale do Itajai; Parcerias com

ONGs, Funda辞O Agua VIva - EAVi e Grupo Pau

Canpeche de FIorian6polis-SC.

1 1 - Participa9都o em exposleOeS em Blumenau-SC,

Joinville-SC, Chapec6-SC e Brasflia-D巳mostran-

do os pmcIPalS reSultados do trabalho.

M白is de seis m〃 pessoasja visiね帽m a area p〃ofo do

p′q;eto em A/書o Dona [〃度a, Aねfan書a「Sc

Os an雪mais e a f看o「esta gaれham co軸o e調音雪叩eci軸ento

Com as florestas secund細.as enriquecidas surgem

COndi96es para o retomo ou perman合ncia da fauna.

Os animais ajudam na dispersfo das sementes das

征vores, garantindo a regenera辞O das florestas.

A16m da conserva9fo do h創)itat, O

enriquecimento proporciona, nO m5-

dio prazo, um aumentO na Oferta de ali-

mentos, PrOVenientes da introdu鈎O de

esp6cies frutiferas nativas.

Recomenda-Se a utiliza9都o de esp6-

Cies de drvores fnltiferas no enrique-

Cimento, tais como: ara9各S (Psidium

SPP.), Pitangueiras (Eugenia z/n卵ora),

Cerejeiras　(Sizygyum cumini),

guabirobas (Campomanesia spp.),

Palmiteiros (Eute7pe edulis), COqueiros

(ftyagrus 70manZ〔姉anum) e corticeiras

(Rollinia spp.), entre OutraS.

Sabe-Se que, a16m da caea, uma

das prmCIPalS CauSaS que levam a di一

mmu19aO Ou at6 mesmo ao desaparecimento

de esp6cies da fauna 6 o desmatamento. A des-

truicao das florestas elimina o re節gio dos ani-

mais e as fontes naturais de sua alimenta9fo.
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Reiす辞odeIlrOd血)鵬s田嶋ispa �説irosdoP巾do帥叩eeE血enbde帥鴫的sSee帥Il和すsda晴血劇al帽ca 

Nomedo �Munic了pio �Årea(ha) �NOdeMudas �NO詰誤写S 

Proprietario ��Enriquecida �Plantadas 

Apremavi(areapiloto) �AtaIanta �10,0 �20.818 �45 

DecioPeruzzo �AtaIanta �6,0 �15,668 �35 

Frido=noWesterhoff �Ataianta �2,0 �5.340 �12 

GoIdiSieves �Atalanta �1,0 �1,790 �30“ 

Gu冊ermePassaura �Ataianta �1,0 �2.000 �01 

SigmarHenkeis �Atalanta �1,5 �3.150 �25 

WaIterDorpm帥er �Ataianta �1,0 �1.219 �“25 

WigoldB.Schaffer �Atalanta �5,0 �3.109 �12 

ValmorChique冊 �Agrolandia �3,5 �9.223 �25 

ArturFoggei �Agrolandia �2,0 �2,025 �17 

NeriVenturi �Agron6mica �2,0 �920 �01 

Amarildo �AifredoWagner �0,5 �800 �01 

Pau10C.Rossl �AIfredoWagner �0,5 �700 �01 
Manoe=orge �AngeIina �1,0 �1,500 �15 

PauIoC.B請encourt �Biguaeu �2,0 �2,000 �29 

Wemer　A,Tkotz �lndaiaI �0,7 �814 �12 

HumbertoCh帥quinga �」oinv紺e �5,7 �1.226 �16 

VaImorB6ing �LeobertoLeaI �1,0 �2○○00 �07 

MauroBorges �RanchoQueimado �1,0 �1,500 �29 

RicardoZiemath �RanchoQueimado �4,5 �5,315 �08 

NeIsonW柾 �RiodoSul �3,5 �10,085 �09 

SilvioSchutz �RiodoSui �2,2 �2,110 �25 

iI6idosSantos �SaIete �1,5 �3.700 �16 

AntonioBIonkowski �Santa-ferezinha �0,5 �1,130 �20 

AntonioLefczak �Santarferezinha �0,2 �500 �13 

CCA �SantaTerezinha �1,0 �2.500 �14 

CiaudioK「ause �SantaTerezinha �1,5 �2,267 �18 

CiaudionorMonteiro �Santa’ferezinha �0,6 �1.000 �01 

FidencioLongen �SantaTerezinha �1,5 �2.500 �21 

irineuKoppes �Santal七rezinha �0,5 �840 �13 

」〇着oKovaIski �Santa“ferezinha �1,8 �2.600 �21 

」oseGoneaIves �Santa「t)reZinha �0,5 �5○○ �14 

LauroHavrelhuk �Santa巾erezinha �0,5 �500 �14 

LeopoldoKohut �SantaTerezinha �0,3 �500 �10 

LivioFe=ppi �Santa“ferezinha �1,0 �2.000 �22 

Ma「iaRomanio �SantaTerezinha �2,0 �3.000 �19 

MarioLatauczeski �Santa’ferezinha �3,0 �3.500 �12 

Maur了ciodosSantos �Santa‾lerezinha �1,0 �2.500 �17 

MeroslauSavitski �SantaTerezinha �1,0 �1,667 �21 

NeriArcari �SantaTerezinha �0,5 �1○○00 �01 

NestorHavrelhuk �Santa-ferezinha �0,5 �1.270 �18 

NicolauDacychen �Santa-ferezinha �3,0 �5,330 �14 

NicoIauKaracz �SantaTerezinha �0,5 �800 �16 

OsmarCapistrano �Santa“rerezinha �0,5 �8了0 �19 

PedroBerrI �SantaTerezinha �1,0 �2.500 �20 

PedroDernys �Santa-ferezinha �0,5 �817 �22 

PedroPaulhak �Santalt)reZinha �1,0 �1.667 �22 

SebastiaodaSiiva �Santa“ferezinha �0,8 �1,333 �20 

SiIvestreBIonkovski �Santa-1erezinha �2,0 �3,350 �22 

S=vioDemarchi �SantaTerezinha �1,0 �1.667 �18 

k)Od6sioWasyIkovski �SantaTerezinha �0,5 �840 �22 

ValdemarCapistrano �Santa-ferezinha �0,2 �4○○ �14 

Vaide=noDeretti �Santalt)reZinha �1,0 �2.300 �20 

Zefe「inolgnagzuk �SantaTerezinha �0,8 �1.323 �22 

Eladio略mbosi �丁ai6 �1,5 �1.500 �14 

ClausProchnow �TrombudoCentraI �0,5 �1,801 �16 

RalfKruger �TrombudoCentraI �0,5 �802 �21 

AdemirMigiio= �VitorMeire=es �1,0 �1.500 �17 

A=cioVaIcanaIa �VitorMeire=es �1,0 �1,500 �20 

PauloHeidemann �VitorMeireIles �1,0 �2。000 �19 

SerenitoMoretti �VitorMeire=es �1,0 �2.000 �15 

Tutall61propriedades �16municipios �96,3ha　　　161.086muda ��s　　　-*-*- 

(*)Ondeapareceapenas“ma印gCiefrata-SedeJZorestaemes’dgioczvanfadodeγegenerafdo,COmC岬reSe型degrande”umerOdeexpcc!eS・ Mst。SCaSOS/bi”tilizadoopalmitocomo擁tivodegerarrenda”Ofl研0・ 

55





Como preserva一号eCuPerar e Se beneficiar da mais ameacada皿oresta brasileira

P菓antas medic雪nais na

Mata AI漢怠れt雪ca
f?ica厄e Andradさ層ebeldγ

As plantas sわuma rica fonte de substancias orga-

nicas de interesse cient組co e tecno16gico. Estas subs-

t含ncias sao conhecidas como metab61itos secund征ios e

encontram-Se dis血buidas por toda a planta’na qual mui-

tas delas desempenham importante papel regulador de

desenvoIvimento, de defesa e na reprodu辞o・

Quanto maior a diversidade bio16gica de uma de-
teminada floresta, maior sera a sua diversidade quimi-

ca, POdendo-Se Citar a MataAtlantica como um dos mais

hcos sistemas bio16gicos do mundo, COnSeqbentemente,

Privilegiado quimicamente・

Dentre os diferentes podutos de origem vegetal

estfめos 6leos essenciais, COmumente Obtidos por

hidrodestila9わ’tamb6m co血ecida como destilaeao por

arraste de vapor, das diferentes partes da planta’tais

como: folhas , fhltOS, flores, rafzes e cascas.

Os 6leos essenciais sわmisturas de compostos com

diversificada estrutura molecular e pertencentes principal-

mente a classe dos texpenos, arilpropan6ides e 6steres’PO-

dendo apresentar mais de 50 subst含ncias em sua composi-

eao. Eles podem ser usados in natm na fomula辞o de

medicamentos, COSm6ticos e aditivos em alimentos, COmO

tamb6m empregados em diferentes setores da indds血a

qu血ca como mat6ha-P血na’Sendo transfomados em ou-

tras substancias de maior valor agregado.

Um exempIo disto 6 o safrol’Originalmente isola-

do do 6leo essencial da canela de sassafras em Santa

Catarina, 6 utilizado na prepara辞o do piperonal’Para a

indds血a de cosm6ticos, e do but6xido de piperonila’

para a inddstria de defensivos agricolas・

A preservaeao e estudo sistematico das areas re-

manescentes de Mata Atlantica, SOb o ponto de vista

quinico南O de extrema importancia’POrque nela pode-

remos identificar fontes altemativas de subst鉦cias ja

conhecidas e de novas, quando entao o estudo das suas

propriedades tamb6m se far各necess証o.

Neste sentido o estudo da famflia P車,emCeae, de

ocorrencia no Vale do Itqjal, Vem Sendo conduzido pelos

Departamentos de Qu血ica e Ci合ncias Naturais da FURB ’

em paceria com a Apremavi e outras iusdtulc6es reglOnalS.

Como resultado bastante promissor esta a identi-

fica辞o, na征ea piloto, do prQjeto de動riquecimento de

Fl。形StaS Secunddrias da Mata A碓ntica, desenvoIvido

同峰叩細腕粗め働寄りのs観悔め ������������ 
剛pe菓蘭寒kaれ!種田軸 

Constituintes　　　% ����� � �/.しま〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇鵬○○各 国囲闘圏 

α-Pinen°　　　　　　1,4 ���� 

Lim。n。n。　　18　E欝 

」inaIoi Saf「oi �2,2 82,0 � ��艶杖と能 �潔 �:∴▼ ∴∴璃 ∵∵ �⊂青く 詣 一シ子 匿潤 �薫 ∴∴ �ー了録音、 1静 � �∴∵ 窪二三〇 -臆・臆苧 

β-Cario凧eno �1,7 � ���! ���∴∴-深手 

GermacrenoD �0,9 ���� ���整- 

Biciciogermac「eno Parciai �1,2 ����鵜 意ふ音↓ /縫 

92,5 �������　蓋藻へ →　綬 

Out「os �7,5★ � ��a � �Su �書o �eo′de ��� 

*Aproximadamente32compostos 

pela Apremavi, em Atalanta-SC, da P*,er mikanianum

(Kunth) Steudel, em Cujas folhas encontra-Se 6leo es-

sencial com teor em safroI supehor a 80%, POdendo ser

considerada uma altemativa em potencial para a produ-

辞o em grande escala deste metab61ito’COn血buindo tam-

b6m para o surgimento de uma nova atividade agrfcola

no Estado.

Estudo conduzido em outra localidade na Regiao

do Vale do Itajai identificou a Jkyeromia emarginella

como produtora de 6leo essencial contendo 2 constituin-

tes mgivrit征os, 0 1imoneno e o decanal, ambos empre-

gados na ind心stria de alimentos e responsaveis pelo aro-

ma cftrico desses produtos.

Trabalhos estわsendo conduzidos com o intuito

de identificar novas aplicap6es para os compostos natu-

rais isolados da Mata Atl紅tica, POdendo-Se menCionar

a sintese de reguladores de crescimento de plantas a par-

tir do safrol. Tbis compostos encontram grande aplica-

辞O na agricultura e biotecnoIogia vegetal’証eas vitais

para o desenvoIvimento s6cio-eCOn6mico brasileiro.

A MataAtl含ntica em Santa Catarina 5 um imenso

reservat6rio de conhecimento ainda inexpIorado e o es-

tabelecimento das suas potencialidades dever各ser inten-

sificado nos pr6ximos anos. Para tanto’a PreSerVa辞O e

amplia9aO das suas areas de dominio dever肴o ser

priorizadas’SOb pena de perdemos infoma96es que exi-

glram milhares de anos para serem geradas.

‘t) Ricardo Andrade Rebelo ・ P旬essor一掲q融ador do Departamento de Q涙77Cica da Unive′ndade′ Regional de Blumena肌F陳B;励rmaceutico-

Bioq訪uiccz〃982- Univer訪ade薙rczl de Santa Catarim- UFSC; A無硬do”987明SC e Do“tomdcM 992-胸e7訪ade de East Anglia- UEA/

勅glaterra・ Demais membros `わgr即O de加balho膏7鴫Rosete j松cador (Depaγ肋71entO de Ciencias twrc’is da FURB); P函Fldvia Aparecida

罵mandes da Rosa (DepaγtamentO de Q諦inica da FURB); Pr鴫施zγia da Grczga Mscimento (Departamento de Qu高庇a de UFSC); Eliane脇orici de

Aguiar (ZIAEMA); P7{がz. Mi7t,le加わn Calderar自D印artamento de Mediclna da FURB)・
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Resta山喜aeao e ma晴ejo do pa菓m雪to

na Mata AI園舎nt雪ca
Ademir Reis (祭)

A Mata Atl含ntica, nOtadamente a FIoresta Om-

br6fila Densa, 6 a comunidade de principal ocorrencia

da palmeira Eute7pe edulis Martius. Sendo a atual co-

bertura florestal fomada por fomap6es皿orestais se-

cund征ias, eStaS aPreSentam baixa diversidade e popula-

96es de palmiteiro em fase de colonizae到o, Ou meSmO

ausentes, devido a expIorac都o excessiva da esp6cie.

O palmiteiro 6 um dos mais importantes produtos

nao madeirg高eis expIorados na Floresta Ombr6fila Den-

sa da EncostaAtl含ntica. Os agricultores desta regifb総m

contado com a venda de palmito para complementar a

sua renda familiar. Mas a esp6cie tem sido tamb6m ex-

plorada por grandes empresas’e em larga escala. Embo-

ra a possibilidade do seu manqo sustentavel seja evi-

dente, O COrte de todos os indiv壬duos das popula?6es

nativas de palmiteiro, incluindo as drvores que produ-

Zem SementeS, ainda 6 a pratica mais comum.

O combate a produ辞o clandestina de palmito tem

se mostrado ineficiente. A falta de uma polftica para o

uso dos recursos florestais, ag合nCias anbientais mal apare-

1hadas, legisla9詠o inadequada e a busca do lucro imediato

POr Parte de individuos e empres征os inescrupulosos cria-

ran um contexto de produ辞o di宜cil de ser revertido・

No entanto, O Palmiteiro continua sendo uma das

maiores potencialidades para os pequenos produtores’

dentro de suas各eas de florestas secundarias.

As florestas secund缶ias, POPulamente chamadas

de capoeir6es, S都o nomalmente de baixa produtividade

de produtos de interesse econ6mico・ Nomalmente o pro-

duto mais expIorado era a lenha, que fazia parte de um

Sistema de pousio onde as florestas secunddrias eram

deixadas a regenerar para “melhorar o soIo”. Estes ci-

CIos levavam 30 a 40 anos para apresentarem as pnmel-

ras征vores com algum potencial madeireiro.

O pah而te;ro r印resenね

uma qpe看o econ6mica

paIa pequenOS

agrfeu/tores e pode

Ser 〃Sadb "O

enh叩ecjmen書o de

飢)IさS解語Sec肌d者南s

O palmiteiro representa um grande potencial para

estes capoeir6es’POr Ser uma Planta de cicIo florestal

curto, aSSOCiado a um bom rendimento econ6mico.

(REIS et al., 2000). No entanto, aO PrOPOrem O mane-

jo desta esp6cie, COnSideran como a principal caracte-

ristica para. a sustentabilidade de suas populae6es a

manuten9aO do processo de regenera辞o natural.

Devido a produ辞o de frutos durante 6 meses

no ano e por serem muito procurados pela fauna’O

enriquecimento de dreas com esta esp6cie representa

um fator positivo para o aumento da biodiversidade

das florestas secundfrias, uma VeZ que O Palmito atrai-

ra muitos animais para a comunidade租orestal, au-

mentando as probabilidades de chegada de semen-

tes de outras esp6cies florestais de est毎ios mais avan-

Cados, COntribuindo para um maior potencial econ6-

mico da drea (REIS, 1995).

E um dos mais hれpO′tanteS P′Odufos

n看o madeheiIOS da Ma書a At/含ntica

(リ・ Ademi手Reis - PI窃SSOr Jitαlar de Bot勧ica da UniveI鯵idade鹿deml de Santa Catarina・ DiタでtOr Cien師co c Cumdor do Heγbdrio

Barbosa Rodrigues - Itqiat - SC
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Ca 「acte営ist雪cas

da esp6c雪e

A palmeira JuSSara 6 uma das

esp6cies florestais com maior den-

Sidade dentro da Mata Atl含ntica,

atingindo populae6es com cerca de

750 plantas maiores do que l,3m

de altura de estipe exposta. No en-

tanto, Sua POPula9あcomo um todo

6 muito maior, uma VeZ que aPre-

Senta uma eStrat6gia de banco de

Pl鉦tulas capaz de atingir cerca de

lO.000 individuos por hectare.

O copjunto de pl含ntulas, indi-

Viduos imaturos e uma pequena

quantidade de individuos reproduti-

VOS POr hectare (40 a 50), faz com

Pouco IeS庵書en書e a gea佃s, O Pa/m竹eiro ocome com maior

froq燈ncfa "a Horesfa Omb南肋Densa

que esta planta te]血a una estrutura pop山acional em for-

ma de uma p壷emide, COmO mOStra a丘gura l. O objetivo

de restaurar as populap6es desta esp5cie consiste em re-

fazer esta pir会mide, COmPOSta POr uma eStrutura etaria

discet含nea e altamente estrangulante nos est縫ios mais

JuVenis. Desta foma, eSta eSP6cie seleciona os individu-

OS mais aptos para cada situa辞O edafo-Climatica.

Em locais onde suas populae6es tenhan sido to-

talmente dizimadas a recomposi辞o do banco de pl含n-

tulas do palmiteiro 6 um processo muito lento, POis de-

Pende da chegada de sementes introdrzidas na drea pe-

los animais dispersores: aVeS e mamiferos. Como difi-

Cilmente ainda existem populac6es estruturadas proxl-

mas e animais capazes de transportar as sementes, O

ProCeSSO de restaura辞O natural tem balxa resi聡ncia. A

restaura辞O deve segulr uma Velocidade compativel com

O meio ambiente e a capacidade sucessional de cada

征ea, Ou SQja, em Cada ambiente un nivel de res址encia

Pr6prio, COmO defendido por PIMM (1991).

Por ser uma planta de grande interesse econ6-

mico para a produeao de palmito, SaO muita raras as

各eas onde ainda existem popula96es capazes de pro-

POrCionar uma restaura辞O efetiva das are-

as em processo de sucess都o secund征ia, Sem

que h互ia uma ajuda por parte do homem.

Ou s匂a, uma eSP6cie das mais comuns den-

tro das comunidades florestais nao tem mais

CaPaCidade de resiliencia pr6pria para re-

COmPOr SuaS POPulae6es e colonizar no-

VOS ambientes florestais.

Este contexto toma evidente que 6 ne-

CeSS各ha uma dyuda humana no processo de

restaura辞O desta esp6cie, una VeZ que, Sen-

do grande o interesse econ6mico, nわe pos-

Sfvel esperar uma restaura辞O natural den-

tro da atual situacfb de fragmentae肴o e

desestrutura辞o das populac6es da mesma.
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劇ses岬愉a作cOn叩OS車動的

ba〃cOくね伽細如ねs

A restaurae奮o do banco de pl会ntulas exlge que

a drea tenha uma condicあde microclima muito es-

PeCffica, POIS a eSPeCle, POr Ser eSCi6fila, requer a

existencia de um dossel arb6reo continuo.

A exigencia de locais sombreados, COm alta umi-

dade relativa do ar e do solo, PrOPOrCionou a evolu辞O

de sementes muito sensiveis a perda de umidade. Tes-

tes tem mostrado que um dia de exposleaO aO SOl j各6

CaPaZ de produzir a morte do embrifb destas sementes

(REIS ct al., 1999). Estas sementes dificilmente podem

Ser COnServadas, devendo sua semeadura ser feita logo

ap6s sua coleta. Enquanto isto nあacontece, aS Semen-

tes devem ser mantidas em lugares正midos e frescos.

Uma ques筋o que deve receber adequada aten9あ

diz respeito a qualdade do material gen細co ut址zado na

recomposicfb dos palmitais. Sendo o palmiteiro uma

Planta de fecundapあcruzada, nあ5 recomendada a uti-

1izap肴o de frutos obtidos a par血de plantas isoladas. T粗n-

b5m as plantas que se localizam fora do ambiente

Aduitos �611ha(0,013%) 

1maturos �56uha(0,12%〉 

Jovens2 �1.44〃ha(0,31%) 

Jovensl �2,5651ha(0,54%) 

PIantulas　　　　　　　　　　　　　　　12,565/ha(2,67%) 

SementesvivasnoSolo �23.36uha(4,96%〉 

SementesnoSoio　i　l53・100/ha(11,28%) 

ProdueaodeFru重os　　　　　　377・101仙a(80,10%〉I 

囲Iral・Ph§midedem(喝南瓜冶deunapopufac舌odeEute事peeduIis 

Martius(Arecaceae)emuna用bresfaOmb′6肋DensadeB仙menau-Sc, 

pIOVaVe〃"en書e席oexpbrada同OS励書肋os20anos.SegtmdbflEIS/199軍). 
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O p/antio de mudas g加ante o庵pjdo IepOyOamento do

pa〃n柘eiro em flo伯stas sec〃ndZ紡as

natural da especie, COmO aquelas plantadas em parques e

jar(址1S, devem ser descartadas para a coleta de sementes.

Este fato se justifica pela alta probabilidade

destas plantas produzirem frutos com endogamia,

que, dependendo da intensidade, POde afetar drasti-

camente as caracterfsticas relacionadas ao crescimen-

to e desenvoIvimento das plantas.

Como nomalmente esta esp5cie tem um banco

de pl含ntulas com grande densidade’Sugere-Se que Sua

recompos19aO Sga implementada em v証as etapas’aO

Iongo de v証os anos, O que POSSibilitaria a foma辞O de

populap6es inequianeas que’ a um dado momento’Se

tomara auto-SuStent各vel em temos de produ鈎o de

pl会ntulas. Novamente, a adapta辞O desta esp6cie para o

anbiente intemo da floresta mostra as vantagens de uma

resta皿apat) POr etapaS de sua popula辞0, POis sua capa-

cidade de crescer em ambientes sombrios proporciona a

possibilidade das plantulas malS JOVenS Se desenvoIve-

rem dめaixo de plantas maiores de palmiteiro’fomando

uma populaeわem p血emide, COmO 6 recomendado’uma

vez que esta 6 a estrutura natural da esp5cie.

A recomposicfb de palmitais em areas com co-

bertura vegetal pode ser feita atrav6s do plantio de

frutos, SementeS, mudas de raiz nua e mudas em em-

balagens plasticas, Ou meSmO em tubetes・ Quando

se trata de frutos ou sementes, eSteS POdem ser coIo-

Cados na superficie ou enteITados.

O m6todo de restaura辞o esta muito associado a

disponibilidade de sementes da esp6cie. Se abundante

na regiao, O PrOCeSSO mais barato e mais eficiente no

sentido de favorecer a uma sele9aO edaf○○Climatica de

cada individuo 6 o lan?amentO de sementes rec6m-

coletadas, em tOmO de 2 kilogramas por hectare’duran-

te, nO mfnimo, nOS Primeiros 5 anos. Isto vai contribuir

para una menor preda辞o e uma estinativa de sobreviv合n-

cia de 30% das sementes lan?adas, Ou Sqa’a emergenCia

de mais ou menos 750 pl釦itulas爪a/ano.

Caso sejam escassas as sementes, O ProCeSSO mais

barato ainda parece ser a foma辞O de mudas de ra主zes

nuas. Neste caso, COmO a SObrevivencia pode atingir

at6 60%, Sugere-Se um Plantio mais denso’CerCa de 3.000

plantas仙a/ano, durante os prmeiros 3 anos’Ou um Plan-

tio altemado, anO Sim, anO nfo, em treS Plantios.

O仰h舶e肋e a舟〃m

O nfvel de intera辞o do palmiteiro com a fauna

6 um dos principais motivos da sua import会ncia den-

tro da conservae訊o dos ecossistemas florestais.

Augunas observap6es’ProVe血entes da ro血a pr各-

tica de capadores, indicaram ser o pa血iteiro una planta

“bagueira” (temo utilizado pelos ca9adores para desig-

nar plantas que’quando com frutos maduros, atraem gran-

de n血nlero de animals consumidores destes血otos e de outros

animais predadores destes consumidores prin鉦os)・

Sendo as sementes de E. edulis dispersadas por

muitos animais, POde-Se SuPOr algumas hip6teses muito

interes s antes :

a) Existem implicac6es no processo de dispersfb de

E. ed最is, Pelo fato de existir uma maior aglomera-

辞o de animais sob algum ponto espec範co da co-

munidade florestal?

b) Estes Iocais seham centros de irradia辞O COm grande

rlqueZa de outras esp6cies que apresentassem a

mesma fenoIogia de frutificaeao do palmiteiro?

c)Esp6cies com matura鈎o dos frutos concomitante

ao palmiteiro teriam alguma tendencia para esta-

rem agrupadas, dentro de comunidades florestais’

juntamente com o palmiteiro?

d)O palmiteiro, Pelo fato de estar associado a um

grande n丘mero de animais, POderia ser considera-

do como uma “planta bagueira”?

e) Como bagueira, O Palmiteiro poderia ser responsa-

vel pela foma辞o de mosaicos, Onde haveria uma

maior riqueza de esp6cies com fenoIogia de

frutific a9 fb conc omitante?

Tem sido observados animais capazes de:

Derr[lbar as sementes - Caracterizam-Se COmO

bons exempIos desta classe a famflia Psittacidae

(Periquitos e tiribas), que freqbentemente che-

ga sobre as infrutescencias dos palmiteiros’for-

mando pequenos grupos capazes de derrubar

muitos frutos e de tirar a poIpa de muitos ou-

tros. Estes derrubadores provocam uma disper-

sao a curta dist含ncia, COntribuindo para o

ac丘mulo de frlltOS e SementeS Pr6ximo das plan-

tas-maeS, aO meSmO temPO, disponibilizando

alimentos para os dispersores secund各rios.

Regz,Jg脇r -　Devido ao estreitamento entre a pas-

sagem da moela e o duodeno de muitas aves’

apenas sementes pequenas podem passar pela via

intestinal e ser expelidas pelas fezes. Grande parte

dos caroeos engolidos, COmO nO CaSO de E・ edulis,

deve ser regurgitada ap6s a retirada da poIpa na

moela. Dentro desta classe evidencia-Se O PaPel

da famnia 7L〃didae, OS POPulares sabias.

A importancia destes animais toma-Se ainda

maior pelo fato de serem animais onivoros’que

freq血entam ambientes muito variados como flo-

restas primarias, florestas secund誼as’dreas de
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CamPO e meSmO PequenOS fragmentos florestais

dentro de各eas urbanas. Sugere-Se que eStudos

POStehores deem ateneわmaior a estes animais,

SObretudo na coIonizaeao do palmiteiro em

dreas de capoeir6es.亘bastante provavel que

OS Sabi各s sejam os prmCIPalS reSPOnS各Veis pela

Chegada destas sementes dentro destes ambien-

tes, regurgitando-OS quando vわao soIo destas

征eas coletar pequenos vemes e larvas.

Mastおadores-aIめorわoめs: Dentro desta classe fi-

Cam inclufdos as cuicas’eSquilos e morcegos.

Estes dltimos se destacam’uma VeZ que nOmal-

mente tomam os fru・toS do palmiteiro e procuram

local protegido para despoIparem-nO, CuSPindo

a parte fibrosa e finalmente eliminando o caro9O.

Engol故)nS de sementes - Animais capazes de en-

golir os fru・tOS do palmiteiro, apanhando-OS dire-

tamente das infmtescencias. Neste grupo estわin-

Cluidas as aves c可O tratO digestivo 6 capdz.de per-

mi血a passagem das sementes (Ex. C砲s訪ねos) e

OS mamiferos arborfcolas, COmO OS Primatas. O

tempo de digestあe o comportanento locomotivo

tomam estes animais potenciais para transportar

estas sementes a dist含ncias muito grandes.

A observa辞o de um casal de jacu-guaeuS (姥-

nelope obscum) em cativeiro, a quem foi ofere-

Cido como alimento uma infrutesc合ncia de

Palmiteiro’demonstrou que estes animais po-

dem, de uma s6 vez, COmer muitos fnltOS (a fe-

mea engoliu 42 frutos nos primeiros lO minu-

tos ap6s a oferta do alimento) e que podem per-

manecer com os mesmos durante v各rias horas

no trato digestivo (ap6s 4 horas da ingestfo dos

Primeiros frutos, COmeearam a Ser eXPelidos

em conjuntos de 3 a 4 sementes por vez, COm

espaeamentos de 15 a 20 minutos).

Este grupo, devido ao maior tempo em que

mant6m as sementes no trato digestivo, POde

dispersar sementes a grandes dist含ncias.

C均pめ招s de sementes: Mateiros e caeadores in-

fomam que alguns mam子feros, nOtadamente ru-

minantes (por exempIo, Veados), POdem tam-

b6m regurgitar os caro9OS do palmiteiro duran-

te as horas que passam a ruminan Apesar de ser

um comportamento que talvez nao ocorra com

muita freqti合ncia, devido a movimenta9都o e ao

tempo em que estas sementes podem ser

mantidas no trato digestivo destes animais, aS

mesmas poder都o ter um destino muito distante

do seu local de origem. Foram observadas se-

mentes de palmiteiro ao redor de um local utili-

Zado por um veado-mateiro para dormir.

Engolidore出errestres: Animais terrestres que

forragelam SOb os palmiteiros e engolem os fru-

tos, 1evando as sementes a grandes dist含ncias
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an加?aj§ que, PO′ Sua ve埠di印晦rsam aS SementeS Pe偽maね

dentro de seu intestino’ate que Sqam eXPelidas

Pelas fezes. Em um excremento de anta, dentro

da Floresta Ombr6fila Densa em S肴o Paulo, fo-

ran observadas 300 sementes de palmiteiro, 100

de bicuiba, tOdas com capacidade de germinar.

Esめcaめ′傷細msfros dれemenies: Animais que to-

man os frutos sob os palrhiteiros e os transportam

Para locais preferenciais para serem despoIpados

Ou Predados inteiramente, Ou ainda para serem

guardados para servirem de alimento, POSterior-

mente. Estes animais, Principalmente roedores

COmO a Cutia e a paca, POdem estocar um grande

ndmero de sementes de muitas esp6cies.

Tbdos estes exempIos mostram que cada planta

de palmiteiro 6 um grande centro de alimentos para

OS animais da floresta.

Os niveis de intera9都o entre o palmiteiro e os ani-

mais sugerem poder ser esta esp5cie um tipo de gatilho

CaPaZ de mudar os rumos da din含mica sucessional, quan-

do a esp6cie est各presente na comunidade florestal. Seu

Papel de “bagueira’’, COmO nOmalmente 6 indicado pe-

los caeadores, garante a PemanenCia dos animais du-

rante meio ano com suprimento de flutOS maduros. Nos

OutrOS meSeS do ano os animais ainda tem disponiveis

SementeS, fnltOS Verdes, e tOdo o banco de pl含ntulas ca-

PaZ de oferecer 6tima forragem para os herbivoros. Es-

tudos mais espec組cos poderわindicar se a esp6cie pode

Ser COnSiderada como chave para a comunidade.

Ao potencial eco16gico do palmiteiro, devido aos

SeuS COmPlexos niveis de interapfo dentro das comuni-

dades florestais, SOma-Se Seu Valor como uma das prin-

Cipais altemativas econ6micas da FIoresta Ombr6血la

Densa, Principalmente para a subsist合ncia das comuni-

dades humanas tradicionais.

Estas suas potencialidades, COnCiliando aspec-

tos de ecoIogia e economia, requerem uma drdstica

mudanca nos moldes em que esta esp6cie vem sen-

do atualmente explorada. A manutenefb da estrutura

POPulacional e dos nfveis de intera9fb 6, dentro da

珊oresta, a dnica foma de garantir a sustentabilidade

das populac6es naturais desta esp6cie.
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Como preserva重芦eCuPerar e Se bene鯨ciar da mais ameacada floresta brasileira

Paisagismo田園a看e u漢bano
M緬am Prochnol〃1)

Quando se fala em paisagismo geralmente as

pessoas se lembram de belos jardins e praeas de ci-

dades. Entretanto, O Plangjamento da paisagem, Ou

o palSaglSmO’POde e deve ser praticado tamb6m nas

証eas rurais, Onde ja existem v細.os elementos natu-

rais como ar puro, terra fofa e presen9a de缶vores’

que trazem uma no9肴O de ordem e beleza.

O plantio de征'VOreS’aめustos e flores em alguns

pontos das propriedades, COmO POr eXemplo nas mar-

gens das estradas e nos quintais, SOmado as florestas

naturais situadas nas紅eas de preservapfb pemanente e

reservas legais, Pemrite criar uma palSagem ham6nica

e melhorar a qualidade de vida. Isto aplicado ao con-

junto das propriedades cria um ambiente comunit証o

equilibrado e bonito queかda a deserIVOIver ou resga-

tar a cultura de amor a terra.

O gosto e o amor pela terra natal, tantaS VeZeS

cultivados pelos mais idosos’POdem ser resgatados e

apreciados pelos jovens.

Atualmente, OS PrOgramaS de tuhsmo rural sfo

uma altemativa de lazer para muitas pessoas’Principal-

mente pessoas que vivem em cidades grandes e querem

fugir dos congestionamentos de transito’da poluicao e

do stress. O turismo rural representa um grande po-

tencial de desenvoIvimento para muitas pequenas

Cidades e pode gerar renda para os proprietarios ru-

rais. O cuidado com a paisagem e o embelezanento

das propriedades e comunidades tomam o ambien-

te muito mais agradavel e atrativo aos turistas.

Uma palSagem bem cuidada 6 o primeiro passo

para o desenvoIvimento do turismo則ral e do ecoturis-

mo. A presenea de turistas abre possibilidades de venda

de produtos rurais e da inddstria caseira・ bem como do

fomecimento de servieos de pousadas’召pesque-PagueS”

Ja仰S飢)〃dos d香o ha仰onfa e be/eza a pajsa割emルra/

(I)一履rpdg・ 10
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巾amro, jdea/ para ja"附IS e ma喝enS de

es書きか庇膳

e tantas outras atividades pr6prias do meio

rural, que muitas vezes estfb esquecidas

Ou desvalorizadas.

A valorizap肴o da paisagem pode iniciar

COm O Plantio de uma fileira de drvores

用心舶S ∂寄贈e肋be的・仇)舶ふ○○

floriferas’COmO ipes amarelo e roxo, CarOba, quareSmeira,

Pamelra e acdeia, COntOmando a propriedade.

Uma outra id6ia ja bastante conhecida e muito

usada no passado sわos carananch6es feitos com plan-

tas trepadeiras. Em suas sombras podem ser coIoca-

das redes e bancos para descanso. As plantas utiliza-

das podem ser frutiferas como uva, maraCuja e kiwi,

Ou trePadeiras floridas como as sete-16guas,

buganvflias e glicinias (SOARES, 1997).

A arborizacわem tomo de acudes e

lagos 6 importante para prote辞o do soIo e

qualidade da agua. O entomo dos acudes

6 6timo local para plantio de drvores

florfferas e tanb6m fhltiferas, que POdem

Servir de reforeo alimentar para os pelXeS.

A伽versi〃cac舌o g軌anfe 〃o帽96es o ano

〃?書ei仰

Nos taludes dos apudes 6 interessante usar

grama para prevenir a erosfb e dar uma

moldura ao lugar. Tamb6m podem ser co-

locados troncos de velhas drvores cafdas

Para SerVirem de bancos. Para completar

a paisagem podem ser feitos canteiros de flores, COm

Preferencia para esp6cies nativas e perenes, Ou Seja,

que n訊o precisem ser replantadas com freqtiencia

Para nfo aumentar o trabalho de manutenefb.

Com as皿ores 6 possivel atrair para o jardim os

beija-flores e as bo血oletas, que dあuna beleza a par亡e.

Existem plantas que atraem esses bichinhos e que certa一

○○。 e bo励めS

AゆImaS b′Om6/fas supo′tam SOI朋re書o, Ou加aS devem ser

p/anfaぬs "a SOmb帽ou em troncos de aryores
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mente darわum efeito especial ao jardim,

COmO CamaraO, grevflea an肴, Chorわflorido,

ruc61ias, agaPantO, Sarandi, brincos-de-Prin-

CeSa, malvavisco, Sininho e brom61ias.

Nas征eas de agricultura tamb6m

POdem ser plantadas flores. A16m de em-

belezar a roea, algumas esp6cies atraem

insetos para si, deixando as plantas livres.

A4g章肌IaS l準p6cfes (fe /わ作婚, quande pfanねdas en加e as o帆船s

agrfeoねs, ahaem os血setce pa船s4 /ル帽ndb as cu〃u帽s



Como preservaI芦eCuPerar e Se bene鯖ciar da mais ameacada組oresta brasileira

Paisagens de uma mesma est「ada

Uma das melhores formas de embelezar as pro-

priedades 6 plantar esp6cies pequenas e floridas ao

Iongo dos cami血os e estradas. Esta pratica 6 boa

tamb6m para os barrancos ao Iongo das estradas ex-

temas das propriedades. Ao inv6s de rocar e capmar

o mato de tempos em tempos, 6 mais econ6mico e da

um belo efdito o plantio de esp6cies tipo touceira,

como l缶io amarelo, aZa16ias, quareSmeiras’hor給nsias

e agapantos. A16m de segurar a terra e dar flores’

diminui os tral)alhos com a manuten確O das estradas.

As fotos mostram aspectos da Estrada das FIores

na comunidade de Alto Dona Luiza, municipio de

Atalanta-SC. Na comunidade vivem 65 famnias de

agricultores familiares que plantaram e cuidam vo-

1untahamente das征'VOreS e flores.

Um bos叩e pe巾O de casa

Um bosque perto de casa 6 aquele lugar gostoso

onde a famflia pode se reunir com os anlgOS Para beber

chimarrわ, COnVerSar, descansar e tamb6m fazer festas

ao ar livre.

O bosque proporciona um belo visual e a possibi-

1idade de observar os passaros e outroS animais. Tin-

b6m serve para proteger a caSa COntra Ventanias e do sol

forte e para estacionar o carro na sombra.

Um bom bosque pode ser fomado com o plantio

de cerca de 50 drvores. E importante diversificar as征

vores, Plantando frutiferas nativas como pitangueira,

uvaieira, guayuVIZelrO’Cerq elra, arapaZeiro’COrticeiro’

1ngaZeiro’butiazeiro’gabirobeira’Palmito’entre OutraS.

Essas plantas produzem fhltaS que atraem PaSSarOS’OS

quais ajudam a controlar as pragas.

Tamb6m deve-Se Plantar征vores que d都o flores’

como ipe, jacarand各, CarOba e quaresmeira, e OutraS

que dわsombra’COmO a figueira’Canaffstula’apOita-

cavalo, CanJarana e Canela・ Junto com as征vores 6

interessante plantar arbustos floridos como aza16ias’

hort合nsias, hibiscos, alamandas, PrlmaVeraS e OutrOS,

que darfro ao bosque um aspecto coIorido especial.

A fomaeao do bosque se d各pelo plantio das

diversas esp6cies com distancias de 2 a 3 metros umas

das outras. Plantar sem obedecer linhas dara uma for葛

ma bem mais natural ao futuro bosque. Pode-Se Pre-

ver a instalaeao de mesas e bancos e um espa9O de

circulaeao entre as drvores. Se no lugar onde forem

plantadas as drvores existir um gramado’6 preciso

cortar a grama pr6xima as mudas plantadas (fazer

um coroamento), POis a grama interfere no cresci-

mento das arvores.
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As arvo「es na paisagem u「bana

Tわimportante quanto preservar e recuperar as

florestas nas dreas rurais 6 conserva-las nas征eas uba-

nas, S♀ia em terraS P聞olicas ou privadas. Elas cumprem

diversas fun96es na paisagem e no meio ambiente, Prin-

Cipalmente regulando o microclima das cidades.

As dreas de preserva辞o pemanente s都o espe-

Cialmente importantes nas cidades, Principalmente as

margens de rios e as encostas dos morros. A16m dis-

SO 5 fundamental observar um bom planejamento

Para a arborizacわurbana.

No Brasil, infelizmente, muitas cidades foram

CreSCendo sem plan匂anento e as缶eas verdes foram

Substituidas pelas construc6es. Os centros u血anos, na

Sua maioria, Sfo hqje caracterizados pela cobertura ar-

tificial do soIo e por pavimentac6es e construe6es, que

O impemeabilizam・ Muitas dreas de preservapあper-

manente foran ocupadas, OCaSionando problemas com

enchentes, erOSaO e desbarrancamentos.

Nas缶eas construidas a agua nあpenetra no solo,

resultando em regi6es de baixa umidade relativa do ar.

A16m disso’OS materiais utilizados nas constru96es,

COmO O Vidro, Cer含micas, ferro, aSfalto e concreto, ab-

SOrVem OS raios solares tomando

as cidades muito quentes duran-

te o dia.

Ja as plantas proporcio-

nam maior equilibrio ao clima

das cidades, POrque elas inter-

CePtam, absorvem e refletem os

raios solares. As areas bem

arborizadas apresentam tempe-

raturas mais estg高eis e em geral

mais frescas. As arvores s肴o

COmO bombas hidraulicas que,

atrav6s de suas rafzes, traZem a

毎ua do subsoIo para a atmos-

fera, refrescando e tomando a

umidade relativa do ar mais

apropriada para os seres huma-

nos (SOARES, 1997).

Ha ainda a poluieao atmosf6rica, h壬drica,

Visual e sonora, que COmPrOmetem a qualidade de

vida nos centros urbanos. As arvores contribuem

Para O COntrOle da polui9fb, POis quando o ar polu-

ido passa pela copa das mesmas, diminui a veloci-

dade, Permitindo a deposi9aO das partfculas sobre a

SuPerffcie das folhas. Outra vantagem 6 que as fo-

1has absorvem gases poluentes como o di6xido de

enxofre e carbono.

Arvores plantadas podem tamb6m servir como

uma cortina de quebra ventos, eVitando ou

minimizando danos causados por ventanias e tempes-

tades. A conserva9aO da arboriza確O urbana pemite

ainda a manutene訃o e o desenvoIvimento da fauna,

Principalmente das aves, que a16m de embelezar aju-

dam a dispersar sementes e fazer o controle natural de

insetos. O cultivo de jardins, tantO em徹'eaS P心blicas

quanto privadas, tamb6m contribui no palSaglSmO e

embelezamento das cidades.

Os parques, PraeaS e各eas de preserva辞o pema-

nente s肴o espa90S Privilegiados para o lazer da popula-

辞o e elementos vitais para a constru都o de cidades sau-

daveis, COntribuindo significativamente para a

melhoria da quali’dade de vida dos cidadaos.

O p佃nffo de 〃oIeS確r印yab′含paisagem e a書帽/ tw庵ねs

E hlpO′書anfe "書棚ra′ eSp6cfes na鮎l/aS "a ahO庇a9舌o de

P帽9aS eja“附IS. S看o Pau/ahSP
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Pa′queS 〃rdanos s看o ;mpo′ねutes 5′eaS de /aze′ e
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O叩e 6 ag「icu漢tu「a org含nica?
A笠盈慧解nn (’’

Jtainer勅oehnowβ)

Numa linguagem bem simples’Prati-

car agricultura organica 6 plantar sem a utili-

zae肴o de agrot6xicos e fertilizantes sint6ti-

cos, reSPeitando a vida do soIo, aS絶uas, aS

florestas, OS animais e os seres humanos. A

agricultura org会nica nfo 6 mais um pacote

tecno16gico pronto’COm reCeitas que se pode

COmPrar naS CaSaS agrOPeCudrias’ela procu-

ra desenvoIver t6cnicas e m6todos de facil

COmPreenSaO e utilizaeao’CaPaZeS de gerar

renda, COnforto e bem estar para produtores

e consumidores, reSPeitando a natureza.

Na agricultura organica tamb6m n款o se

utiliza fogo para limpar o terreno. Isto atuda na

COnSerVa辞O do soIo e na preservaefb e recu-

Pera辞O das florestas, Principalmente nas pe一

DiyeIS楯ca′ e conSO′cfa′ cu/書的aS aルde a man書e′ a fe′書棚dade do sob e

tamb6m a con加ofa′ dbencas nas小anta96es

quenas propriedades agricolas・

Para o sucesso da agricultura organica, em Pn-

meiro lugar, deve-Se Cuidar da fe血1idade do soIo. Quem

6 agricultor sabe muito bem o que 6 uma te止血a gor-

da, Onde as plantas crescem bonitas. Tbda a terra gorda

ou筒rti1 6 tanb6m cheia de vida, COm bilh6es de seres,

alguns maiores como as mi血ocas e os insetos e a mai-

Oha tao pequenos que nem podem ser vistos a olho nu.

Para fertilizar o soIo o agricultor pode usar es-

tercos curtidos, COmPOStOS e h心mus’a15m de outros

produtos como calcdrio’fosfatos naturais’rOChas

moidas e cinzas vegetais. Uma foma facil e barata

para melhorar o solo 6 o uso de plantas de aduba辞O

verde, COmO a erVilhaca, O nabo forragelrO, a aVeia

preta ou a mucuna. Misturar as esp6cies de plantas
de aduba辞o verde 6 melhor ainda. Umas tem raizes

CurtaS, OutraS tem rafzes profundas e cada uma tem

uma funeao diferente. Restos de証vores, CaSCaS e

Palhas, misturados ao esterco podem ser transforma-

dos em um composto de alta qualidade. Esses mes-

mos materiais tamb6m podem ser usados como ma-

t6ria morta para cobrir o soIo, eVitando que seja ex-

POStO diretamente aos raios solares.

Na agricultura organica 6 importante fazer ro-

tac訃o e diversificar as culturas’Plantando em con-

S6rcio as esp6cies amigas. Isto砧uda no controle das

PragaS e doen9aS na lavoura e aumenta a variedade

de produtos para o com5rcio. Quando um produto

nao tem pre9O, O OutrO ter各, e aSSim o agricultor n肴o

fica sem renda. O plantio direto e as praticas de con-

trole de erosわcomo os terracos e curvas de nivel

(I) Azlg鵬めhs6 Jrmam - Pmticante de Agricultum OJg紡ca

Sfb importantes e devem ser utilizados. Tinto o cus-

to de produeao quanto a produtividade dependem

muito da situa確o em que se encontra o solo・ Se esti-

ver muito fraco e maltratado vai precisar maior quan-

tidade de mat6ria org含nica e corretivos.

Para controlar fungos e fortalecer as plantas o

agricultor org会nico pode utilizar a calda bordalesa, uma

mistura de cal virgem com sulfato de cobre. Tamb6m

6 possivel fazer adubo foliar org含nico misturando v各-

rios tipos de esterco. E importante ter em mente que

estes produtos n訊o devem ser aplicados perto da 6po-

Ca da colheita e que sozi血os n肴o fazem milagres, Pm-

Cipalmente se a terra nao estiver recuperada e鰐rtil・

Um dos principios da agricultura organica 6

reutilizar tudo o que est各na propriedade, COmO eS-

tercos de animais, reStOS de plantas e restos de comi-

da, que POdem virar composto, eVitando a importa-

Cfb ou compra de insumos de alto custo・

Reaproveitando materiais e energia a propriedade se

auto-SuStenta, PrOPOrCionando mais rentabilidade.

As maiores vantagens da agricultura org含ni-

Ca eStaO na COnSerVaCaO dos recursos naturais’nO

baixo custo de produ9乱o, nO alto valor nutricional

dos alimentos e na valoriza辞o dos agricultores. HQje

5 cada vez maior a procura por alimentos plantados

sem venenos e sem adubos sint6ticos, a16m disso 5

muito melhor trabalhar numa propriedade com uma

terra fertil e saudavel, COm menOS PragaS e doen-

eas, Onde os rios tem aguas cristalinas’a fauna est各

PreSente e aS florestas estfb preservadas.

F)inCiondr!o do Banco do BJaSil - Rio do Sul - SC

のM糊bn Pz融Il - Engenhe訪o Agr∂nomo - Diretor da Apremvi - RわめSul - SC・

β) Rainer D伽hnow -励genhei70 Agr∂nom, meStmndo em AgγOeCOSSistems' m UFSC一掬ive鳩i猿Fbdeml de Santa CaめrJm・
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O p/an書fo em cu′Va de "jレe/ protege o sofo con加a a eIりS乞o

A cobe′章u帽mo′fa pIO書e±㌍ O SO/o dos rabs sofares

A毒血時評I脆さ側的pa略肋伽a庭r鮒的くね的sob

Sementes c〃bufas g加antem a qua伽de dbs pro血I書os

72

D雪cas pa「a se te「 p音antas sadias

e boa p看oduefro

l - Diversificar culturas, Plantando v紅ias esp6cies

ao mesmo tempo;

2 - Rotacionar as culturas, eVitando plantar duas

Sa宜as da mesma cultura no mesmo lugar;

3 - Consorciar as esp6cies ajuda no controle de

insetos e doen9aS: uma eSP6cie ajuda a outra a

CreSCer e ter Sa心de;

4 - Manter um bom nivel de materia organlCa nO

SOIo. A terra com muita acidez (PH baixo) nあ6

uma causa, maS uma COnSeq竜合ncia da terra fraca.

Quanto mais掩rtil, COm minhocas e microorganis-

mos, mais fofa, melhor ser委o pH e menor sera a

necessidade de calcario;

5 - Usar as plantas que ajudan a controlar os inse-

tos. Existem algumas esp6cies de flores e outras

Plantas que podem ser plantadas nas bordas de can-

teiros, Pr6ximas as rocas e nas faixas de quebra-

VentOS ;

6 - A boa semente 6 o inicio de tudo. Deve-Se OPtar

POr aquelas que se adaptam melhor ao clima, aS

mais resistentes e de qualidade, eVitando as hfbri-

das e as geneticamente modificadas. As melhores

SementeS S訊o aquelas que os aghcultores v象o pro-

duzindo e melhorando a億av6s dos anos.

P略t雪cas nao permitidas na

agr雪cultll輪Organ雪ca

l - Usar adubos qulmCOS, COrretivos ou elemen-

tos que contenham agentes qulmlCOS POluentes

Ou COntaminadores do meio ambiente;

2 - Usar sementes com genes (mistura de tipos

em laborat6rio) de outras esp6cies;

3 - Usar qualquer “defensivo” ou agrot6xico

biocida organossint6tico, tais como inseticidas,

acaricidas, nematicidas, fungicidas, bactericidas,

herbicidas, etC.;

4 - Usar esterilizantes quinicos do solo, COmO POr

exempIo o brometo de metila;

5 - Usar produtos inorg含nicos sint6ticos a base de

metais persistentes no anbiente, COmO merC血io,

Chumbo, Cadmio, arSenio, etC.;

6 - Usar sementes manipuladas geneticamente, que

Ongmem Plantas transgenicas ;

7 - Cultivo hidrop∂nico.
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A徳西c〃/同船o喝台n細a deve se′ desenvo/v肋em ha肋on由

com a paisagem, reSpe;ねndo as fl州eSfas

A但基ImaS eSp6c/es (fe飢)伯S, pfa融a佃S aOぬdo dos oante;ros,

at略em肋setos e e舶m叩e estes aねquem as cu/書u帽s

O ag"cuIto′ O喝台n化o加aba肌a tranq心〃o, Sem庵cos de se

hltoXfoa′ cOm yenenOS

uu胞ado para fe′書〃解a′ O SOh, O COmpOS書o pode se′ prod血ejdo

peb p南p〃b a昌肪〇㌦書o′

A procu帽po′ al〃"enfos pIOdr略idos de foma o喝§n細a cIeSce

a oa佃朋もga帽n書肋do meIcadb aos pIOd山tos
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S己stemas ag「of看o「esta雪s
館ieardo R鵬SO(リ

一mpactos ambientais

da ativ雪dade ag「千co漢a

As regi6es tropicais sわzonas de preocupa9fo

mundial, POis, a16m de manterem as dreas com a maior

biodiversidade do mundo, tamb6m s都o as mais populo-

sas e com a menor taxa de produ辞o alimentar do planeta.

Um bom exempIo disto 6 a Mata Atl含ntica’da

qual restam apenas 7’84% de sua area original de apro-

ximadamente l.300.000 de km2, equivalente a 15% do

territ6rio brasileiro.

Abrigando aproximadamente 80% da popula辞o

do pafs, aPreSenta Significativos boIs6es de pobreza nas

征eas agrfcolas.

Procurando reverter este quadro de d〔窺cit alimen-

tar, nOVaS証eas s奮o incoaporadas e’independente da

tecnoIogia utilizada’O aumentO de producfb equivale a

este incremento de企'ea, Sendo que a produtividade so-

mente cresce em algumas reglOeS e relacionada a deter-

minadas culturas. Isto encarece a produ辞O e aumenta O

impacto da atividade agropecu征a sobre a floresta.

Na edic各o de 31 de marco de 2000’a GazetaMer-

cantil relembrou que desde a Segunda Guerra Mundial a

agricultura tomou-Se Cada vez mais intensiva・ baseada

em m各quinas’insumos qufmicos’ Vegetais e animais

selecionados para obteneao de maior produtividade. Esse

modelo, destaca o artigo, foi extraordinariamente bem

sucedido naquilo que se propunha, Ou Sqa’PrOduzir ali-

mentos mais abundantes e com menores custos. No en-

tanto, eSSe aumentO de produtividade tem um alto pre-

?O, PagO na foma de quatro tipos de danos ambientais.

O primeiro desses danos 6 a degrada辞o do soIo: quaSe

dois ter9OS das terras destinadas a agricultura no

mundo estao deterioradas em certo grau.

A poluieao dos corpos d’縫ua e lene6is subter-

raneos, bem como do pr6prio soIo’CauSada pelo uso

abusivo de fertilizantes e agrot6xicos: a quantidade uti-

1izada do primeiro, em eSCala global’Chega a casa de

135 milh6es de toneladas por ano e’em rela辞o ao se-

gundo, eSt各em tOmO de 2’5 milh6es de toneladas.

Cerca de 40% dos alimentos do mundo ongmam-

se dos 5% das terras agrfcolas que sfo irrigadas, e a agn-

cultura encontra cada vez mais dificuldades em concorrer

com as demandas ufoanas e indus血ais. Tbda esta compe-

ti辞o esta contribuindo para a escassez global de agua.

Finalmente, a Perda de biodiversidade, Sgja pela

substituicfb de征eas de florestas por征eas agrfcolas・

sqa por sua redu9わdentro dos pr6prios ecossistemas.

Observa-Se que 90% dos alimentos consumidos no mundo

dependem de apenas 30 das sete mil esp6cies domesti-

Cadas para o cultivo.

O artigo conclui que a combina辞O de cultivos’

鉦vores e cobertura rasteira, Ciclagem de nutrientes por

animais e por rota辞o de culturas fomam um sistema de

produ鈎o que causa menos degrada辞O ambiental que a

agricultura intensiva a qual’aPeSar de se mostrar mais

PrOdutiva, mOStra-Se insustentivel a longo prazo.

Desta foma, 6 possivel observar que o processo

de degradaeao ambiental proporcionado pela atividade

agropecu誼a esta intimamente relacionado com o siste-

ma de produ辞o adotado e as estrat6gias de uso das ter-

ras que esse representa.

A utiliza?fb de um sistema de producao que pre-

tenda a sustentabilidade ambiental deve obhgatoriamente

apontar para a solu辞o dos problemas am-
‾‾　bientais, a脆m de se caracterizar como so-

cialmente justo e economicamente vi看vel・

Entre o ampIo leque de sistemas

de producfo apresentados como alter-

nativas aos agricultores’OS Sistemas

Agroflorestais - SAFs’SaO freqtiente-

mente vistos como uma altemativa de

produ辞O CaPaZ de aliviar a pobreza e

estancar o desmatamento, O que, COnSi-

derando o aspecto da preserva印O de

florestas e o plantio de drvores’eStara

COntribuindo tamb6m para absor9fb e se-

qbestro de carbono.

風" muiねs ′eg形es, a M白fa A書庵nt;ca foi

redu励めa pequenos f碕gmentOS Ceroados de

cu他〃日S徳庵olas
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Nbs SA亙るれり惟S e aめusめS a鎚○○矧朋やe台s cu伽矧§徳タわ0偽s

Op辞O Pelos SAFs

Os sistemas agroflorestais - SAFs sfo sistemas

de uso e manQjo da terra nos quais征vores ou arbus-

tos sわutilizados em associaeao com cultivos agrf-

COlas e/ou animais, numa meSma drea, de maneira

Simultanea ou em uma seqti合ncia temporal.

Assim, um Sistema para ser classificado como

agroflorestal deve incluir pelo menos um componente

florestal ou de origem florestal’Sem que O meSmO tenha

Sido objeto de um longo processo de domesticaeわe

melhoramento gendico. No caso em que o componente

arb6reo ou arb6reo-arbustivo de detem正nado sistema de

PrOducあtenha passado por tais processos, eSSe Sistema

6 caracterizado como cons6rcio agrfcola,

Em fune肴o dessas particularidades’OS SAFs pos-

Suem POtenCial para melhorar a est則tura do soIo, redu-

Zir a erosあe a infesta9aO de insetos, a16m de se adapta-

rem bem as pequenas propriedades, melhorando o pa-

dr肴o de vida dos habitantes rurais, POr meio da diversifi-

Ca9fo de fontes de renda. A16m disso’tais sistemas po-

dem ser adaptados a uma ampla gama de condie6es eco-

16gicas e s6cio-eCOn6micas.

¥ぬntage鵬s do s雪stema

Cz‘$tOS Aceii6ueis: Apesar da necessidade signifi-

Cativa de m都o-de-Obra na sua implanta辞O, OS Sistemas

agro創orestais diluem esta necessidade quando conside-

ran as atividades ja existentes na propriedade. Por exem-

PIo’um Sistema agroflorestal implantado a partir de um

Cafezal ja existente tem o custo de mfb-de-Obra da im-

Plantaeao e manuten辞o reduzido, ja que a manuten辞o

do cafezal faz parte dos custos do agricultor.

Anmento de Ren励: A incoxpora辞O de novos ele-

mentos no sistema de producao, Principalmente se

introduzidos de forma integrada com as atividades
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のSA尾a伽脆m na鳩c叩e帽c舌0くね庭′捌触ら俺db sob

da propriedade, POdem proporcionar aumento de ren-

da ao produtor. Por exempIo, a Venda de frutas tropi-

Cais obtidas nas企.eas onde se pratican culturas anuais,

desde que sua sombra s匂a manejada, PrOmOVe uma

rentabilidade maior destas areas do que se as mesmas

fossem utilizadas somente para as cu血ras anuais.

Me脇oria ”a Al綴enJagdo: Um quintal agroflo-

restal fomece in正meros produtos, COmO frutas, Palmi-

to’1e血a e mel, entre O血OS. Em Rond6nia, POr eXem-

PIo’uma PrOpriedade de 50 ha proporciona alimentos

Variados para cinco famflias. Esta produ辞o equivale

a uma compra de aproximadamente US$ 250,00/mes.

Cセpac物de prodz元ルa `わ細m: As drvores pre-

SenteS nOS Sistemas agroflorestais atuan na ciclagem

de nutrientes, Ou Seja, retiram elementos quimicos

das camadas mais profundas e os寝transportam" para

as camadas mais superficiais. A16m da aduba9fb, a

PreSen9a de uma quantidade maior de mat6ria org含-

nica melhora a estrutura do solo.

A sombra das征vores garante menor varia辞O ter-

mica e, POrtantO, uma OXida辞o mais lenta da mat6ria

Org含nica acunulada. Isto proporciona atividade bio16gi-

Ca mais intensa no solo, aSSim como a presen9a de ani-

mais que se valem das征vores e que contribuem para a

O棚aba伽o rea施ado "a SOmb帽propfofa佃pehs s;s書emas

agro〃oresねis 6 menos extenuante e ma庵mo伽Ifjyo
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Foto; f綱ea′do f]usso Fo重o; f"oa′do膚usso

O ousto de ma皿書ene5o e o ren伽en書o do traba仙o "O

cafe禍/ em SAF(ao血nddy s舌o meno伯s do que na

monoc〃/書u帽仰e加o pねnq)

dispersあde sementes’COmbatem insetos daninhos e

fertilizam o soIo pela incopora9fb de suas fezes. Quan-

do os SAFs se valem de plantas leguminosas’a血6reas

ou nao, eStaS disponibilizan nitrogenio’O que Significa

una economia sensivel de fertilizantes nitrogenados.

Reniabi物ade do h峨ba脇0: O agricultor familiar

tem una s6ria limita辞o quaIltO disponib址dade de mあ-

de-bbra. Observa-Se que O trabalho realizado em un SAF

apresenta un rendimento m血o maio高まque o億abalho

agricola, quando realizado a sombra’6 menos extenuan-

te e rende mais. Auguns produtores afirmam que este au-

mento de rend血ento pode chegar a 20%・

Recxperagao de dreas alteradas: Os sistemas

agroflorestais tem potencial para recuperar征eas altera-

das em dois momentos distintos e complementares. Por

um lado, COnthbuem para a redu辞O dos custos de re-

CuPera辞O de征eas de preservapあpemanente e reser‾

va legal, ja que culturas anuais podem ser exploradas

nos pnmelrOS anOS da implant締o florestal mais den-

sa, a16m de proporcionar a foma辞o de macicos flo-

restais com quantidade de esp6cies manejaveis, COmO

guatambu’aroeira e frutas nativas. Por o血O lado’in-

coIPOram areaS da propriedade que estavam abando-

nadas por falta de fertilidade, erOSaO Ou anbos.

A contr雪bui辞o dos p喜odutores

Apesar de todas essas caracteristicas desqjadas’

propor a utilizapfo de um novo sistema de produ辞o

sempre traz riscos de se forear novos “pacotes

tecno16gicos,,, Ou Seja, itiner委rios t6cnicos definidos

a revelia do produtor e que’POr nわfazerem parte

da sua forma de pensar’POdem at6 ser implantados,

mas nunca serfb incoxporados ao seu dia-a-dia.

Existem muitas t6cnicas agroflorestais’tOdas

interessantes mas nem tOdas pensadas a partir da

realidade do produtor, e isto o leva’muitas vezes, a

fazer a adapta辞o do sistema a sua realidade.

Os SAF§ inco岬O帽m計eas abandonadas e ′eduzem

cus書os pa帽recupe′a′ areaS de p′eSe′VaC看O

pe朋anente e IeSerVaS /egais

Salvo uma ou outra exceefo, O maior ntimero

de sistemas agroflorestais implantados e mantidos com

sucesso no Brasil partiram de uma atividade ja exis-

tente na propriedade e acabaram por permear toda a

propriedade de uma foma ou de outra. Sao raros os

produtores que trocam uma atividade co血ecida e que

lhes garante sustento por sistemas desco血ecidos’POr

mais vantagens que estes apresentem・

Na Mata Atl含ntica, muitos produtores optan por

sistemas agro珊orestais quando necessitam recuperar

dreas de preservapao pemanente e/ou reservas legais’

como foma de reduzir custos de implanta辞o ou quan-

do necessitam criar estoque de madeira na proprieda-

de. Os sistemas agroflorestais tamb6m v合m sendo

adotados como complemento a um sistema j各exis-

tente e que necessita ser diversificado’COmO POr eXem-

plo a cultura da erva-mate nO Parana.

Por o血0 1ado, OS Sistemas agroflorestais surgiram

como uma altemativa viavel paras as situa96es de falta

調血de perspectivas’que eStaVan levando os produtores

a abarldonarem suas prapriedades. Em Bom Jardim - PE’

produtores que pensavam em abandonar a terra e tentar a

sorte em Recife, hQie comercializan diretamente seus pro-

drtos e chegam a obter at6 US$ 100,00 ao mes.

Concluindo, OS Sistemas agroflorestais nao sao e

nem devem ser apresentados como a solu9aO magica

que resoIver各todos os problemas ambientais e sociais

decorrentes da atividade agrfoola. S詠o’Sim’ferramentas

importantes para este fim e que podem e devem ser uti-

止zadas em situa96es nas quais os produtores necessitem

reincoxporar征eas em desuso na propriedade’PrOmOVer

cone辞o de conduta em rela辞O a征eas de preservapfro

pemanente e reservas legais’Ou meSmO quando ha a

necessidade de novas altemativas de produefo・

Os agricultores jativeram muitas decepe6es com
召pacotes tecnicos prontos"’e OS Sistemas agroflorestais

sわuma 6tima forma de exercitar o conhecimento que

cada um tem da sua realidade e da sua reglaO.
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S雪stemas s雪看v雪pasto表書s
Aかめn Rodおues Salemo

Atualmente, O COrte raSO das florestas nativas re-

manescentes 6 proibido por lei, maS O manejo sustenta-

do pode ser realizado. A di魚culdade est各em como ma-

nqar um ecossistema tao complexo e ja depauperado

sem comprometer a vida e as interac6es que ali ocor-

rem. Esse aspecto 6 muito importante se consideramos

que estes ecossistemas’Se intocados’tendem para uma

condi辞o de equilforio’muito pr6xima da existente an-

tes da apao antr6pica (KLEIN, 1978)・

Do ponto de vista da utiliza辞o e conservae訊o

das prophedades do Vale do It砧al, OS PrOblemas vao

a16m do manejo das florestas remanescentes, e Sわ

abordados em outros capitulos desta publica?aO’e

entram na questわdo bom uso do solo e praticas

agricolas que resultem em produtividade sem degra-

da9fro do meio ambiente言StO 6’que tenham

sustentabilidade.

As arvores nativas desempenham papel impor-

tante neste seguimento, tanto Para reCuPera辞O de am-

bientes ja degradados, quantO COmO Participantes dos

sistemas produtivos. A sua domesticacao e cultivo

certamente contribuir肴o sensivelmente para a con-

servacao das florestas naturais remanescentes. Neste

capitulo ser各abordada a possibilidade de utilizacao

dos sistemas silvipastoris, COm drvores nativas’naS

征eas de pastagens naturalizadas do VAle do Itajai.
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O reconhecimento da import鉦cia e necessidade

de conservae肴o das florestas nativas pela popula辞o

do Vale do Ite函l tem aumentado e vem se consolidan-

do com o tempo. Desde a ocupa辞O da regifo, a flo-

resta 6 fonte de r∞urSOS imprescindiveis para a fixapao

e sobrevivencia humanas. A madeira, em eSPeCial, foi

utilizada para construcao de casas, galp6es’CerCaS e

manufatura de caro9aS, entre O血OS O切etoS neCeSS証葛

os a vida simples dos primeiros coIonizadores.

Nessa 6poca a floresta era considerada um bem

inesgotavel e a derrubada e queima da madeira’Sem

previsわde utiliza辞O imediata’era Praticada com o ob-

jetivo de “limpar” a釦ea e possibilitar a fomap肴o das

lavouras, neCeSS証as para obten辞o dos alimentos desti-

nados aos homens e aos animais dom6sticos.

Na metade do s6culo passado’aS florestas nativas

de Santa Catahna tomaram-Se a PmCipal fonte de renda

do Estado, SuPrindo com madeira de primeira qualidade

os pa壬ses europeus, neSta 6pocaja exauridos da sua ve-

getapao florestal. Essa atividade exercida de foma in-

tensa e continua resultou na redu辞o da cobertura flo-

restal do Estado de 85% para cerca de 17%.

Esp6cies nobres foram intensanente exploradas,

estando hQje pr6ximas do desaparecimento. Em 1990’

o professor Klein es血mava que aprox血adamente 1200

esp6cies vasculares de Santa Catarina’CerCa de 20%

do total, eran raraS e (Ou)

amea9adas de extineわ.

Entre essas es屯o o pinhei-

ro-do-Parana (Araucaria

angust的協), a imbuia

(Ocotea po70Sa), a Canela-

preta (Ocothea cat履Jinen-

sis/, a Canela-SaSSafras

(Ocotea pr細osa), O Palmi-

teiro (Euterpe edulis) e a

erva-mate (Ilex paragua-

加mis) (KLEEN, 1990)・

Outros efeitos do des-

matamento ocorrido em

Santa Catahna foram o agra-

vamento da erosあdo soIo,

especialmente favorecido

勝め血的0 0n血抽o do亜一

tado, e SuaS COnSe叫合nCias

danosas sobre a fe正血dade

dos solos, aSSOreanentO de

mananclalS e aumentO na

節oq心eneia e intensidade das

enchentes. O ;dea/ 6 p,antar aryo′eS Para eSSa伽a/肋de
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P「obiemas e soiue6es pa喜a

a pecua「雪a do VI漢e do Itaja了

No Vale do Itajai os bovinos sfo man-

tidos em pastagens naturalizadas estabele-

Cidas em dreas declivosas, SObre soIos j各

exauridos pela agricultura praticada de for-

ma intensiva e danosa durante muitos anos.

Assim n肴o sao raros os Iocais onde a ero-

Sfo 6 uma realidade, reforeada pelo pastqio

intenso’muitas vezes superior a capacida-

de de suporte das forrageiras’e Pela pres-

Sfo exercida pelos cascos dos animais, eS-

PeCialmente nos periodos chuvosos.

Na esta辞o quente do ano os bovinos

de origem europ6ia, que COnStituem a gran-
A pecu香南feitei帽em pequena escaね6 p帽章;cada peねmafo南dos

ag弧euI書o′eS向m〃ぬres do I白fe do It負即

de maioria nesta regi都o’n肴O PaStam depois

das nove horas da manh肴e antes das cinco horas da

tarde’devido ao calor intenso. Justamente nesta 6po-

Ca a PaStagem naturalizada predominante na reglaO

apresenta sua maior produtividade, POis 6 composta,

na maior parte, POr forragelraS PereneS de produ辞o

estival (PILLAR & TCACENCO, 1988).

A introdu辞o de drvores nativas neste sistema cer-

tanente traria maior conforto e produtividade animal e

tamb6m contribuiria sensivelmente para o equilibrio

ambiental. Haveria controle da erosわe disponibiliza辞O

de alimentos e abhgo para a fauna aut6ctone. Au6m dis-

SO, O prOdutor nlral, a血almente descapitalizado e con-

tando com poucas altemativas de retomo econ6mico

eficiente’Obteria uma ou mais possibilidades de ga血o

a par血das征vores nativas. Madeira, 1enha, mel e pro-

dutos para a inddstria de alimentos e medicanentos sあ

POSSiveis de ser obtidos a partir da rica vegeta辞O a血6rea

nativa do Vale do Itajaf (REITZ et aL; 1978).

Em avaliae6es em andamento, a Pleno sol, Pela

Epagri, a Partir de novembro de 1992, tem Se desta-

Cado pela rapidez de crescimento, na faixa litor含-

nea do Estado e especialmente em solos

COm bons teores de mat5ria organica, a

SuCuruJuVa, a Canaffstula, a licurana, O

arariba amarelo, O louro-Pardo e pesseguei-

ro-bravo, eSte血timo no Alto Vale do Itataf.

O cedro 6 destaque quando os indivfduos

nao sfb atacados pela broca Hypsiphylla

grandella. Pelas caracterfsticas da madeira

e velocidade de crescimento, O Cedro deve

Ser aValiado em cons6rcio com outras nati-

VaS, COmO altemativa de “prote辞o” contra

a broca. Outra possibilidade para uso do

Cedro em sistemas silvipastoris seria o

transplante de mudas com altura superior a

tres metros, que (teoricamente) teriam a van-

tagem de estar livres do ataque da broca e

tamb6m do dano praticado pelos herbfvo-

ros dom6sticos.
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Testes preliminares em andamento na Epagri de

Ituporanga indican bom indice de pega de plantas de

Cedro, COm a血ra de tres metros, tranSPlantadas no in-

VemO. A15m das esp6cies citadas’eXistem o血as que,

apesar de n肴o serem importantes como fomecedoras

de madeira, Sal)idanente crescem bem no VAe do Ite匝.

Esse 6 o caso da timba血a, garaPuVu, ing看s, Pata-de-

VaCa, bracatinga, VaSSOurわ-branco, jacat血eo-aqu, Pau-

Clgarra, arOeira vemelha, arOeira pehquita e o血as.

Em comunlCaeaO PeSSOal, O PeSquisador Amilton

Jofo Baggio, da Embrapa仲lorestas, reCOmenda para

testes em sistemas silvipastoris no VAle do Itataf as se-

guintes esp6cies: regi6es de clima frio: bracatinga,

aroeira-Vermelha, VaSSOurfb-branco e angico-branco;

regi6es de clima ameno: ingds, louro-Pardo,

Canafistula, timba心va, SuCuruJuVa, garaPuVu, arariba-

amarelo, jacatir肴o-a9u e Chap5u-meXicano.

Mas, O que S都o sistemas silvipastoris, quais as

VantagenS da manutenefb de鉦vores nas pastagens

e quais os efeitos da presen9a de animais nos siste-

mas silvipastoris?

A p′eSen9a de a′yOreS maS PaS書agens aumenta o confo′書o e a

produ書iyjdade dbs awhlais e pIOpO作iona ganhos am伽enねis
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O叩e s5o sistemas si軸pasto轟S?

Os sistemas silvipastoris sわsistemas que utilizan

t6cnicas de producわnas quais se integram as drvores’

as pastagens e os animais numa mesma area. Consistem

na utiliza辞o da terra de foma que as atividades silvi-

culturais e pecu各rias sわcombinadas para gerar produ-

cわ, atraV6s da interaeわde seus componentes (SIIJv7A,

1998).

Os princIPais sistemas de integra辞o de animais

dom6sticos com florestas, identificados nos tr6picos, SaO

(SIHiA, 1998):

a) pastejo e, Ou, desponte em florestas naturais;

b) past匂o da forragem que cresce sob drvores plan-

tadas para madeira’lenha, frutos’mel e produ-

tos para a inddstria;

c) pastejo de desponte ou desfolha parcial de ar-

vores forragelraS’ COmO POr eXemPIo as

leguminosas arb6reas;

dy) past句o em証eas onde as征vores servem como

quebra-VentOS’CerCaS Vivas’SOmbra e conservado-

ras de agua no soIo.

O pastejo ou desponte em florestas naturais nao 6

adequado para Santa Catarina’Prlmeiro porque as紅eas

com florestas naturais sao raras, geralmente ocupando

pequenas dreas nas propriedades’e tamb6m porque de-

vem ser man句adas de forma propicia a recuperacao e a

sustentabilidade da pr6pria floresta’O que naO Seria pos-

sivel com a presenea de animais.

Na natureza a sustentabilidade 6 alcangada de for-

ma espont含nea quando um ecossistema atinge seu esta-

do maduro ou climfroico. Ja em condie6es de interven-

辞o humana, COmO nOS Sistemas silvipastoris, tal es葛

tado 6 alcaneado a partir do man匂o de situa?6es de

disclimax, em que Se reCOmP6e a arquitetura do sis-

tema e se introduzem infoma?6es, materia e energla

Para manuten辞O de um estado de pemanencia no

tempo (KITAMURA, Citado por SIIVA, 1998)・

O estabelecimento de sistemas silvipastohs pro-

pICla aumentO geral na biodiversidade’eSPeCialmen-

te porque formam-Se COndic6es melhores para a

fauna, minimizam-Se OS danos por eros訃o, aS CaraC-

terfsticas fisicas e quimicas dos soIos podem ser me-

1horadas e reduzem-Se OS riscos de incendios flores-

tais (GARCIA e COUTO, Citados por SIIJVA, 1998)・

Os ani血ais nos sistemas

Si書vi pasto園is

Os animais, geralmente bovinos e/ou ovinos’COnS-

tituem apenas um dos elementos principais dentro do

sistema, junto com o soIo, aS PaStagenS e aS drvores.

Seu efeito mais significativo 6 relativo aos danos que

podem causar as alvores e que podem ser potencializados

pela lotacao elevada e a consequente carencia de vege-

ta辞o herb委cea. A16m disso existem caracteristicas ine-

rentes a etologia de cada esp6cie・

Na Noruega foi avaliado o efeito de bovinos e ovi-

nos na regenera辞o de uma floresta de coniferas. A con-

clusfb fdi de que os ovinos causaram maiores danos por

comerem pontas de galhos e folhas’enquantO OS bovi-

nos causaram danos por pisoteio e batidas com o pr6-

prlO COIPO. Depois de cinco anos’OS bovinos haviam

danificado 34% das plantas novas enquanto apenaS 7%

foi danificado pelos ovinos (BJOR e GRAFFER,

1963). Varela (1997), nO Rio

Grande do Sul, trabalhou com

bovinos e ovinos em pastagem

natural submetida a plantios de

eucalipto (Eucal)研uS Saligna)・

Verificou que os danos mais se-

veros ocorrem quando as arvo-

res apresentam alturas inferiores

a 182 e 154 cm, reSPeCtivamen-

te, Para bovinos e ovinos.

O componente animal・ nOS

sistemas silvipastoris’tem tamb6m

influencia sobre o soIo, atrav6s do

pisoteio, eSPeCialmente em condi-

?6es de umidade e pouca cober-

tura vegetal. O efeito compactante

do animal sobre o soIo Iocaliza-Se

nos lO a 12 cm superficiais’6 in-

fluenciado tamb6m pela intensida-

de do past匂o e 6 maior quando o

soIo apresenta altos teores de ar-

gila (BERTOL et al・, 1995;

SCHNEIDER et al., 1981).
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Efe雪to das arvores no

ambiente e nos an雪ma雪s

Atualmente o plantio de leguminosas arb6reas so-

bre pastagens tropicais degradadas 6 uma possibilidade

de recuperaeao da fertilidade do soIo e da produtividade

dessas plantas forragelraS, maS, ja no irfcio do s6culo, OS

aghcultores com bom senso de observa辞O, COmO um dos

antepassados do bi6logo Raulino Reitz, COnStataVam que

as dreas exauridas pelo cultivo intenso apresentavan recu-

Pera9肴O mais r和ida quando cultivadas com k!ga SPP.

Nas d6cadas de setenta e oitenta houve grande ex-

PanSわno Brasil de pastagens fomadas por gramineas

do genero Brachiaria, na maioria das vezes estabeleci-

das em soIos de baixa fertilidade natural e submetidas a

PaStQjo intenso, SuPerior a sua capacidade de suporte.

Esses fatos mais as queimas sucessivas e o ataque de

PragaS, COmO a Cigarrinha das pastagens, tem OCaSiona-

do a degradac都o desse tipo de empreendimento. Pesqul-

SaS desenvoIvidas no Brasil e tamb6m no exterior per-

mitem afimar que em pastagens arborizadas a biomassa

e a sombra das drvores tem potencial para melhorar a

fertilidade do soIo’aumentando a disponibilidade de ni-

trogenio para as forragelraS’melhorando a sua qualida-

de e algumas vezes aumentando tamb6m a produe肴o de

forragem (CARVALHO ct al., 2000).

Esse pesquisador indica tamb6m que o aumento

nos teores de nitrogenio e mat6ria org含nica nos soIos 6

mais pronunciado no caso de徹.vores leguminosas que,

na maior parte, fixam o nitrogenio do ar atmosferico.

Outro aspecto 6 o fato de que as証vores apresentam

Sistema radicular profundo’absorvendo nutrientes de pro-

fundidades inacessfveis as rafzes das plantas forragelraS.

Esses nutrientes acabam sendo disponibilizados as

PaStagenS, tantO Pela queda de folhas e galhos na super-

ffcie, COmO tamb6m pela renova辞o das raizes das drvo-

res nas camadas supe血ciais do solo. Em fun辞o disso

foram constatados aumentos significativos nos teores de

f6sforo, POtaSSio e outros nutrientes em amostras de soIo

COletadas sob a copa de紅vores em relae肴o aquelas

COletadas em ateas de pastagens sem drvores

(KELLMAN, 1979; JOFRE et al., 1988; VELASCO ct
al., 1999 a,b, Citados por CARVALHO et al., 2000).

A sombra, Sgja das drvores ou artificial, PrOmOVe

um maior crescimento das gramineas forragelraS, geral-

mente em funeわde um acr6scimo na disponibilidade

de nitrogenio (WILSON et al., 1990; CARVALHO,

Tinto na RegiあSudeste do Brasil como em Santa

Catahna as各eas de influencia da FIoresta Atl餌tica apre-

Sentam relevo acidentado e soIos acidos de baixa fchili-

dade natural・ Nessas condie6es a Embrapa Gado de Lei-

te realizou um trabalho para avaliar o efeito da presenca

de 5 esp6cies arb6reas nativas sobre a disponibilidade

de forragem de Brachiaria decumbens e B. brizantha.

As arvores utilizadas no estudo foram o anglCO-

Vermelho (Anadenanthem peJt3grina), O angico-branco

(A・ COlubrina), O jacaranda-branco (Platypodium

elegans), O Vinhatico (Plat砂meniajbliolosa) e a maria-

Preta (Ⅵtex podygama). Os autores do trabalho (CAR-

VALHO ct al., 1994b) constataram maior efeito das dr-

VOreS SObre as concentrac6es de nitrog合nio e pot各ssio

nas ft)lhas verdes das gramineas do que proprlamente na

quantidade da forragem produzida. Os dados obtidos sfb

apresentados na Tabela l.

Os autores ressaltam que o efeito das arvores nati-

VaS SObre a composi辞O mineral da forragem pode ser

notado’COm maior evidencia, quando ha umidade no

SOIo e temperatura para crescimento das forrageiras. Nes-

SaS OCaSi6es 6 possivel observar que o caplm que CreSCe

SOb as copas das各vores tem coIora9fo verde mais in-

tensa em compara9わcom o que cresce apleno sol. Con-

Sideram tamb6m que as証vores leguminosas devem ser

Preferidas para a introdu辞o em pastagens, eSPeCialmente

Pela capacidade da maioria das esp6cies em fixar o ni-

trogenio atmosfehco.

Tamb6m s呑o caracteristicas de interesse o cresci-

mento r和ido, arquitetura favorivel e capacidade para for-

necer a pastagem biomassa hca em nitrog合nio e outros

nu血entes. Os plantios devem ser em curvas de nivel, naS

征eas declivosas, Objetivando o controle da erosfo.

Outro beneffcio das drvores estabelecidas sobre pas-

tagens 6 a prote辞o oferecida aos usu各ios das forragelraS,

isto 6, OS animais dom6sticos que delas se alimentam.

Porfirio da Silva (2000) indica uma s6rie de interac6es

entre a sombra e o conforto animal e que invariavelmen-

te resultan em aumento da produtividade. Simon et al.

(1995) verificaram que novilhas em crescimento numa

PaStagem arborizada atingiram desenvoIvimento coapo-

ral adequado para reprodueao, Cinco meses antes daque-

1as mantidas em pastagens sem sombra. Tamb5m Car-

Valho (1991) observou que vacas leiteiras com acesso a

SOmbra produziram 20% a mais de leite, COm maior teor

de s61idos nao gordurosos, do que os animais mantidos

em condi96es nわsombreadas.

2000). Isso acontece porque na sombra ha redueao na

temperatura do ar e do soIo, diminui9都o nas ta-

XaS de evapora鈎o e manuten辞o de maior teor TabeIa l" cOncentrap6es de nitrogenio e potassio nas foIhas de duas especies

de umidade no soIo. Essas condie6es favore-

Cem O CreSCimento das forragelraS e tamb6m

PrOmOVem um incremento nas atividades bio16-

glCaS, reSultando em aumento na mineralizae都o

de nitrogenio, em COmParaeaO COm各eas de pas-

tagens com exposi9aO direta ao sol.
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Concent「a9aO �B「achia「iadecumbens ��Brachiar“ �iab「jzantha 

(Pe「CentuaI) �Sobacopa �Foradacopa �Sobacopa �Fo「adacopa 

Nitrogenio �2,00 �1,58 �1,58 �1,92 

Potassio �2,16 �1,80 �2,29 �1,51 

1・ pe′cen書ua/ "a mafさIfa seca　-　Fbnfe: CAfl帆LHO e書a/, (1994”,



Como preservaI; reCuPerar e Se beneficiar da mais ameacada組oresta brasileira

A p「odut雪v雪dade em s雪stemas

Si漢vi pasto音is

A produtividade dos sistemas silvipastoris nfb

deve ser medida apenas nos produtos comercializ各veis’

mas tamb6m devem ser considerados outros benefi-

cios, alguns de diffoil quantificacao’COmO melhoria

nas condic6es fisicas e quiinicas dos solos’anPlia辞O

das altemativas para utilizapao da m肴o-de-Obra exis-

tente, disponibilizaefb de alimento e abrigo para a

fauna aut6ctone e vfrios outros (NAIR, 1993).

Se a qualidade gen6tica dos animais e o seu

man句o forem adequados, a PrOdutividade animal de-

pendera da eficiencia de utilizaefro das forrageiras

oferecidas. Essas, POr Sua VeZ’dependem das quan-

tidades de agua, luz’nutrientes disponibilizados e

do mangjo animal, eSPeCialmente relacionados com

a press訊o de past匂o (SIエJVA, 1998). A agua, a luz e

os nutrientes, PnnCipalmente’SaO disputados tamb6m

pelas drvores, Sendo o espaeamento entre estas fun-

damental para o equilibrio dos sistemas.

Na avalia9fro econ6mica dos sistemas

silvipastoris deve-Se levar em consideraefb a quanti-

dade e a natureza dos produtos a comercializar e o

custo dos produtos’que POdem ser madeira, Celulo-

se, CarVfめ, Came e OutrOS. Como nestes sistemas a

densidade de drvores 6 menor do que num plantio

florestal convencional, deve-Se buscar produtos de

origem florestal com maior valor agregado・ Com re-

1a辞O aOS animais deve-Se ajustar a lota誇O Visando a

maior produ辞o de produto comercializ各vel’maS reS-

peitando a capacidade de suporte das plantas

forrageiras (SIエJVA, 1998).
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A p「odutiv雪dade em sistemas

Si音vi pastoris

A produtividade dos sistemas silvipastoris n都o

deve ser medida apenas nos produtos comercializ各veis,

mas tamb6m devem ser considerados outros benefi-

Cios, alguns de diffoil quantificacao, COmO melhoria

nas condic6es fisicas e quim王cas dos soIos, anPlia辞O

das altemativas para utiliza辞O da m都o-de-Obra exis-

tente, disponibilizae肴o de alimento e abrigo para a

fauna aut6ctone e vdrios outros (NAIR, 1993).

Se a qualidade gen6tica dos animais e o seu

manQjo forem adequados, a PrOdutividade animal de-

Pender各da eficiencia de utilizae訊o das forragelraS

Oferecidas. Essas, POr Sua VeZ, dependem das quan-

tidades de agua, 1uz, nutrientes disponibilizados e

do manejo animal, eSPeCialmente relacionados com

a press肴o de pastejo (SILVA, 1998)・ A agua, a luz e

OS nutrientes, Principalmente, SaO disputados tamb6m

Pelas征vores, Sendo o espaeamento entre estas fun-

damental para o equilforio dos sistemas.

Na avaliacao econ6mica dos sistemas

Silvipastoris deve-Se levar em consideracわa quanti-

dade e a natureza dos produtos a comercializar e o

CuStO dos produtos, que POdem ser madeira, Celulo-

Se, CarV各O, Came e OutrOS. Como nestes sistemas a

densidade de arvores 6 menor do que num plantio

florestal convencional, deve-Se buscar produtos de

Origem florestal com maior valor agregado. Com re-

lapわaos animais deve-Seかstar a lota辞o visando a

maior producao de produto comercializavel, maS reS-

Peitando a capacidade de suporte das plantas

forrageiras (SILVA, 1998)・
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Como preservaI号eCuPerar e Se bene航ciar da mais ameacada floresta brasileira

Wgetaeao da Bacia do Rio臆taja千

em Santa Cata「雪na
L肌訪a Set,egmni (リ

As florestas que cobriam o Vale do Itaiai em

Santa Catarina, das quais atualmente s6 restam pou-

CaS manChas significativas, integram o Bioma Mata

Atlantica e pertencem principalmente a Floresta

Ombr6fila Densa (IBGE, 1993). Em alguns pontos

ainda podem ser encontrados ndcleos isolados de

Floresta Ombr6fila Mista (com presen9a de araucdria) e

em menor escala Estepe Ombr6fila (LEITE, 1994) ou

CamPOS naturais.

Entende-Se POr:

Floresta - COmunidades vegetais nas quais dominam

as drvores;

Om軌弼lo - do grego 6mbros - Chuva・ Pluvial’aC干eS-

Centado o sufixo philo - amigo, adaptado a; aSSm,

FIoresta Ombr6fila 6 sin6nimo de FIoresta Pluvial;

Densa - fisionomia da floresta onde as copas das徹-

vores se tocam, formando o dossel;

Mista - COm referencia ao conjunto de esp6cies

latifoliadas (COm folhas largas), aSSOCiadas a

Araucaria angust的Iia (Pinheiro-do-Parana) e

Iわdoca/puS Zambertii (pinheiro-bravo);

Estepe喜fomacao herbacea xer6fita;

Fbrmagao - COnjunto vegetacional com mesma

fisionomia, em geral sujeito a semelhantes fato-

res eco16gicos;

Regiao eco16gica - aquela em que ocorre pelo

menos um genero bot含nico endemico.

Revestido com densas florestas encontrava-Se O Vale

do Ita直a 6poca de sua colonizapao, em 1833. As flores-

tas apresentavan diferentes fisionomias influenciadas pe-

1as condic6es geo16gicas’geOmOrfo16gicas’ed組cas e

climaticas, bem como pela vida que nelas hal,itava.

Pr6ximas ao Oceano Atl会ntico encontram-Se aS

Fomae6es Pioneiras com influencia marinha

(restinga) e com influencia fluviomarinha (mangue).

Ao Iongo dos grandes rios e pr6ximo ao Oceano

Atlantico encontra-Se a Floresta Ombr(f丘la Densa de Ter-

ras Baixas, COm areaS Sujeitas a inundae6es peri6dicas,

cobertas por florestas contendo drvores adaptadas as con-

dic6es de umidade do solo.

Nas encostas com 30m at6 400m de altitude en-

contra-Se a FIoresta Ombr6fila Densa Submontana,

com arvores bem desenvoIvidas sobre soIos bem dre-

nados e com boa fertilidade. FIorestas ricas em epffitos

ou s匂a, Plantas que se fixam sobre as drvores, COmO aS

brom61ias, aS Orquideas, aS Samambaias e os cip6s. For一

mando verdadeiras cortinas de caules que sobem apola-

dos nas arvores se encontram as lianas ou cip6s. Aqui as

esp6cies arb6reas encontram condi?6es especlalS Para O

Seu desenvoIvimento e atingem de 25 a 35m de altura・

Nas征'eaS COm altitudes de 400m a 800m, enCOn-

tra-Se a FIoresta Ombr6fila Densa Montana, COm dr'VOreS

desenvoIvidas sobre soIos em geral rasos, bem drenados e

COm freqtientes e abruptas ondula96es do terreno. Os fa-

tores climatcos agem sobre as comunidades florestais im-

Primindo fisionomias espelhadas nas diferentes estruturas

das populac6es vegetais.

Em altitudes superiores a 800m encontra-Se a FIo-

resta Ombr6fila Densa Alto-Montana, COm各vores de

PequenO POrte’desenvoIvidas sobre substrato pouco es-

PeSSO e em muitos Iocais nos afloramentos rochosos’

recentemente cobertos por vegeta辞o. Nesse ambiente

os fatores climaticos s肴o diariamente muito variaveis e

o soIo n各o ret6m muita umidade.

Nas partes mais altas do Vale do Itaja壬, aCima de

800m encontram-Se enCraVeS da Floresta Ombr6皿a Msta

(COm OCOrr合nCia de Arauc証a), CaraCterfstica da regi肴o do

Planalto. Oconem tamb5m zonas de transi辞o entre a FIo-

resta Ombr6fila Densa e a FIoresta Ombr6fila Mista,

comumente conhecidos como faxinais, COm a PreSenea de

densos taquarais e/ou carazais entremeados de証vores bai-

xas. Em alguns pontos pode-Se tamb6m encontrar zonas de

transi蜜o entre FIoresta Ombr6皿a Densa e as Estepes ou

Campos Natur is, 1ocais dominados por comunidades her-

baceas onde predominam gram血eas, COmPOStaS (plantas da

faⅡ血ia do girassol), 1eguminosas e ciperaceas (tiriricas)・

Do ponto de vista da vegeta辞o’divis訃o baixo’

m6dio e alto vale nfo tem significado eco16gico, uma

vez que no baixo e m6dio vale ocorrem eleva?6es

que podem suplantar os 400m de altitude’COm COndi-

e6es eco16gicas diferenciadas daquelas existentes nas

各reas mais baixas.

用oIeSfa OmbI棚fa Densa, uma das fo仰ac6es 〃oresねis

exjs富enfes "O l居fe do Rfo /書a;ajL Santa fe′eZ巾ha「SC

(*) - Lz近a Sevegmni - P′窃s∫O朋de Bot紡ca c fセsquisadora cm Ecologia de Flore5taS do D印artamento de G∂ncia州atumis da FURB - Unive扇dade

Regional de Bl〃mena弘
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A MataAtIantica e Voc6

Fo「mae6es p雪onei喜as

亘considerada Formaefo Pioneira a vegeta印

que cobre a faixa址oranea, COm SeuS COrd6es arenosos

e dunas’lagunas, 1agoas resultantes dos processos de

regressわmarinha do HoIoceno, incluso os cost6es ro-

Chosos.

No vale do Itata壬, Pr6ximo ao Oceano Atl含ntico,

nos municipios de Navegantes, It句al e Penha, enCOn-

tram-Se Formac6es Pioneiras de Influencia Marinha

(LEITE & KLEIN, 1990), tamb6m denominadas de

Restinga (praia, duna, COStaO), COnforme

FALKENBERG (1999), e Foma96es Pioneiras de In-

fluencia Fluviomarinha (LEITE & KLEIN, 1990) ou

Mangue, na desembocadura do rio It砧al no Oceano.

Fo「ma辞o P雪oneira

F獲りv雪o冊ar雪nha Imangueza音)

Na desembocadura do ho Itatai, nO Oceano Atlan-

tico, a Salinidade da agua do mar 6 menor e os nutrientes

SuSPenSOS aumentan. Nessas condi96es Iodosas ft)mam-

Se COmunidades herb各ceo-arbustivas denominadas de

manguezais. As esp6cies arb6reas mais comuns sfb:

Laguncularia nzcemosa (mangue-branco), Avicennia

SChaueriana (Siri心ba), aS quais foman comunidades ca-

racteristicas. Comumente se encontram nos Iocais menos

Iodosos o捌b諒cus tiliaceus (algodoeiro-da-Praia) e助a肋脇

dens卵O糊e &,artina altem卵om (CaPins-Pratur各S), que

fomam denso tapete sobre as aguas salobras.

Essa comunidade vegetal apresenta-Se intensamente

alterada pelas dragagens constantes do terminal do por-

to de Itajaf, Pela impemeabilizaeao da margem direita

do rio Itajaf, Pela constru訊o do molhe na entrada do

POrtO e Pelo aterro de muitas areas para construc6es ur-

banas. Devido a estas agress6es o mangue arb6reo qua-

Se n肴o mais se observa.

Forma辞o P雪onei「a de音nf8uenc雪a

Mar雪nha [「est雪nga)

Nas praias de Cabeeudas em Itataf, de Gravata

em Navegantes e tamb6m nas diversas praias de Pe一

心a, eXistem cost6es rochosos que sあcoIonizados por

esp6cies expostas a condie6es estressantes, tais como:

VentOS intensos que transportam partfoulas de sais, Chu-

Va que umedece e ao mesmo tempo lixivia todo e qual-

quer mineral e mat5ria org含nica ali depositados, insola-

辞O intensa e varia辞O brusca na temperatura e na umi-

dade. Dentre as esp6cies coIonizadoras desses anbien-

tes podemos citar: CaCtoS, brom61ias, Orquideas, Samam-

baias, muSgOS e lfquens.

Nas praias de Navegantes, Gravata e Cabe9u-

das, logo ap6s a zona de mar6, fomam-Se dunas par-

Cialmente desnudas, de pequenos portes, OCuPadas
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Restfr酌"a P帽ねlbme肋a, em Penha〃Sc

Mangue arb6reo uma raridade no Vale do ltaja千

inicialmente por esp6cies coIonizadoras de dunas

m6veis e outras que se instalam ap6s a fixae訃o da

duna pela vegetae訃o.

Nas dunas e praias frontais ao oceano o substrato

6 arenoso, COm POuCa mat6ria organlCa, Sujeito a in-

tensos ventos, Salinidade alta, insolaeao e varlaCOeS

bruscas de temperatura.

As esp6cies fixadoras em geral s肴o plantas her-

baceas com esto16es ou rizomas, fomando popula-

C6es esparsas ou touceiras. Podem tamb6m ocorrer

esporaticas plantas lenhosas. E血e as esp6cies fixadoras

de dunas destacam-Se:申omoea pes-CCZprae (batateira-

da-Praia), Danicum mCemOSum, Roやalum vaginatum,

箪,Orbolus viJginicus,埠ya汚ina ciliafcz (CaPim-da-Praia),

Zlydrocotyle bonariensis (erva-CaPitfo), Senecio

CraSS卵orus (margarida-da-Praia), Blutaparom

po汚u楊coi虎s, C Remiγea mritim (pi血eiri血o-da-Praia).

Paulatinamente se instalam as esp6cies um pou-

CO mais exigentes quanto aos nutrientes e imobili-

dade do substrato. A vegeta辞o de dunas intemas e

Planfcies (FALKENBERG, 1999) esta um pouco mais

distante do mar, reCebendo menor influencia da

Salinidade marinha. A altura das plantas raramente

ultrapassa l,5m. As especleS CaraCteristicas s肴o:

Lantana camam (Cambar各), Coidia cumssavica (ba-

leeira), Sophom tomentosa, Epidendron重んgens (or-

quidea-da-Praia), Dalbe7gia ecastczphylla, Rumohra
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adiant的rmis, Schinus terebinth的Iius (aroeira-Ver-

melha), Eryth70妙,lum spp. (COCfo), Gu`擁m堀posita

(maria-mOle), Myrsine spp. (capororoca), Pera

glabrata (SeCa-1igeiro).

Esse ecossistema se encontra muitas vezes alte葛

rado pela a辞o antr6pica, Sendo coIonizado por esp6-

cies secund証as de restinga (EALKENBERG, 1999)・

Em Navegantes encontra-Se uma das拙imas faixas de

vegeta辞o de praia e duna fixa ainda conservadas no

extenso litoral catarinense. Atrav6s de medidas que

cofbem a construcao sobre essa falxa, a Pre館山ra tem

protegido um ecossistema importante e amea9ado.

Infelizmente algumas construc6es生considera-

das,, de interesse pdblico’trilhas de acesso a praia’

bem como o freqtiente uso do fogo e deposi辞o de

lixo alteram esse ecossistema. Essas atividades est都o

reduzindo ano ap6s ano a vegetacao bela que oma-

menta as praias de Navegantes, Penha e Itajaf.

FIo「esta Ombr6fiIa Densa de
“fe「「as Ba雪xas

Ocorre em altitudes at6 30m, naS Planicies

hoIoce-nicas, COm idades inferiores a dois milh6es

de anos. Muitas dessas釦eas estavam cobertas pelas

急guas do mar at6 muito recentemente. Com a regres-

sfb marinha, fomaram-Se lagoas e dunas’que aOS

poucos foram coIonizadas por esp6cies adaptadas a

um soIo arenoso ou turfoso com varia辞o na umida-

de e nos nutrientes. O processo sucessional da vege-

taeao nas diferentes zonas eco16gicas possibilitou a

fomaeao das diferentes fisionomias’atualmente ob-

servadas nas palSagenS litor含neas’aS quais estao so-

frendo intensas e r細idas alterae6es antr6picas.

Nos locais dessa planfcie hoIocenica pr6xima

do mar, Onde se desenvoIveu uma comunidade

arb6rea, enCOntra-Se a FIoresta Ombr6fila Densa de

Terras Baixas. Caracteriza-Se POr drvores com 15 a

20m de altura, COm COPaS largas, densifoliadas (COm

muitas folhas), POr6m nfb formando agrupamentOS

muito densos.

Essa floresta 6 um ec6tono - ZOna de contato -

entre a restinga e a FIoresta Ombr6fila Densa, POrtan-

to encontram-Se eSP6cies dessas duas fomac6es’e

devido a isso fica diffoil estabelecer um limite nftido

entre elas. As esp6cies arb6reas mais caracterfsticas,

segundo KLEEN (1980) e FALKENBERG (1999) sao:

Fic研　OrganenSis (figueira-de-folha-mi。da),

Coussapoa microca7pa (figueira-mata-Pau), Gu`函m

堀,OSita (maria-mOle), Clusia criuva (mangue-for-

miga), Byrsonima ligustr的Iia (baga-de-POmba)・

Myrsine ”mbellata (CaPOrOrOCa)・ Gomidesia

s。h。ureriana (guamirim), 7bpirira g扉anensis

(COPi血a), fyagrus romanZ砺ana (COqueiro-geriva),

callaphyllum bmsiliense (Olandi), hga dulcis (inga)

用OreS書a ombI6例日de te〃aS ba庇as, uma das fo仰ac∂es

f砂′eSね庵ma応ameacadas do略/e do /tajaf

e物bebuia pulcherrima (ipe-anarelo), My/Cia rostmta

(guamirim葛Chorao) , PsidZum cattleyanum (ara9aZeiro) ,

Eugenia ”mbel研om (bagua9u), My7℃ia mul鋤om e

Myrcia selloi (guamirins). Podem tamb6m ocorrer

AIchornea Jriplinervia e AIchornea glandulosa・

(tanheiros), Pera glabrata (SeCa-1igeiro), Sapium

glandulatum (Pau-1eiteiro) ,焼C肋tdm apposi碕Iia (ca-

nela-garuVa), Nectandra megapotamica (canela-

merda), Ocotea pulchella (Canela-da-Praia, Canela-do-

brgiv), Hibiscus filiaceus (algodao-da-praia)・

Nas　鉦eas de sub-bosque encontram-Se

Erythro均,lum aγgentinum, Erythro坤,lum ampl的Iium

(cocfro), Allqphylus edulis (baga-de-POmbo). Ha sa-

mambaias terrfcolas, tais como: Polypodium

mbustum, R互mohra adient的rmis, Blechnum spp.

Em muitos Iocais onde o soIo 6 encharcado e

turfoso a vegetaeao estabelecida 6 mais rala e pode

se fomar no soIo um denso tapete de brom61ias

(Nidularium imocentiiem certos Iocais’Bromelia

antiacantha em outros) e/ou caet6s (Heliconia

velloziana). Esparsamente pode-Se enCOntrar Samanbaias

das mais diversas famnias, eSPeCialmente blecn各ceas.

Os epffitos nesta vegetapaO SaO menOS freqtentes

e em menor ndmero de esp6cies que nas florestas de

encosta. No entanto, COnStata-Se a PreSenea de brom61ias

(Vriesea vagans, V gigantea, V incurvata, V carinata,

V jZammea, Nidular訪m脇ocentii・ Canistrum linde塙

T;llandsia L!SneOides (barba-de-Velho), Aechmea

nudicaulis), araCeaS (Philodend70n jmbe・ Philodend7。n

bipinna研d〃m, Anthurium scandens, A.

gaudichaudianum), Orquidaceas (Cattleya jntermedia・

Bmssavola spp., Pl鋤mthallis spp・ e Pleurothallis sp.)・

As lianas, Plantas escandentes’embora nわfreqtien-

tes, eStfro presentes: Strychnos ,rinervis (esporfro葛de-

galo), VZznilla chamissonis (orquidea-baunilha)’

N。mntea bmsiliensis, Marcgmvia pody,antha, Boss擁Om

spp. (marac函), 。tullinia spp. (Cip6|imb6), entre Ou‾

tras (KLEIN, 1980 e FALKENBERG, 1999)・

Nas planicies aluviais dos rios It坤一Acu e Itaja壬-

Mirim ocorrem br匂os entremeados com ndcleos flo-

restais, COm drvores bem desenvoIvidas podendo chegar

a 30m de altura. Nessas florestas destacavam-Se
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昭/ei胎mafapau, una das esp6cies叩e Se des章acam "a

〃oIesねomb南舶densa submon書ana

AIchomea glandulosa e AIchomea /riplinervia

(tanheiros), H’uteria venosa (guaca-de-leite), Brosimum

latescens (leiteiro), Nectandm membmnacea (canela-

branca), Hcus ol官anenSis (figueira-de-folha-midda),

Schizolobium pamhyba (guarapuvu), 7Zzlauma ovata

(baguacu), Ctzriniana est7t?llensis (estopeira), Ced7ela

〆ssilis (cedro) e Cdsearia rD′lvestris (Cafezeiro-do-matO).

No subdossel encontram-Se densos palmitais (Eute7pe

edulis)・ No sub-bosque encontram-Se Sorocea

bor〆andii (cincho), All。phylus edulis (baga-de-POm-

bo), Prり,Chotria suterella (grandi血a-d’anta).

Marginando os grandes brqjos, muitas vezes co-

bertos por densas populac6es de 7)pha domingensis

(taboa) e C)perus spp. (tiriricas), enCOntraVa-Se Mi-
mosa bimucronata (silva ou maric各) em densos po-

VOamentOS eSPinhentos.

Ao Iongo do rio Itaiai-A?u, naS margenS SuJel-

tas as cheias peri6dicas, enCOntram-Se Sali二持

humboldtiana (salgueiro), drvore caracterfstica das

margens do rio, Sebastiania JChottiana (leiteiro),

Mimosa bimucronata (Silva ou marica), Cedrela

力ssilis (cedro), Nectandra membranacea (canela-

branca),丑ema micmntha (grandi丘va), CithaJl㌢tylum

myrianthnm (tucaneira), Canやomanesia reitziana

(guabirobeira), Schinus terebinth的Iius (aroeira),

P互,er gaudichaudianum (pau-deiunta), Boehemeria

Caudata, entremeadas por um denso tapete de

gramfneas. Podem ocorrer tamb6m esp6cies n訃o na-

tivas do Brasil como Morus nigra (amora-Preta) e

Riccinus communis (mamona), COnforme foi consta-

tado por SEVEGNANI　& SANTOS (2000).

Manchas remanescentes da vegetacあpeftencente

a Fomae肴o de Tbrras Baixas encontram-Se em meio as

PaStagenS em Ilhota e Gaspar, Ou margeando a BR-101,

em Itataf. Essa vegeta9aO enCOntra-Se atualmente muito

alterada e/ou reduzida devido a ocupacfb passada e pre-

Sente dessas planfcies para fins agrfcolas (Cana-de葛aC丘-
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Car, arrOZ); PeCu各ios (fazendas de gado); refloresta-

mentos com especleS eX6ticas; Para COnStrue訃o de

rodovias e mais recentemente como各ea de expan-

Sfo urbana das cidades litor含neas Itajai e Navegantes,

e ribeirinhas - Ilhota’ Gaspar’Blumenau e Brusque.

A din会mica da蜜ua do soIo tanb6m foi drastica-

mente alterada pelas drenagens, retifica96es, dragagens,

abertura do canal do rio Ita直lMirim e pelo assoreamento

mais r和ido motivado pela erosわdas encostas de morros.

Nos Iocais abandonados pelas atividades agrfcolas

e pecu征as encontra-Se uma Vegeta辞O SeCund壷a pou-

CO desenvoIvida, COmPOSta de arvoretas e arbustos, do-

minados por Mimosa bimuc70nata.

Esta forma9わfloresta1 6 a mais amea9ada da

Bacia do Itajai・ Os remanescentes sあesparsos e muito

degradados. Ac6es conservacionistas imediatas de-

Vem Ser implementadas.

F漢0「eSta Omb「6fiia Densa

Su bmontana

Ocupa as encostas do Vble do Itajaf em altitudes

que variam de 30 a 400m, nOS diversos municipios do

baixo e m6dio vale.

Nessa fomacao a floresta apresenta grande pujan-

ea’COm誼vores com mais de 30m de altura, na qual o

Verde intenso 6 marcante. As condie6es climaticas - tem-

PeraturaS amenaS, Pluviosidade intensa e bem distribuf-

da, Sわpropfcias ao desenvoIvimento florestal. Os soIos

bem drenados e com profundidade variavel recebem os

nutrientes provenientes das encostas e os gerados na de-

COmPOSi9fo acelerada da serapilheira (Camada de folhas,

flores, frutos, galhos e raizes cafdos no soIo). Segundo

VIBRANS (1999), a PrOdueわde serapilheira por hec-

tare, em florestas de Blumenau, 6 de aproximadamente

9 a ll toneladas/ano. O epi卸ismo - Plantas que se fi-

Xam SObre outras, 6 intenso, formando verdadeiros

jardins suspensos nos ramos das atvores. As lianas
lenhosas (COm Caules trepadores) escalam as gran-

des征vores, atingindo o dossel.

As florestas, nOS diferentes locais, aPreSentam

COmPOSICaO Semelhante, maS O n正mero de indivfdu-

OS e aS eSP6cies dominantes sあdiferentes, O que Se

deve a particularidade de sua hist6ria e das

interae6es entre os fatores bi6ticos e abi6ticos ali exis-

tentes. Em geral (VELOSO & KLEIN, 1957, 1968;

CHIARADIA & SEVEGNANI, 1998; VIBRANS,

1999) apresentam aproximadamente 130 esp6cies de

drvores, 20 esp6cies de arbustos, 70 esp6cies de

Pterid6fitas terricolas e mais de lOO esp6cies de

epffitos - uma rlqueZa florfstica inestimivel. Por isso,

S肴O diferentes entre si as florestas existentes dentro

da bacia do Itajai, eStando elas em Brusque,

Blumenau, Ascurra, Ibirama ou em outros Iocais.

Essa Horesta tem como especleS arb6reas que
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atingem o dossel: Sloanea guianensis (laranjeira-do-

mato), AIchomea tr車,linervia e AIchomea glandulosa

(tanheiros), Ocotea catharinensis (Canela-Preta),

C7)ptOCarya mOSChata (Canela-broto), V祝ola bicuhyba

(bicuiba), Gomidesia夷房!CenSis (guamirim), Pteroca?puS

violaceus (Sangueiro) Myrcia pub互,etala (guamirim),

7Zzpirira guianensis (copiuva), Buchenavia勅einii

(garajuva), Hirtella hebeclada (cinzeiro), Hieronyn?a

alchorneoides (1icurana), Cedrela fissilis (cedro),臆

A岬idosperma parv的Iium (PerOba) e Syagrus

mmnZ〔筋ana (coqueiro-gehva). Nos Iocais mais dmi-

dos tamb6m podem ser encontradas 7blauma ovata

(bagua9u), fbuteria venosa (guaca-de-leite), P砂tolacca

dioica (umbu) e Ps鋤dobombaJX grandげlorus

(embiIueu) (KLEEN, 1980; SEVEGNANE et al・, 1997)・

No subdossel destaca-Se COmO dominante

Ente7pe edulis (palmiteiro) que, em locais onde nfo

ha exploraefb’atinge densidades de centenas de in-

divfduos adultos por hectare. Est乞o tamb6m presen-

tes R)urOma guianensis (embafめa-do-nOrte),肋dgea

recurva, Garcinia gardneriana　(bacopari),

Cal)やtranthes寂cida (guamirim-ferro), Psychotria

alba, Maytenus robusta e Sorocea bonplandii

(Cincho) (CHIARADIA & SEVEGNANI, 1998)・

No sub葛bosque com h創)ito arbustivo tem-Se‥

Psychotria nuda (grandi血a-d’anta), Psychotria

suterella (grandidva-d’anta), Mollinedia schottiana

(Pimenteira). Ocorrem tamb6m os xaxins AIsaphila

schanschin, AIsqphila setosa e AIsaphila corcovadensis

as palmeiras - Bactris setosa (tucum), Geonoma

schottiana e Geonoma gamiova (Palha-guaricana)・

A profusわde ep純tos 6 tanta que esses fomam

verdadeiros jardins suspensos, que nOS Periodos de

chuva acumulam centenas de litros de agua, amOrte-

cendo o seu impacto e liberando-a lentamente.

As famflias de ep壬fitos mais comuns s訃o:

Orchidaceae, Bromeliaceae, Araceae, Piperaceae,

Gesneriaceae, a嶋m de in丘meras esp6cies de samam-

baias, muSgOS e lfquens.

Muitas vezes os galhos das drvores nわsupor-

tam o peso e quebram ap6s a ocorrencia de chuvas

intensas, formando clareiras (buracos na vegetaeわ)

que propICiam um aumento maior na luminosidade

no soIo e no intehor da珊oresta, Permitindo a germi-

na辞o e/ou o desenvoIvimento de esp6cies exlgenteS

de luz, favorecendo o cicIo florestal.

As figueiras-mata-Pau quando jovens sfro

epffitas e a medida que crescem emitem uma longa

raiz em dire辞o ao solo. Ao atingi-lo a raiz se ramifi-

ca e absorve nutrientes, POSSibilitando um maior de-

senvoIvimento da parte a6rea da planta. Ao longo

dessa extensa raiz fomam-Se ra壬zes adventicias, que

abracam a atvore hospedeira formando um anel ao

seu redor. Com isso, O CreSCimento em espessura 6

impedido e a arvore hospedeira definha, at6 a morte.

No Iocal desta, a figueira se instala e ocupa o lugar

da que morreu’nO dossel da floresta.

Moro Pefado m S〃bid勾em Ap細na$c, Submet;do a

constan書es que加きadas a富さo加わb da d6ca(fa de 1990

Conhecidas como figueiras-mata-Pau temOS di-

ferentes esp6cies’algumas delas pertencentes a dife-

rentes famnias, quais sgam: Hcus o7ganenSis, Hcus

gomelleim, Hcus luschnathiana da famnia mor各ceas;

Couss印oa microca,pa das cecropiaceas e 5piroteca

pas瑚omides das bombacaceas A presenca de丘guei-

ras-mata-Pau e dos ep組tos propICla COndic6es irenova-

eわflorestal’POis favorecem a quebra dos ramos das

drvores e morte das senescentes.

Esp6cies de lianas em profusfb tamb6m chamam a

aten辞o. As esp6cies que mais se destacam sわ: Abuta

selloana (Cip6-abuta), Mi短nia spp・, DoHoca′puS

schottian郡, Peritassa calypsoides, Bauhinia

microstachya (Cip6-eSCada-de-maCaCO) , Se7jania Jethalis

e se7janta mult擁ora (timb6s)・ Trata-Se de plantas

escandentes com dezenas de metros de comprimento,

que escalam as証vores a procura da luz no dossel, Onde

expandem suas ramifica?6es e emitem densa folhagem・

As lianas florestais sfb lenhosas e t合m desenvoIvimento

lento. Florescem e frutificam em abundancia, PrOdu-

zindo alimento para indmeras esp6cies de animais

polinizadores e dispersores’muitas vezes em perio-

dos nos quais as demais esp6cies nfb oferecem re-

cursos alimentares suficientes a fauna. As lianas sわ

tamb6m responsaveis por grande quantidade de

serapilheira produzida na floresta.

Quando sわabertas grandes clareiras na flores-

ta as lianas proliferam e em geral cobrem a vegeta-

eao remanescente’formando densos emaranhados.

As esp6cies de lianas que coIonizam clareiras gran-

des, em geral, Sわdiferentes daquelas existentes em

florestas bem desenvoIvidas.

Dentre os cip6s destacam-Se O Philodendmn

imbe (cip6-imb6) e o Philodend7りn melanorrhizum

(Cip6-PretO), que Se fixam como epmtos nos ramos
das drvores mais altas e produzem uma cortina de rafzes

adventfcias que atingem o soIo・ Apresentam denso

velame (Camada espessa da epiderme) que protege a
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raiz contra o dessecamento e facilmente se

encharca de agua nos perfodos de chuva. Mui-

tas destas raizes s奮o utilizadas na confeccao

de vassouras de cip6, balaios e cestos, bem

COmO em SuPOrteS Para arrarjos florais. Sua

expIorae肴o em gera1 6 predat6ria, CauSando

reducao dr各stica das popula?6es naturais.

Os remanescentes florestais dessa for-

ma辞o.apresentam-Se em franco processo de

recupera9aO da expIorap肴o seletiva de madei-

ras nobres’COmO aS Canelas’O Cedro, a PerOba,

O xaxh章書うumaぬs

es/火ecfes do su心bosque

a bicufba e os tanheiros, e tamb6m do

Palmiteiro, COm fim alimentar. Os indivfduos

das diversas esp6cies do dossel apresentam-Se COm

di含metro reduzido. Indmeras esp6cies que antes parti-

Cipavam da comunidade com menor n丘mero de indi-

Vfduos no dossel, agOra COm aS alterae6es antr6picas

PaSSaram a Ser dominantes. As comunidades que so-

freram bosqueamento’Ou Sga rOCada do sub-bosque,

POdem apresentar ntimero elevado de palmiteiros,

devido ao aumento de luz no interior da floresta, be-

neficiando o crescimento dessa esp6cie (VIBRANS,

1999; CHIARADIA & SEVEGNANI, 1998).

As dreas abandonadas pela agricultura, CamPO

de pastejo ou sujeitas ao fogo, PaSSam a ter uma

CObertura vegetal com diferentes estieios

SuCeSSionais dependentes do tempo de uso do soIo,

do tempo decorrido ap6s o abandono ao processo

SuCeSSional e da proximidade ou nfo com fontes de

diasporos (SementeS, frutos ou esporos) e com a fauna

disponivel para fazer a dispers肴o dos mesmos. No

Vale do It可ai ocorrem extensas areas cobertas por

Vegeta9肴O SeCund征ia’algumas dessas no est各gio

avaneado de regeneracfro, formando florestas apa-

rentemente muito semelhantes as prim各rias. A vege-

ta?肴O SeCunddria e suas especleS CaraCteristicas se-

r都o tratadas em se9aO eSPeCffica, neSte CaPftulo.

A Fomae詠o Submontana tem sido, aO Iongo de

d6cadas, a que tem SOfrido extrema redu9aO devido a

expIoraefo madeireira, Seguida da retirada da lenha e

POSterior queimada, agricultura e uso como pastagens.

Nessa faixa altitudinal a floresta atualmente existente

6 secundaha, e Se Primiria, muito alterada. As popula-

e6es de palmiteiro foram reduzidas drasticamente, bem

COmO aS de madeiras de valor econ6mico. A fauna de

maior porte, alvo de caea durante d6cadas, foi quase

que extinta e atualmente, COm aS reStri96es legais, tem

aumentado paulatinamente suas populae6es. Com o

aumento da fauna de maior porte, eSPeCialmente aves

e mamiferos frugivoros, a dispersfo de sementes a lon-

ga dist含ncia comeea a se processar, auXiliando no

restabelecimento das populac6es de plantas em locais

Onde a expIoracao foi demasiado intensa.

A aprovaef心de legisla9aO florestal cada vez

mais restritiva tem propiciado o avanco do proces-

SO SuCeSSional, e POde-Se PerCeber nas encostas o

aumento do porte da vegetagao, bem como o
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Surgimento de cobertura arb6rea ou mesmo arbustiva

em証eas de topografia inclinadas, reCentemente

abandonadas. Quando h各fonte de sementes pr6xima

a征ea degradada sua vegetacわse recomp6e com mais

facilidade.

Nos Iocais onde as queimadas foram freq血en-

tes durante anos, COmO nO CaSO dos morros da Subi-

da entre Apidna e Lontras’Observa-Se a instala9都o

muito lenta de capoeiras, que Se CeSSadas as agres-

S6es podem at6 formar comunidades mais desenvol-

Vidas como os capoeir6es. Onde o uso do fogo ainda

acontece, eSte deve ser banido, bem como ser disci-

Plinada a explora辞o de rochas graniticas, Para que a

floresta possa novamente se estabelecer ali.

No Vale do Itajai a agricultura itinerante 6 muito

freqtiente. Esse tipo de agricultura se pratica em peque-

na drea, muitas vezes de l ou 2 ha (1 hectare equivale a

l O.000m2), na qual se faz a derrubada da floresta prima-

ria ou secundaha, queima-Se fomando as coivaras e cul-

tiva-Se at6 a quase exaustわda fertilidade do soIo. Ap6s

O abandono das atividades agrfcolas, depois de 7 a lO

anos, deixa-Se a征’ea aO PrOCeSSO natural de recupera辞o

da cobertura vegetal. Este periodo 5 conhecido como de

descanso ou pousio.

No Vale do Itajaf a baixa fertilidade do soIo e a

declividade dos terrenos, aliada ao uso do fogo e nわ

utiliza辞o de praticas conservacionistas do soIo, PrOVO-

Ca O eSgOtamentO desse em poucos anos de cultivo. Con-

Se(担entemente, a agricultura necessita ser efetuada em

OutrO local, Partindo, entわ, Para uma nOVa紅ea flores-

tal para reiniciar o cicIo da destruicfb: derrubada, quei-

mada, Cultivo e abandono.

No entanto, nわhouve s6 aumento de証ea agrf-

COla ou de pastagens, maS tamb6m da malha rodovi-

dria e o surglmentO de dezenas de cidades nessas鉦’e-

as; e POr tOdos estes fatores a floresta nfb pode vol-

tar a OCuPar Seu eSPaeO.
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Horesta OmbI6捌白Densa Monねna, Su/ de B/umenau書Sc

F看oresta Omb巾珊Ia Densa

Montana

Essa floresta encobre as encostas e plat6s situ-

ados de 400m a 800m acima do nivel do mar. A

temperatura m6dia diminui de 5 a 6 graus e isto de-

termina uma condi辞o ambiental especial.

Nas encostas dos morros e serras do Vale do

Itajaf o soIo 6 bem drenado, raSO, algumas vezes ro-

choso. Densa serapilheira se instala’ a decomposi-

辞o por fungos e bacterias 6 intensa e a ciclagem de

nutrientes se processa rapidamente’em um ambiente

dmido e de temperaturas amenaS.

As esp6cies arb6reas podem atingir 20 a 25m

de altura, Sendo encontrados indivfduos mais altos

em soIos mais profundos ou nas encoStaS menOS

fngremes. Quando Iocalizadas na encosta aS drvores

formam nfveis de ocupacao que pOSSibilitam o mai-

or ndmero de copas por estarem mais expostas a luz’

permitindo uma coIonizaeao intensa de seus ramos

com epffitos de centenas de esp6cies diferentes de

orqufdeas’brom61ias’ Samambaias’ 1iliaceas・

piper各ceas’ar各CeaS’muSgOS’hepaticas e l壬quens.

As esp6cies aIb6reas mais importantes sao: Ocotea

catharinensis, Sloanea guianensis, Cryptocarya

m。S。hata, AIchomea t履,linervia, AIchomea glandulosa,

c切ptmnthes ,uc巌(guanirim-ferro)・ Ocotea ac珪砂lla

(Canela-amarela), Nectandra opposit的Iia (Canela-

garuva), Copa確ra ,卿eZ%弗a (Pau-6leo), Buchenavia

妨in訪(gar祖vva), Heisteria silvianii (casco-de-tatu),

Hirtella hebeclada (Cinzeiro), Ocotea “rbaniana (Cane-

la_merda ou canela-burra), Cimamomum glaziovii (Ca-

nela-CreSPa), Aspidosperma parv的Iium (PerOba)

Duguetia lanceolata (Pindabuna), Hieronyma

alch。rn。Oides (1icurana), Ocotea odo確ra (SaSSafras),

wn細nea COnやaCta (guaraparim), Hcns gomelleim (fi-

gueira-mata-Pau), Hcus in壇,脇(figueira-branca)’entre

dezenas de outras. Nas encostas mais ingremes e bem

drenadas o sassafras pode ocorrer em maior densidade.

Nos Iocais um pouco mais心midos encontram-

se Inga sessilis (in蜜-maCaCO), Ormosia arborea

(Olho-de-Cabra), Ptemcarpus violaceus (Sangueiro),

物Iauma ol,ata (baguaeu), Brosimum /actescens (lei-

teiro), P70tium #e涼i (alm6cega), entre OutraS.

Quando da expIora辞o de madeira, algumas

dessas esp6cies se beneficiam das clareiras formadas

e passam a fomar densos agrupamentos’alterando a

fisionomia e a estrutura da comunidade florestal.

Nas clareiras grandes ou em徹eas de vegeta辞o

secund証a ocorre a型加Ca′pha a雌ust的Iia (vassourao-

branco) e/ou Mimosa scabrella (bracatinga) ・

O palmiteiro pode ainda ocorrer em grande quanti-

dade no sub-bosque das florestas’diminuindo sensivel-

mente a medida que aumenta a altitude e a temperatura

m6dia diminui (acima de 600m o palmiteiro tem suas po-

pulae6es muito reduzidas)・ REIS & KAGEYAMA (1996)

enco血aram Cinqtienta individuos adultostha・ neSSa faixa

altitudinal, na fazenda Faxinal, Blumenau’SC.

Destacam-Se, ainda no sub-bosque, COmO arvOretaS :

Ocotea laJX;a (Canela二Pimenta), Garcinia ga7dneriana

(bacopari), Hem glabmta (SeCa葛1igeiro), Gymnanthes

concolor (pau-rainha) , Housandm morisiana (alm6cega-

vemelha), Gomidesia岬ectabilis (guamirim-Vemelho) ,

Guatteria australis (COrti?a), Bathysa australis

(macuqueiro) , Coccoloba warmingii (racha-1igeiro) ・

Como arbustos destacan-Se: Psychotria sute7ella

(grandi心va-d’anta), Psychotria nuみ(grandi。va-d’anta)・

型,er gaudichaudianum (Pau-deiunta), Ru毎ea 7‘eCurVa

(Pimenteira), Geonom scho肋iem (guaricana), Mollinedia

spp. (P血enteira), Omtea pa7噂Om (Canela-Veado) for-

mando agrupamentos ora densos ora esparsoS.

Dentre os xaxins mais comuns, destacam-Se:

AIsophila schanschin, AIsophila setosa e AIsophila

corcovadensis. Em alguns pontos mais elevados en-

contra_Se tamb6m Dic短onia sellowiana (xaxim-

mono) do qual se produzem vasos para plantas oma‾

mentais, O que tem levado a expIora9aO Predat6ria

desta esp6cie. Como herbaceas destacam-Se:

Calathea spp. (Caet6), Olyra sp. e Pharus sp.

丘importante ressaltar que as variae6es na ex‾

posi辞o da encosta ao sol, O grau de umidade e a pro-

fundidade do soIo sao fatores muito relevantes que

atuam sobre a comunidade florestal dando-1he uma

fisionomia diferenciada, COm uma eSP6cie dominan-

do em um local e sendo rara em o血O. Esp6cies outras

a16m das citadas aqui tamb6m ocorrem e’em alguns

pontos, aPreSentam Valores fitossocio16gicos elevados.

Ao adentramos a floresta, a PreSen9a de宜gueiras-

mata-Pau Ou mata-PauS Chama a aten辞o. As esp6cies

mais comuns s肴o: Hcus gomelleim,用cus o7官anenSis,

用cus enomis, Hcus glabm, Couss呼oa mic70Ca7pa,

坤rotheca訪eri e 5pirotheca pas瑚oroides e Clusia

criuva. S肴o plantas cons血ctoras que res血1gem O CreS-

cimento em espessusra da征vore hospedeira’POdendo

lev紅as a morte ou enfraquece-las.
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Na岬g栢o do Mom do Ftm朽em M砺nきDoceSc, eXis書em

ce′ca de 50 m〃 hec書ares de HoIeS書a A/書o"Monfana

Nas comunidades florestais situadas em altitudes

entre 400 e 600m, Onginalmente a Ocotea catharinensis

(Canela-Preta) representava 30 a 60% da drea basal das

drvores da floresta (KLEIN, 1980). No entanto, a eX-

PIoracao intensa madeireira reduziu t訊o drasticamente

as populae6es’que’atualmente, 6 possivel encontrar

florestas com poucos indivfduos dessa especle, muitas

VeZeS SeneSCenteS Ou muito jovens. Semelhante situa-

eao se verifica com a Ocotea odor昨m (sassafras), da

qual se extrai o 6leo. Desse 6leo se obt6m o sa宜ol, im葛

POrtante mat6ria-Prima para a inddstha quimica.

No Alto Vale do Itaiai, nO Planalto sedimentar

das bacias do Rio Itajai do Sul e do Rio do Oeste,

O relevo 6 mais suave e mais propicio a agricultura・

Nesses Iocais a floresta foi quase totalmente dizi-

mada’reStando apenas remanescentes de floresta pri-

malia muito empobrecidos ou florestas secund証i-

as. Esses remanescentes tem poucos hectares de針ea,

incapazes de manter uma amostra da floresta e da

fauna regional original. At6 as margens dos cursos

d’agua foram cultivadas intensivamente. Como o

SOIo 6 mais suscetivel a erosわ’a fertilidade rapida-

mente decai’eXigindo intenso uso de agroquimicos,

t6xicos a sa丘de ambiental e humana.

Nessa faixa altitudinal tamb6m ocorrem nu-

merosas esp6cies de epmtos, destacando-Se Orqui-

deas’brom61ias, araCeaS, Piper委ceas, geSneriaceas,

Sanambaias e musgos. No entanto, a rlqueZa floristica

diminui a medida que a altitude aumenta.

Nas encostas mais ensolaradas e com vegeta-

辞o mais esparsa’muitas vezes se instala Me70StaChys

multiramea (taquara-manSa) ou Chusquea spp. (car各)

entremeando a vegetacao. Os taquarais e carazais tam-

b6m ocorrem em ateas degradadas pela expIoracao ma-

deireira e por deslizamentos de encosta, freqifentes

ap6s chuvas fortes.
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Flo営esta Omb「6f雪看a Densa

A8to"Montana
No Vale do It年iai sわpoucos os Iocais que atin-

gem altitudes superiores a 800m; SOmente OS Picos dos

morros mais altos em Blumenau, Guabiruba, Mirim Doce

e outros, alguns chapad6es e os bordos da Serra Geral

em Pouso Redondo, Petrol含ndia, Vitor Meireles, Doutor

Pedrinho. Estes Iocais apresentam cobertura florestal

Ombr6fila Densa Alto-Montana.

No alto das encostas, Chapadas e pICOS dos

morros a vegeta9わapresenta semelhancas com a do

Planalto catarinense. No entanto’O SOIo 6 tenue apre-

Sentando, muitas vezes, afloramentos rochosos

recobertos por serapilheira, que em muitos casos,

devido as condie6es de temperatura e umidade, POS-

Sibilitam a forma辞O de turfeiras com profundidades

de dezenas de centfmetros’reCObertas por serapilheira

rec6m-depositada. Em geral pode se estabelecer no

SOIo denso tapete de brom61ias (Wiesea plaり,nema e

Vriesea altodaserrae) e musgos.

Por vezes carazais (Chusquea discolor) e plantas

trepadeiras fomam densos tapetes de diffoil transposi-

辞o. Oconem em maior ou menor densidade as taquaras-

1isas (MeIOStaC砂s mult訪mea) e nos Iocais onde a vege-

tapao 6 mais aberta ocone Rznicum rude (capim-pePu肴).

Em geral nos topos de morros nわocorrem dr-

VOreS de porte avant句ado, apenaS arVOretaS COm me-

nos de lOm de a血ra e arbustos adaptados as abruptas

mudaneas dos fatores eco16gicos ali existentes.

Os topos de morros, COm Sua Vegeta辞o dife-

renciada daquela da encosta, rePreSentam ilhas de

VegetaC訊o mais antiga’PrOVaVelmente aquela que

dominava toda a reglaO quando das oscilac6es cli-

maticas ocorridas no periodo Quatem和io, eSPeCial-

mente no Pleistoceno. Essas oscilae6es climaticas se
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constitufram em periodos altemados de seca e frio

(COm drastica redu車o da cobertura arb6rea no Bra-

sil) intercalados por perfodos quentes e心midos (POS-

sibilitando a expans肴o florestal)・

As esp6cies mais comuns sfb: LCmnOnia femata

(guarapere), Clethra scabra (carne-de-VaCa),

l梅inmmia panllini的Iia (gramimu血a), Bem glabmta

(SeCa-1igeiro), HodocalpuS Sellowii (pinheiro-bravo),

7Tbouchina Jellowiana (quaresmeira), Myrsine

umbellata (CaPOrOrOCfro), Ilex microdonta (COngOnha),

Gorめnia布諦cosa (pau-Santa-rita), Prunus sellowii (PeS-

segueiro-bravo), jioupala rhomb的Iia (carvalho) e

Qualea cJlptantha (1ouro-da-Serra)・

Estas esp6cies ocorrem nas florestas do planalto

catarinense, O qual dista de alguns topos de morros mais

de 50km. Este tipo de vegeta辞o pode ser encontrado no

topo do Spitzkopf em Blumenau’do Bati em Ilhota・ do

Funil em Mirim Doce e outros.

No caso do topo do Morro Spitzkopf, Blumenau・

atingido por drdstica queimada em 1995’instalou-Se nO

prlmelrO anO um denso tapete de musgos’Seguido de

posterior coIoniza辞o por Pteridium aquilinum (samam-

baia-das-taPeraS), a qual passou a dominar a drea quei-

mada. Ap6s dois anos’PerCebeu-Se a instala舞o de

Baccharis semiserrata (VaSSOura) entremeada por sa-

mambaias. Nota-Se, 4 anos ap6s a queimada・ a OCOrren-

cia de pl含ntulas de AIchomea JriplinervZa (tanheiro) e

Clusia criuva (mangue-fomiga) esparsas na証ea; nO

entanto, Samambaias e vassouras sfb ainda dominantes.

A dire辞O do processo sucessional nfb pode ser pre-

vista, POis 6 um processo aleat6ho sujeito aos fatores am-

bientais vari各veis, dependendo tamb6m da chegada e do

sucesso no estabelecimento dos diasporos (ParteS de plan-

ta, eSPOrO e/ou semente) que ali aportam. A comunidade

a巾6rea que h紬e se fomar no topo do Spitzkopf pode ser

totalmente diferente da existente antes da queimada.

F看o「esta Ombr6fiIa Mista

Em紅eas mais restritas da bacia do Itajal encon-

tram-Se n血oleos de FIoresta Ombr6即a Mista, COm Pre-

senca de Araucaria’CerCados pela FIoresta Ombr6fila

Densa. Esses ndeleos sわilhas separadas de um maci-

co florestal continuo num perfodo em que as condic6es

ambientais, P血cipa血ente as c血l鉦cas eran muito dife-

rentes (mais frio e mais seco)・ Com o atual clima quente e

dmido ocorre a expansfo da FIoresta Ombr6fila Densa,

isolando remanescentes de Horesta Ombr6fila Mista.

Situam-Se em geral em altitudes superiores a

800m, POdendo ocorrer esporadicamente em locais

mais baixos, COmO em Trombudo Central e Dona

Emma. A fisionomia dessa floresta 6 dada pela Amu-

caria angust的Iia (Pinheiro-do-Parana) que 6 emer-

gente e em alguns Iocais foma dossel numa altura
SuPerior a 30m.

Na A層/E佃Se胴的Abe肌a o○○me a t帽nsie香o en書ne FJoresta

Omb南別a Densa e Mis書a

A Se胴Pitoco, "a dMsa ent′e A書afan書a e Ago庵ndね,

a/canca 900 met′OS de a/書itude

Nas chapadas e em pontos mais elevados das en-

costas dos vales dos hos Italai do Oeste, Italaf do Norte,

It画do Sul e do Benedito, OS Pinhais se destacan na

palSagem・ Muitas vezes o subdossel dessas florestas apre-

senta maior ndmero de esp6cies caracteristicas da FIo-

resta ombr6珊a Densa entremeadas com as da FIoresta

Ombr6fila Mista, mOStrando este avanco da FIoresta

Ombr6fila Densa sobre a Floresta Ombr6fila Mista.

Na bacia do rio Itaiai do Sul e em parte do Itaja壬

do Oeste ha um predominio de Ocotea porosa (imbuia)

no sub-dossel, enquantO que naS bacias dos rios Itajaf do

Norte, It画do Oeste e Benedito ha predomin含ncia de

Ocotea odor確ra (SaSSafras)・

As esp6cies companheiras desses n。cleos de

pinhais s肴o‥ Sloanea Jasiocoma (SaPOPema)’

Nectandra Janceolata　(Canela-amarela),

Cryptocarya aschersoniana (Canela-fogo),

Cimamomum glaziovii (Canela-burra), Dicksonia

sellowiana (xaxim-mOnO), Capsicodendron dinisii

(pimenteira), Ilex paraguariensis (erva-mate),

Clethra scabra (Carne-de-VaCa), Aspidosperma

parv的Iium (peroba), AIchornea friplinervia

(tanheiro), AIchomea sid砂ia (tanheiro), Coccoloba

warmingii (racha-1igeiro), Duguetia Janceolata

(Pindabuna), Ocotea catharinensis (Canela-Preta)’

Luehea divaricata (acoita-CaValo), Cordyline

dracae空des (varaneira), Syagrus romanz砺ana

(coquelrO-geriv待　Piptocarpha angust的Iia
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(vassourao-branco), AIsophila setosa (xaxim),

Cedrela /諒silis (Cedro), Campomanesia reitziana

(guabiroba),　Campomanesia J*anthoca7pa

(guabiroba), Eugenia pyr碕rmis (uvaia), Eugenia

SChuechiana (guamirim), Myrciaria plinioides,

My7℃iaria foribunda (guamirim), Segundo levanta-

mento preliminar elaborado por SOBRAL e

SEVEGNANI (1998).

Em geral, OS Pinheiros remanescentes sfo indi-

Vfduos adultos e senescentes que nわse regeneram

SOb a floresta densa, uma VeZ que a Araucaria

angust拘Iia 6 uma esp6cie pioneira, eXigente de luz

e as pl含ntulas se desenvoIvem em clareiras gran-

des ou em campo aberto. Nos bordos da Serra

Geral, em COntatO COm O Planalto, OCOrre O

ec6tono entre a FIoresta Ombr6fila Densa da en_

COSta e a FIoresta Ombr6fila Mista do planalto・

Nesta faixa de transleaO POdem ocorrer os

faxinais. Os faxinais se caracterizam por ser

floristicamente menos ricos’bem como pela ve-

geta9肴O mais esparsa que a das florestas vizinhas.

As atvores apresentam-Se entremeadas de

Merostachys multiramea (taquara-manSa) ou por

Chusquea sp. (car各). Nas dreas de clareiras gran-

des’em缶eas degradadas pela expIorac訃o madei-

reira ou abandonadas pela agricultura, Mimosa

SCabrella (bracatinga) e P互,tOCa7pha angust碕Iia

(vassour肴o-branco) instalam-Se agreSSivamente

formando comunidades densas e exclusivas, PO-

dendo atinglr na fase adulta cerca de 20m de al-

tura. Estas comunidades s肴o cicatrizadoras de are-

as degradadas e geram condic6es ambientais fa-

VOriveis a instala9aO POSterior de especleS mais

exigentes quanto a umidade, aO SOmbreamento ou

mesmo as variae6es de temperatura, taO frequen-

tes nessas altitudes.

Infelizmente’dos relictos de pinhais no Vale

do It砧ai restam apenas pequenos n心oleos na Serra da

Abelha em Vitor Meirelles e o da Varaneira em Rio do

Campo e em Dona Emma. Os demais remanescentes

foram quase ou totalmente expIorados, reStando ape-

nas皿orestas degradadas, muitas das quais foram pos-

teriomente dizimadas para a produ辞O de lenha e

libera辞o da area para a agrlCultura.

Estepe Omb細6f雪8a ou

Campo Natu「a8

“O termo estepe’aPlicado aos campos sulinos,

tem como argumento fundamental o clima ameno

Planaltino’COm baixas temperaturas de invemo slg-

nificativamente influenciadas pelas altitudes. O que

Significa invemo acentuado e verわmoderado. O ter-

mo ombr6fila deve ser estendido indistintamente ao

CamPO e a floresta com araucdria, POrque ambas as

fisionomias oconem tfb intimamente associadas que

Se tOma inconcebivel diferenci名工as climaticamente,,

(LEITE, 1994).

As Estepes ou Campos Naturais sわecossiste-

mas localizados em dreas restritas do Vale do Itaiai,

OCOrrendo originalmente em dois pontos da bacia:

um na chapada da Serra da Boa Vista em A距edo

Wagner, eStendendo-Se at5 a Serra dos Faxinais, e

OutrO na borda oriental do planalto meridional nos

limites dos municipios de Mirim Doce, Otacflio Cos-

ta, Ponte Alta, naS naSCenteS dos rios Pombinhas e

Paleta, que drenam para

Nos can叩os de a/t;f〃de a vさgeね9舌o 6 heh看cea
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a bacia do Itaiaf. Esses

CamPOS reCObrem soIos

Originados do arenito

Botucatu　(KLEIN,

1980).

Assemelham aos

CanPOS limpos do planal-

to catarinense. Apresen-

tam como famflias predo-

minantes: Poaceae ou

Graminae, Fabaceae ou

Legumino s ae,

Cyperaceae, Asteraceae

Ou Compositae e

ConvoIvula-Ceae, a脆m de

in止meras esp6cies de sa-

mambaias.

Sわcampos Io-

Calizados em altitudes

SuPeriores a 800m. As

COndi96es ambientais

SaO muito vari各veis
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devido a cobertura herbacea do solo, que 6 raso, e aS

temperaturas mais baixas propiciando a foma辞O de

hdmus. As condie6es climaticas vahan muito do inver-

no para o verfb. No invemo as geadas s肴o freqdentes.

Quando os canpos nao s肴o pastQjados a esp6cie

que se destaca 6 And7ppOgOn Jatemlis (macega ou gra-

ma-da-Serra), O qual foma densos agrupanentos. Sfo

tamb6m comuns as seguintes gramineas: Andr。pOgOn

Selloanus (capim-COIchわ), Rz坤alum no奴tum (capim-

forquilha), R即alum plicatum (grana) e Hznicum spp.

Nos Iocais mais dmidos ocorre uma domin含ncia de

Ciper各ceas ou tiriricas, entre aS quais se destacam:

昂・imbrisり,lis spp. Rhyncho岬om spp., Scleria spp・,

C)pems spp. e Eleocharis spp. entre o血as. Em muitos

Iocais encontram-Se aめustos como as Baccharis spp.

(vassouras), My7℃ia spp. (Cambuins), formando man-

Chas entremeadas aos campos.

No manejo dos campos fre(担entemente s奮o

feitas queimadas apos o mVemO, alterando a compo-

Sicfo floristica e a estrutura das comunidades cam-

PeStreS. Nas　征eas de fogo peri6dico ha o

favorecimento de esp6cies cespitosas (em touceiras)

COmO O Eryngium spp., SObre aquelas rizomatosas

(COm Caule rastejante sobre a superffcie do solo).

Quando o past匂o 6 intenso ha sele9aO de esp6-

Cies mais espinhentas ou nao palataveis ao gado e nos

SOIos enxutos verifica-Se a invas肴o de Aristida pallens

(barba-de-bode) formando densos agrupamentos.

Wgetaefro sec皿d釘ia

na Bacia do 8tajaf

Basta um sobrev6o sobre o Vale do Itaiai para

Se PerCeber como a vegetacao florestal primatia ou

SeCundalia forma mosaico de pequenas e grandes

manchas, entremeadas por cidades, agricultura, PaS-

tagens e reflorestamentos.

Este mosaico constitui-Se de manchas que dife-

rem na cor, nO tamanho, nO POrte da vegeta碕O, na eS-

trutura, na COmPOSi辞o florfstica, na idade, na hist6ha,

na inclina辞O do terreno e na exposi鈎o a luz do sol.

A maior parte da vegeta辞O que hQje cobre a

bacia do rio Itajaf 6 secunddria. Mas o que 6 vegeta-

eao secund征ia? A vegeta辞o secundaria 6 aquela que

Surge aP6s o corte raso da floresta que antes ocorria

no Iocal. Muitas vezes o corte 6 seguido pelo fogo,

Pelo cultivo e posterior abandono.

A vegeta9fb prim証ia 6 aquela que nunca so-

freu corte raso, Ou Sga, nunCa foi dizimada totalmen-

te. Consideram-Se florestas primdrias aquelas intocadas

(Virgens) e tamb6m aquelas que sofreram expIora辞o

madeireira. A expIorae肴o madeireira permite ainda a

SObrevivencia de individuos das diversas esp6cies nfo

interessantes economicamente, naO alterando drasti-

噂efac舌o secun(指南em ′egene胎C舌o cobre os mo仰s m

/oca〃佃de de Subida, municjP;o de Ap商na-SC

Camente O banco de plantulas, de sementes e a

SeraPilheira existente sob as florestas. Mant6m ainda

COmunidades de animais e microorganismos impor-

tantes nos processos florestais. Ou sqja, hiresiliencia

Ou CaPaCidade de retomar ao estado anterior. Quando

a resiliencia de um ecossistema 6 mantida os proces-

SOS SuCeSSionais sao mais r細idos.

A vegetaeao primdria do Vale do Itajaf somen-

te encontra-Se intocada (virgem) nos bordos mais in-

gremes das serras do It砧ai, do Mirador, do Faxinal e

em pequenas manchas em propriedades rurais ou em

PequenOS ndeleos em unidades de conserva辞o, COmO

no Parque Eco16gico das Nascentes do Garcia e no

Parque do Spitzkopf em Blumenau.

A vegeta鈎O Primatia alterada pela expIoracao

madeireira e vegetacao primdria intocada (virgem) re-

PreSentam aprOXimadamente 5% da bacia. Nas phmei-

ras, a eStrutura da comunidade florestal foi alterada, COm

O decr6scimo dos valores fitossocio16gicos das esp6-

Cies de maior interesse econ6mico como: aS Canelas, a

imbuia, O SaSSafras, a PerOba, O Cedro, O Palmiteiro, OS

guamirins e araeas, a arauCdria, O Iouro, a bicufba, a

Pindabuna, O baguaeu, entre tantaS OutraS.

Por outro lado, eSPeCleS Sem Valor econ6mico

Ou de crescimento r細ido cicatrizam as clareiras aber-

tas pela expIora辞o, imprimindo a vegeta辞O um tOm

mais claro. Geralmente tem crescimento r看pido, ma-

deiras moles, diametro menor e densidade de indivf-

duos muitas vezes elevada.

Dentre as esp6cies beneficiadas pelos ambientes

abertos deixados pela explora辞O, em altitudes inferio-

res a 400m, POdemos citar: Cecropia glazioui

(embadba),　AIchornea glandulosa (tanheiro),

AIchornea Jriplinervia (tanheiro),　Hieronyma

alchomeoides (1icurana), 7互,irim guianensis (COPidva),

Miconia cinammom狗Iia (jacatirfo). Nas altitudes su-

Periores a 400 metros temos a invasao da Mimosa
SCab7t?lla (bracatinga) ou da P互,tOCarpha angust拘Iia

(vassour肴o-branco), a AIchomea trセ,linervia (tanheiro),

7ナema micrantha (gradidva) ou do Solanum

mauritianum (fumeiro-bravo), entre OutraS.

95



A MataAt賞金ntica e Voce

P「ocessos de sucess呑o pr8ma「8a

e sec皿d釘ia no Va漢e do漢taja了

Basta um olhar sobre o Vale e logo se percebe a

extensfo coberta pela vegeta辞o secund証ia. Mas, quais

Sfo os processos necessdrios para que haja recupera肇o

da cobertura florestal em uma area agrfcola abandonada

Ou numa area que SOfreu terraplanagem ou, ainda, num

local onde a floresta foi derrubada e queimada? Quais

Sfo as esp6cies que coIonizam estas征eas? A vegeta辞o

que surge muda ao Iongo do passar dos anos? Que fato-
res eco16gicos influem diretamente sobre a sucessfb?

Qual a import含ncia da fauna para que haia desenvoIvi-

mento da cobertura at6 um est縫io florestal? Qual a di-

ferenea existente entre sucessfb prlmarla e SeCundaria?

Qual a rela?都o entre os fatores eco16gicos bi6ticos e

abi6ticos e os est縫ios sucessionais?

VAmos tomar como exempIo um local que sofreu

terraplanagem. Nesse local toda a terra fertil foi removi-

da, OS nuthentes org含nicos do soIo nわest肴o presentes,

nem as sementes necessdrias a coIoniza辞o da area. Nes-

tes locais ocorre a sucessat) Prim各ha, Ou SQja, 6 aquela

que parte do ponto zero da sucessfo. Nfb conta com

facilidades nutricionais ou uma flora pr6-eXistente para

fomecer os propagulos necess証ios a coIonizacわ. Os

fatores fisicos s肴o drdsticos e variam muito ao Iongo do

dia e das estac6es.

O sol atinge o soIo plenamente, aqueCendo-O em

demasia, e a luz 6 muito intensa; a Chuva impacta e

COmPaCta O SOIo, POuCO Se in胤tra, muito escorre; O Ven-

to esfria e resseca o soIo rapidamente; OS animais que

POSSam tranSPOrtar SementeS devem vir de areas vizi-

nhas e geralmente n肴o sわatrafdos por areas abertas,

devido a falta de fontes alimentares atrativas, a16m de

COrrer O risco de serem atacados.

Os microorganismos e os demais organismos do

SOlo nわpodem ali existir porque nfo ha mat6ria org会ni-

Ca a Ser decomposta. Os nutrientes minerais do soIo es-

tfb todos disponiveis poIS n都o ha vegetais para utiliz各

los, maS COrrem O risco de serem lixiviados caso o soIo

COntinue exposto. Enfim, dreas como estas sfb in6spitas

e necessitam de esp6cies pioneiras,正sticas, CaPaZeS de

COIoniza-las.

Os Iocais disponiveis para a sucess訊o primdria po-

dem ser: dunas, Praias, rOChas, 1ocais de retirada de ma-

Cadame, dreas de mineracao diversas, COrteS de estra-

das, dreas de terraplanagem, bem como deslizamentos

naturais que ocorrem nas encostas dos morros.

A chegada das esp6cies coIonizadoras se da pelo

VentO que tranSPOrta SementeS e eSPOrOS anemOC6ricos

(adaptados ao transporte pelo vento), em geral alados,

Outras fontes s肴o os p各ssaros frugivoros (comem frutos)

Ou granivoros (COmem grわs) que voam por sobre a drea

e defecam sementes・ Em geral as especleS que COIoni-

Zam eStaS areaS degradadas sao gramineas, COmPOStaS,

Samambaias e as tiriricas ou cIPer各CeaS.
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Os cap加s e samambaねs s舌o as pIinei帽s esp6cfes a

cohnha′ aS areaS dく発雷radadas

A coIoniza辞o se d各em manchas que aos poucos,

POr rePrOdu辞o vegetativa, foman cIones que se expan-

dem cen血fugamente. Com o passar do tempo as manchas

Se COalescem, Ou Sqa, unem-Se umaS COm aS OutraS for-

mando um denso tapete de plantas, PertenCenteS a umaS

POuCaS eSP6cies chanadas de esp6cies pIOneiras.

Dentre as especleS PIOneiras mais comuns em so-

los mais secos e expostos a luz, destacam-Se: AndIOpOgOn

bicomis (CaPim-rabo-de-burro), Pteridium aquilinum (Sa-

mambaia-das-taPeraS), Melinis minut弼om (capim-me-

1ado), Phylanthus ,qenS (quebra-Pedra), Gleichenia sp.

(Samambaia-de-barranco) e nos soIos mais竜midos ocor-

rem C)perus spp・ (tiririca) e Bidens pilosa (picわ).

Essas comunidades de plantas protegem o soIo

CO血a a eros肴O e fomecem incipiente mat6ria org含nica;

minimizando o impacto das chuvas e conseqdentemente

a erosfo, mantendo um pouco mais de umidade no

SOIo; Servindo de anteparo ao vento e diminuindo a in-

Cidencia da luz e do calor no soIo. Inicia-Se uma Peque-

na atividade microbiana de decomposi辞o. Ha uma ate-

nua辞O dos fatores eco16gicos fisicos e um inicio do

PrOCeSSO de interapao bi6tica. Nessa fase ha fontes de

alimentos para herbivoros e produ9fb de flores, frutos

e sementes para uma fauna de pequeno porte.

A chegada de fauna em busca de alimento tamb6m

traz conslgO nOVaS SementeS, de esp6cies herbaceas,
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As vassou帽s apaIecem "a SuceSS香o sec〃n(膳所e

a血ustivas ou arb6reas que, Se Satisfeitas suas condi-

e6es de germina辞o e desenvoIvimento’PaSSam a Se

instalar no Iocal cada vez em maior Il竜mero, aPrO-

veitando-Se das condie6es eco16gicas amenizadas

Pelas esp6cies pioneiras.

E importante salientar que em todo momento

podem chegar sementes de esp6cies arb6reas as dreas

degradadas, maS Se OS fatores eco16gicos forem

limitantes ao seu desenvoIvimento elas nわconseguem

geminar e, Se germinam’POdem n肴o se desenvoIver.

O tempo necess証o para que a comunidade herbacea

perca a dominancia fision6mica e eco16gica da証ea

pode variar com o substrato, a hist6ria’a Vizi血an?a e

o cicIo de vida das esp6cies coIonizadoras, COm OS

fatores estressantes que atuam na area.

Em geral, POdem ser necessatos de l a 5 anos

para que isso ocorra’nO entantO’ha locais cobertos

por densos samambaiais’COm dominancia de

Gleichenia spp・, que PemaneCem aSSim por lO a 20

anos. o estagio das ervas 6 chamado pelos agriculto-

res de capinzal ou macega ou’quando dominado por

samambaias, de samambaial.

Se nova pe血hoa辞O (ex.: fogo) for impingida so-

bre a征ea, O PrOCeSSO SuCeSSional pode novamente ser

retardado ou retroceder ao est縫io inicial. As sucess6es

prim鉦as e secund証as apresentam maior diferenca en-

tre si no est丘gio inicial hefo各ceo e no tempo necessino

para coIonizar e cob血toda a征ea.

A sucessao secunddria 6 aquela que ocorre em

紅ea anteriomente coberta por vegetaeあe, meSmO que

tenha sofhdo intenso cultivo, abriga maior quantidade

de mat6ha org含nica e principalmente sementes que estわ

incoxporadas ao banco de sementes do soIo. A sucess肴o

secund鉦a conta com condie6es facilitadoras a coIoniza-

辞o, inexistentes na fase inicial da sucessfo prim証a.

Entremeadas as ervas instalam-Se Pl含ntulas de ar-

bustos e arvoretas que encontram condie6es necess証as

ao seu desenvoIvimento. Suas sementes podem ter sido

trazidas pelo vento ou mesmo pela fauna visitante. Com

o desenvoIvimento dos arbustos de Baccharis

dracuncu枠)lia (vassoura), Baccharis elaeagnoides

No est毎gfo m6djo de I呼ne帽9含O, em a/糊udes acima de

400 metIOS, apaIecem aS加aca書iI喀aS e VaSSOuI6es

(vassour肴o-brabo), Baccharis semiserrata (VaSSOu-

ra), Baccharis spp. (carqu句as), Leandra sp. (pixirica),

鴫rnonia tweediana (Chama-rita) ocorre maior

sombreamento do soIo e as sementes das esp6cies pio-

neiras que caem n都o encontram mais as condic6es de

luz necess各rias a sua gemnacao・

Como o cicIo de vida das especies pioneiras 6

em geral muito curto, em POuCOS anOS elas entram

em senescencia e morrem. Nessa fase os arbustos ja

em fase reprodutiva dominam a area e suas flores e

frutos podem atrair mais fauna polinizadora e

dispersora’reSPOnSaVel pela chegada de propまgulos

de esp6cies mais exigentes quanto as condi96es am-

bientais: menOr luz no soIo, temPeraturaS mais ame葛

nas, menOr flutuaeao dos fatores eco16gicos’maior

dependencia das interac6es entre plantas e animais.

Neste est各gio arbustivo a comunidade nao ultrapas-

sa 3m de altura. O cicIo de vida das vassouras 6 em

geral de 5 anos, O que POSSibilita a instalacao paula-

tina de outras esp6cies. A legislaeao brasileira deno-

mina este est毎io de FIoresta Secundaha em Est毎io

工nicial de Regeneraeao. Em geral os agricultores cha-

mam esse est毎io sucessional de capoeirinha

Durante o processo sucessional novas esp6cies

surgem e outras desaparecem da comunidade. Ocorre

alteraeao fision6mica, eStrutural e fitossocio16gica. As

esp6cies que dominam em uma紅ea podem nfb dominar

em o血a, bem como o cor河nto das esp6cies pode diferir

em maior ou menor escala em duas征eas distintas.

O processo sucessiona1 6 aleat6ho. Em alguns ca-

sos nfb ocorre a coIoniza辞o por Baccharis spp., maS

diretanente instalam-Se紅vores de Mimosa bimuc10nata

(Silva ou maric各) em ambientes muito dmidos, Ou

Cithan;tylum myrianthum (tucaneira) em soIos um pou葛

co mais secos, Ou at6 mesmo arvoretas de Psidium

gucziava (goiabeiras) em altitudes inferiores a 400m・ Em

altitudes supehores a 400m surgem povoamentos den-

sos de Mimosa scab/ella (bracatinga) e Pやtocarpha

angust的Iia (VaSSOuraO-branco) ou de Solanum

mauritianum (fumeiro-bravo).

Quando as vassouras passam a dar sinais de perda
de vitalidade, nO final do seu cicIo de vida, POdem ser
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Observados na drea individuos jovens de Myrsine

COriacea (capororoca), arvOreta COm 5 a 6m de altura,

que pode fomar agrupanentos, maS devido a sua ar-

quitetura e copa pouco densa pemrite a chegada de muita

luz ao soIo, POSSib址tando a ocorr6ncia de indmeras es-

P6cies de ervas e lianas secund征ias junto ao solo.

Em geral comunidades dominadas pela

CaPOrOrOCa Sわde diffcil tr含nsito, devido a esse den-

SO emaranhado hefo各ceo-afoustivo. A capororoca tem

um cicIo de vida aproximado de 5 a lO anos.

Nesse est各gio sucessional dominado por arvoretas

OS fatores ∞O16gicos encontram-Se muito anenizados, O

SO1 6 menos intenso no interior da fom堕和y a umidade 6

maior e mais constante, a SeraPilheira comeca a se formar

e a fauna 6 mais abundante que nas fases anteriores. As

interapdes ∞O16gicas sあcada vez mais runerosas e in-

terdependentes. A microvida do soIo 6 mais al)undante.

Entremeados as arvoretas adultas observa-Se in-

dividuos jovens de MZconia cinmmm昨,lia (jacat宙eo),

Miconia cabussu (Pixiricわ), Sche卵em r肋OtOtOni (Pau-

mandioca), My7℃ia 70Stmta (guamirim-folha-mi丘da),

ftychotr露わngセ,eS (caxeta) e Gua嬢7ia austmlis (COr-

tica). Com o desenvoIvimento dos individuos dessas

especleS a VegetapわCOmeea a ficar mais fechada e o

SOmbreanento provocado por elas, aliado ao temino

do ciclo de vida de muitas capororocas, mOdifica as

COndic6es ambientais, que ficam impr6prias para a ger-

mnapao e o estabelecimento de novas capororocas.

Ent肴o se observa lenta substituieあdesta por

esp6cies de maior porte e mais exigentes quanto a

estabilidade dos fatores ambientais. O estagio
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ph肋看Ifa devem se′ preSe′Vados

SuCeSSional no qual dominam as capororocas 6 de-

nominado FIoresta Secunddria em Est縫io M6dio de

Regenera辞o pela legislaeao e 6 conhecido popular-

mente por capoeira.

Å medida que a Miconia cimamom的Iia

Oacatirao) se desenvoIve, foma-Se O Primeiro dossel
florestal desde o inicio da sucessao. O dossel filtra e

bloqueia a luz, tOmando o sub-bosque mais sombrio e

favorecendo a manuten辞o da umidade.

A cobertura herb各cea do soIo aos poucos vai

Cedendo espa9O Para Plantas especialistas em sub-

bosque, Ou Sqa, aquelas que nascem, CreSCem e Se

reproduzem a sombra. Nesse est各gio o jacatirfo do-

mina fisionomicamente a area e apresenta valores

fitossocio16gicos bastante elevados. Este estagio 6 de-

nominado Floresta Secunddria em Est恕io Avaneado de

Regenerae訊o pela legisla辞O e 6 conhecido pelos coIo-

nos como capoeirわ.

Apesar da dominincia do jaca血あas demais es-

P6cies tamb6m se desenvoIvem e alcancam o est絶io

adulto. No sub-bosque surgem pl含ntulas de esp6cies

mais exigentes quanto aos fatores ambientais e muitas

delas alcaneam o dossel. Dentre as esp6cies que sur-

gem est都o: Hjemnym aldromeoides (licunana), Eute7pe

edulis (Palmito), AIchornea Jr互,linervia (tanheiro),

AIchomea glandulosa (ta血eiro), Colubrim glandulosa

(sobragi), Nectandra apposit折)lia (Canela-garuVa),

Aparisthmium coIdatum (pau-de-facho), Gomidesia

やectabilis (guami血n-Vemelho), Rollinia sericea (COr-

tiea), Xylqpia brasiliensis (pindafba), Cabralea

Ca海emna (Carjerana), Ccd7ela〆ssilis (Cedro), M所ia
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Brom創a"POeOJeiac6 (醐e晦日a胸nsis joannis Ie胞) ,

esp6cie endemica do Alto vaIe do ltajai

pu弛,etala (guamirim-arae各), C7〕ptOCarya mOSChata

(Canela-broto), Matayba guianensis (Camboata-bran-
co), So70Cea bO即landii (Cincho), Oumtea parv卵Om

(canela-Veado), AIsqphila schanschin (Sanambaia9u)・

Å medida que o jacatirao, bem como as demais esp6-

cies compa血eiras deste estagio’COmPletam seu cicIo

de vida, aS eSP6cies anteriomente citadas passam len-

tamente a dominar a comunidade, PaSSando-Se a um

novo estagio sucessional mais avan9ado’denomina-

do populamente de floresta secund征a.

As florestas secund各rias sao muito vari各veis na

sua estrutura fitossocio16gica’na floristica e na

fisionomia, refletindo as condic6es ambientais presen-

tes e a aleatoriedade dos processos de chegada de

didsporos’Sua instalapao e desenvoIvimento’bem como

as interae6es que passam a se estabelecer entre as esp6-

cies, S匂am elas da flora, fauna e microorganismos, a16m

de todas as rela?6es com os fatores鯖sicos do ambiente.

Levantamentos卸ossocio16gicos efetuados no

Vale do Ita直l demonstran que as esp6cies com mai-

ores valores de import含ncia em uma comunidade sわ

diferentes em outras.

No estagio de floresta secund証a, COm um mai-

or sombreamento e maior umidade intema, COmeeam

a proliferar ep範tos como as brom61ias, aS Orquideas,

os cactos, aS Samambaias e as piper各ceas, entre tantaS

outras. o porte da vegeta辞O POde atingir de 15 a 20m

de altura, nO entantO OS di含metros ainda s都o reduzi-

dos. Somente as征'VOreS de crescimento muito r細ido

alcancam di含metros superiores a 30cm・

Os ciclos de vida sao diferentes e nao ha mais uma

thca esp5cie que domina fisionomicamente. Portanto’

as florestas secund紅ias ainda jovens糾〕reSentam maior

diversidade de aIquitetura e estIutura, estando ainda sし直-

tas狙enta substitui?わde esp6cies’rmitas das quais per-

tencentes as com皿nidades florestais mais desenvoIvidas.

A instala鈎o de Ocotea catharinensis (canela-

preta), Sloanea guianensis (laranjeira-do-matO),

Hirtella hebeclada (cinzeiro), Gomidesia tをincensis

(guamirim), Cdriniana est′ellensis (estopeira), Ocotea

urbaniana (canela-me肋a), V葡ola bicuhyba (bicuiba),

Garcinia gardneriana (bacupari), Ocotea aciphylla

(canela), Eutelpe edulis (palmiteiro) e AIsophila

schanschin (Samambaiacu) 6 gradual, mudando len-

tamente a comunidade, decorridos 50 a lOO anos de

abandono, enCOntra-Se na証ea uma floresta muito de-

senvoIvida, COm individuos com di含metros elevados

e de grande altura, POdendo atingir 30 metros.

A皿oresta secund征ia se parece muito com una flo-

resta prim証a e desta se toma diffoil dis血guin O n心mero

e a nqueza de ep組tos e lianas 6 grande e a serapilheira 6

abundante, rica em microorganismos decompositores・ A

Ciclagem de nu血entes 6 r4)ida e a umidade e tempera血-

ras intemas a floresta sわmuito mais estg高eis que em

qualquer est各gio do cicIo sucessional.

丘血portante ressaltar que dezenas de esp6cies que

se encontravam ft)rmando as組orestas secund盃ias ainda

JOVenS ainda estわpresentes: Hieronym alchomeoides

(1icurana), AIchomea所yタlinervia (ta血eiro), AIchomea

glandulosa (tanheiro-gay), Colubrina glandulosa

(SObragi), Nectandra opposit的Iia (Canela-garuVa),

Aparisthmium cordatnm (pau-de-facho), Gomidesia

坤ectabilis (g皿nirim-Vemelho), Rollinia sericea (CO血-

の, X)’lapia bmsiliemis (Pindafoa), Cdbmlea carjemm

(car互erana), Cedrela fssilis (Cedro), MyJCia pu硬タetala

(guamihm-ara9各), C7瑳tOCa,γa mOSChata (Canela-bro-

to), Mdtayba g諦anensis (camboat各branco), SoIOCea

boIや/andii (Cincho), Oumtea parv弼Om (canela-Veado)

e sch蛎7em morototoni (pau-mandioca)・

Essas esp6cies s∞und鉦as iniciais persistem na flo-

resta, em Clareiras que sao fomadas pela queda das arvo-

res, Participando do processo de cicatrizapao dessas.

A sucessfb secund各ria pode abrigar seq諒encias

diferentes de esp6cies em cada um de seus estagios

sucessionais quando as altitudes sわsuperiores a 400m’

nos mais diversos pontos da bacia血drogr組ca do Italaf.

Os estagios sucessionais iniciais nos quais do血-

nam as ervas (macega ou capinzal), a血uStOS (CaPOei心血a),

arvoretas (capoeirめsわsemelhantes aqueles que ocor-

rem em征'eaS abaixo de 400m, nO entantO POdem predo-

minar uma ou outra esp6cie diferencial. Entretanto・ nO

estagio das缶vores (CaPOeirao) nあse ve血cam as esp6-

cies que dominam em a皿tudes inferiores a 400m’COmO

o jaca血ao, O PIXmCaO, a embatha e o guarapuvu, entre

o血as. Isso pode ser explicado pelo fato de que esp6cies

pioneiras sao mais resistentes’COnSeguindo supo血Va-

rlaeOeS ambientais mais drdsticas, Ou Seja, fatores

ambientais mais estressantes.
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Diante disso, descreveremos a sucess肴o de es-

P6cies que ocupam as dreas em processo de recupe-

raefo ap6s o estagio das arvoretas ou capoeira.

Entremeados com My7Uine coriacea (CapOrOrOCa)

COmeeam a Surgir individuos jovens de P互,tOCa7pha

angust拘Iia (vassourfo-branco), que POdem constituir

O COmPOnente dominante da area, a16m de l々rnonia

discolor (vassourあ-PretO), Ocotea puberula (canela-

guaica), 7tem micmntha (grandi竜va), Pmnus sellowii

(pessegueiro-do-matO), Casearia sylvestris (Cha-de-

bugre ou cafezeiro-do-matO), Casearia decandra

(guacatonga), Allqphylus cdulis (baga-de-POmbo),

Erythrina /初cata (COrticeira-do-br匂o ou facわzinho),

hcamnくねpuberula (caroba), LonchocaIpuS CanやeStris

(rabo-de-mico), Machaerium s帥i幼tum (pau-de-malho),

Zzn妨o,tylum rho的Iium (mamica-de-Cadela), AIchomea

Sid擁,lia (tanheiro), Aegやhila qf sellowiana (gaioleira),

Cedrela /issilis (Cedro), l彬inmannia paullini折,lia

(gramimunha), Lamanonia ternata (guarapere),

Campomanesia xanthocaIpa (guabiroba), Sorocea

bo即landii (cincho), Psychotria lon擁)eS (caxeta), en-

tre tantas outras. Como palmeiras pode-Se enCOntrar

Syagrus 710manZC駒ana (COqueiro-geriv各) e Attalea

dubia (coqueiro-indai各), Eute7pe edulis (Palmiteiro),

Bactris setosa (tucum) e Geonoma spp. (guaricana).

Nos Iocais em que houve queimada podem sur-

gir densos agrupamentos de Mimosa scabrella

(bracatinga). Esta libera mimosina, COmPOStO

alelopatico - Subst餌cia produzida pela planta que

em concentrac訊o impede o desenvoIvimento de ou-

tras plantas - que eXiste em suas folhas, quando da

lOO

decomposi9aO dos folioIos que caem e’tamb6m pelo

SOmbreamento, impede por v証ios anos a coIoniza-

誇o da drea por outras esp6cies, formando uma co-

munidade exclusivamente com essa esp6cie.

A medida que vai se completando o cicIo de vida

OS individuos adultos morrem e cedem lentamente espa-

eo para uma amPla gana de esp6cies que se instal:m na

征ea, aPrOVeitando a melhoria das condie6es ambien-

tais, COmO O enriquecimento do soIo pela fixa辞O do ni-

trog鉦o efetuado pelas bact5rias nitrificantes (Rhizobium)

existentes em simbiose nas raizes dessa leguminosa.

A instala辞O de especleS mais exigentes ecoIogi-

Canente OCOrre Paulatinamente e aqui o deserIVOIvimen-

to 6 mais lento, POis os fatores ambientais sfo mais

estressantes. Como esp5cies caracteristicas de uma co-

munidade florestal secundaha mais desenvoIvida, PO-

demos citar: Duguetia /anceolata (pindabuna),

Schemera morototoni (pau-mandioca), Ocotea
Odor昨ra (sassafras), Gomidesia cI梯nis (guamirim),

Eugenia ramboi (guamirim), Cabralea caJかerana

(CaI互erana), Dioやyros incos細ns (caquizinho-do-matO),

Solanum JanCtae-Catharinae　(fumeiro-bravo),

Nectandm lanceolata (canela-amarela), MyrocaipuS

力ondosus (cabredva), Cじゃania vernalis (camboat各-

Vemelho), Matのba elaeagnoides (camboat各), Ocotea

Catharinensis　(Canela-Preta),　　Cryptocarya

asche7TOniana (Canela-fogo), My7Cia glabm (guamirim),

物bebuia hcptcp砂lla (ipe), Cybist伽anti瑚,hilitica (ip合-

Verde), Cimamomum glaziovii (canela-CreSPa), jセrsea

VenOSa (canela), AIchornea毎夜,linervia (tanheiro) e

ftyagrus /OmanZ`減ana (coqueiro-geriv看).
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A partir de 400m de altitude o Eute7pe edulis

(palmiteiro) come9a a aPreSentar Valores socio16gi-

cos cada vez mais baixos. Acima de 600m de altitu-

de as popula96es ficam raras na floresta’muitas ve-

zes sendo encontrado somente nas encostas das ser-

ras mais abrigadas.

Os arbustos mais freq廿entes no interior da flo-

resta sao: Bactris setosa (tucum), Sorocea bonplandii

(Cincho), Psychotria suterella (grandi血a-d’anta), Urem

bacc確m (urtiga). Quando se fomam clareiras grandes,

ou em areas com florestas mais abertas, enCOntram-Se

densos taquarais de Me70StaChys multimmea (taquara-

mansa) ou carazais (Chusquea spp.)・

丘preciso ressaltar que devido a temperatura mais

baixa ocorrente acima de 400m de altitude, OCaSionando

freqifentes geadas nos meses mais frios’O desenvoIvi-

mento dos indivfduos das diversas esp6cies 6 mais lento

e o porte das征'VOreS 6 menor, quando comparados com

a exuberancia existente abaixo de 400m de altitude.

A cutfcula (camada de substancias impermea-

bilizantes) das folhas 6 mais espessa e em geral a

pilosidade (pelos) 6 mais abundante, dando ao con-

junto da vegetaeao uma tonalidade levemente acas-

tanhada, at6 esbranquieada, t都o facilmente percebi-

da no Alto Vale do Itajai.

Por isso, Sfb necessdrias muitas d6cadas para

que a vegeta辞o secund征a se apresente com os di含-

metros e alturas, bem como a estrutura das florestas

Prim看rias desta forma辞o.

Uma sintese dos fa,toreS eCO16gicos bi6ticos (re-

lacionados aos seres vivos) e dos fatores abi6ticos (re-

lacionados ao clima e ao soIo) importantes no proces-

so de sucess肴o vegetal sわdiscriminados nas Tabelas

l e 2. Nota-Se que nOS eSt縫ios iniciais da sucessfo ha

uma forte influencia dos fatores eco16gicos abi6ticos,

mas a medida que a sucessfb avan9a OS fatores bi6ticos

PaSSam a ter relevante papel.

Thbela l. Est各gios sucessionais da vegetaeao

e as relae6es com os fatores eco16gicos bi6ticos e

abi6ticos. Nos estagios sucessionais iniciais ha for-

te influencia dos fatores abi6ticos, diminuindo sua

intensidade a medida que avanea a sucessfb. De

modo contrdrio, OS fatores bi6ticos tem pouca in-

flu合ncia nos estagios sucessionais iniciais, PaSSan-

do a ser determinantes a medida do avaneo do pro-

cesso sucessional.

labelal,Es給gicesueessiorraisdavegetaeaoeasrelap6escom∞fatoresecoIく5gicce閲icceea閲icce" 

FatoresEco16gicos �He巾aceo �A心ustivo ��AN馴℃taS �Ai心d晦o �A軸心eo Capceirinha ��ca昨i閣 �Capcei庵o �GarrfePche 
くね画幅aI �(EstagiolniciaI) ��(EStagioM6dio) �(EstagioAraneado) �(日o「esta) 

」uz �具申**★★ �★=ま*★ ��★★★ �★★ �★ 

V∋ntO �★★青書★ �具=支 �★ �*★* �** �★ 

“lemperatura �要要具*中農 �** �★ �★青★ �** �★ 
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obs.:創o畑s afuantes em niie/ do sob, O加jmeIO de (リ岬presenねa柵ens肋de db fen∂meno

TabeIa2.Estagiossucessionaisdavegeta9呑Oeariquezadeseresvivospresentes 

Fato「esEco!6gico �He「baceo �Arbustivo �Arvo「etas �Arb6reo �Arb6reo Capoeirinha �Capoei「a �Capoei「各o �GrandePorte 
Capinzal �(Estagioinicia!) �(EstagioMedio) �(EstagioAvan9ado �(F10reSta) 
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Mata AIIant雪ca

em Santa Catar雪na

S雪tua辞o atua漢e pe細spectivas futu看as

Joao de Deus Mede加os (*)

Com uma extensao territorial de 95.985 km2 ,

dos quais 85%, Ou 81・587 km2’eStaVam Originalmen-

te cobertos pela Mata Atl含ntica’Santa Catarina situa-

se hQje como o terceiro Estado brasileiro com maior

area de remanescentes da Mata Atl会ntica, reSguar-

dando cerca de l.662.000 ha, Ou 17,46% da drea

original; 1embramos que a征ea do Estado corresponde

tfo somente a l,12% do territ6rio brasileiro.

De acordo com o Mapa Fitogeogr組co do Esta置

do de Santa Catarina (KLEIN, 1978), a CObertura flo-

restal do Estado est各subdividida em FIoresta

Ombr6血Ia Densa, tamb6m chamada de FIoresta Plu-

vial da Encosta Atl含ntica, FIoresta Ombr6fila Mista,

chamada de FIoresta de Araucdria ou dos Pinhais e

FIoresta Estacional Semidecidual, Chamada de FIo-

resta Subtropical da bacia do Rio Uruguai・

A FIoresta Ombr6fila Densa, juntamente com

seus ecossistemas associados, mangueZais e restingas,

cobha 31.611 km2 ou 32,9% do territ6rio catarinense.

A Floresta Ombr6fila Mista, CObria 40.807 km2,

ou s亭ia, 42,5% do territ6rio do Estado, COmPOndo assim

a cobertura florestal predominante.

A FIoresta Estacional Semidecidual, POr Sua VeZ,

cobria 9.196 km2, Perfazendo 9,6% da cobertura flo-

restal de Santa Catarina. Estima-Se ainda em 14,4%

(13.794 km2) a証ea de campos e em O,6% (575 km2)

as porc6es com floresta nebular・

Da area original de FIoresta Omb塩la Den-

sa restam cerca de 7.000 km2, distribuidos em

remanescentes florestais prim各rios ou em esta-

gio avancado de regenera辞o.

A FIoresta Ombr6皿a Mista, que Se COnStituia

na foma辞O florestal predominante do Estad6, foi

alvo de intensa e predat6ria expIora碕O madeireira,

estando hQje numa situa辞o extremamente crftica.

V征ios ndcleos desta floresta sao tamb6m encontra-

dos na regi詠o da Floresta Ombr6fila Densa’desta-

cando-Se OS ndcleos de Ant6nio Carlos, S肴o Joao

Batista, Lauro M皿er, Sombho e Major Gercino.

A FIoresta Ombr6fila Mista comp6e uma ve-

getacao de ocorrencia praticamente restrita a re-

gi訊o Sul do Brasil, e hQje seus remanescentes’

extremamente fragmentados’naO Perfazem 5% da

征ea original segundo dados do MMA (2000), Ou 3%

Segundo FUPEF (1978), dos quais irris6rios O,7% po-

deriam ser considerados como征eas primitivas, aS

Chamadas matas virgens.

A FIoresta Ombr6fila Mista consti血i um ecossis-

tema regional complexo e variivel abrigando muitas

esp6cies’algumas das quais endemicas desta tipoIogia

組orestal (KLEIN, 1963).亘uma floresta tipicamente

dominada pela Araucaria angustifolia’que reSPOnde

por mais de 40% dos indiv壬duos arb6reos da foma-

蜜O (LONGHI, 1980), aPreSentando valores de abun-

dancia, domin含ncia e freqtiencia bem superiores as

demais esp6cies componentes desta assocla9aO.

Mesmo as extensas缶eas continuas de Floresta

Ombr6血la Mista eram, em alguns pontos, interrom-

pidas por manchas de Campos naturais’OS quais se

mostram como remanescentes das altera?6es clima-

ticas ocorridas durante o Quatemまrio (BIGARELA,

1964; KLEIN, 1960).

As matas virgens ou primitivas que constituem

as grandes reglOeS CObertas de Araucaria foram cha-

madas por REITZ & KLEIN (1966) de matas pretas.

Estes autores, referindo-Se a distribuieao desta

conifera em Santa Catarina, aSSim se expressaram:

``Ohgina血ente os pi血ais mais extensos se situa-

vam, Principalmente, nO aSSim chamado primeiro Pla-

nalto Cat証nense, abrangendo as areas compreendidas

As matas所帯nS de a帽u〇台南e帽m conhec紺as como ma飼6 Preねs

(*) - Joao de D鋤両胸ejros - Bi6logo, Doutor cm Botanica・ Di′etOr do Cent′O de Gencias Bio16gicas da UFSC - Universidade鹿de′tZl de Santa Catarina e

Coo7denadoγ Ge朋l da FEEC - Fbderafdo de Entidades Ecologistas Catarinenses.
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desde Sfo Bento do Sul, Mafra,

Canoi血as e Porto Uni肴o, aVanCan-

do em sentido sul at6 a Serra do

Espigあe Serra da嶋quara verde,

COntinuando em seguida pela Ser-

ra do Irani em sentido oeste. Em

toda esta vasta area, O Pinheiro

emergla COmO arVOre Predominan-

te’POr SObre as densas e largas co-

PaS das imbuias, fomando uma co-
bertura pr6pria e muito caracterfs-

tica. Precisamente em virtude des-

ta cobertura densa e do verde-eS-

CurO das copas dos pinheiros, eSteS

bosques sわdenominados pelos

SerranOS, de mata preta.”

A FIoresta Estacional

Semidecidual ocupa o vale do RIo

Urugual’Penetrando profundamen-

te pelos vales dos seus afluentes,

COmO OS rios Canoas, Do Peixe,

Rancho Grande’Jacutinga, Enga-

no,血ani, Chapec6, S奮o Domingos,

Das Antas, Iracema, Macaco Gran-

de e Peperi-gua9u.

刷o do Su/ esfa /○○a胞か佃mas con仙encfas dos rfos /ta;ai do Oes書e e do Su/○

○om 60 m〃 habiねntes 6 a mafo′ cidade do A/章o陥fe do /書a帰i

No presente texto sfo transcritas as observa-

e6es levantadas a partir de um v60 de reconheci-

mento realizado em marco e abril de 2001. O traba-

1ho foi realizado com o intuito de verificar o grau

de conservaefb de algumas importantes dreas de

Mata Atlantica situada fora das Unidades de Con-

SerVa辞O nO Estado, e COntOu COm a Participaefo de

t6cnicos do NAPMA -　Ndeleo Assessor de PlanQja-

mento da Mata Atlantica do Minist6rio do Meio Am-

biente, do Comit含Estadual da Reserva da Biosfera,

do IBAMA - DF da FEEC - Federaefo de Entida-

des Ecologistas Catarinenses e da Apremavi - As-

SOCiae都o de Preservac都o do Meio Ambiente do Alto

Vale do Itajaf. Na primeira etapa do trabalho foram

diagnosticadas areas situadas no trajeto entre os mu-

nic壬pios de Jaragua do Sul e Abelardo Luz.

De Jaragua do Sul as proximidades de Ibirana

Observa-Se uma intensa宜agmenta車o da FIoresta Om-

br6fila Densa, Predominando fomac6es secunddrias

nos estagios iniciais e medios de regenera辞o. Em toda

esta extensao verifica-Se uma aCentuada redu辞o nas

atividades agrfcolas, eSPeCialmente nas dreas mais

montanhosas, O que tem PrOPiciado a amplia辞o das

dreas de capoeihnhas e capoeiras. Provavelmente em

decoITenCia deste fen6meno de desruraliza辞o, COnS-

tata-Se tanb6m que nfo mais persistem grandes pres-

S6es sobre as fomap6es florestais remanescentes. Em

toda a extensあdeste primeiro trecho nfo foram de-

tectados desmatamentos significativos.

No aspecto qualitativo, COntudo, a Situae肴o e

PreOCuPante, Visto que as fomap6es florestais secun-
d各rias mostram-Se relativamente pobres, COm uma

lO4

Predomin会ncia acentuada de algumas esp6cies aIb6reas

Pioneiras. Em grande extens訊o tamb6m percebe-Se

uma vertiginosa prolifera辞o de algumas esp6cies de

lianas (Cip6s) e taquaras, O que POde estar prgjudican-

do sensivelmente a continuidade e o ritmo da suces-

Sfo secunddria. Longos trechos isentos de remanes-

CenteS Prim缶ios, Ou em eStagios avancado de regene-

racao, Seguramente COndicionam significativo obsta-

Culo a recuperaefo e preservaeao da biodiversidade

Original, aCreSCentando fatores adicionais de risco ao

PrOCeSSO natural de sucess肴o secunddria.

Nas proximidades dos contrafortes da Serra Ge-

ral, entre OS mu血cipios de Rio do Sul, Trombudo Cen-

tral, Atalanta, Agron6mica, Agrol含ndia, Pouso Redon-

do e Mirim Doce’ destacam-Se OS CamPOS de cultivo

agrfeola. Os remanescentes florestais igualmente mos-

tram-Se fragmentados, na maior parte enquadrando-

Se nOS eStagios m6dio e avaneado de regenera9fb, COm

No M6伽b l居fe do /章句a4 p鳩dom血am hg柳)en書os de 〃o′eSね

Secun(略Ifa,棚a das Co章;as - 1biIama"Sc
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concent帽do§ "aS encOS書as das se〃aS e em topOS de mo仰s

Sinais de acentuada pobreza qualitativa. A征ea em ques-

tあera ohginalmente coberta pela floresta tropical do

alto da Serra, COm Predominancia de canela-amarela

(Nectandra /anceolata), SaPOPema (Sloanea
lastocoma), tanheiro (AIchomea毎Zplinervea), taquaraS

(MeγOStaChys岬.) e caras (Chusquea坤.).Esta situap都o

degradada toma-Se menOS PrOnunCiada apenas nas

dreas das encostas mais ingremes, Onde a vegeta辞o

apresenta-Se numa COndicfb visivelmente melhor.

Adentrando a regiao do planalto’area COberta

Originalmente pela Floresta Ombr6fila Mista’ OS re-

flexos da excessiva e irracional exploracao madei-

reira das esp6cies arb6reas desta tipoIogia sfo evi-

dentes. A fisionomia florestal predominante foi subs-

tituida, em Sua maior parte, Pelas pastagens e reflo-

restamentos homog合neos com esp6cies ex6ticas.

Os raros remanescentes florestais nativos s肴o de

reduzida dimensao, enCOntram-Se isolados e com

A初くねpodem ser en○○n書略das凧oresねs p血l乞南s em hcais

〃ia○○SS子ye応das en○○s書asぬSe〃a 6e青aI

evidentes alterae6es estruturais. A

Predominancia de algumas especl-

es hehi窺las pioneiras, COm aParente

PrOliferaeao invasiva de taquaras

(Me70StaCめ′S坤.), e O reduzido n血

mero de individuos de AJlauCaria

angust狗妨praticamente resthtos a

exemplares isolados ou em peque-

nos agrupanentos de indivi(inos de

COmPlei辞o inferior, CaraCtehzam a

Vegeta辞O atual.

Somente na altura dos mu-

nicipios de Ponte Serrada e Pas-

SOS Maia, aO Iongo da Serra do

Chapec6, enCOntra-Se uma mu-

dan9a neSSe quadro. Ap6s percor-

rer-Se uma eXtenSa area domina-

da por plantios homogeneos de

Pinus elliotis, enCOntra-Se uma

formacfb de Floresta Ombr6fila

Mista bastante significativa.

Apesar de nわse constituir

exatamente num grande fragmen-

to, O aSPeCtO qualitativo dessa flo-

resta 6 excepcional. A征ea encon-

tra-Se ainda coberta por uma verdadeira floresta de

Arauc紅ia, a Chamada Mata Preta, COm individuos de

acentuado vigor e distribuidos em abundincia, foman-

do o caracterfstico dossel que sombreia um rico sub-

bosque igualmente denso e diversificado. No contexto

atual, eSSe remaneSCente florestal reveste-Se de grande

Valor bio16gico.

A crftica situa辞o da FIoresta Ombr6血la Mista,

evidenciada em toda a sua drea de ocorrfencia natural

e, destacadamente, a graVissima condicao da

A.angust的Iia, Sfo elementos que claramente sinali-

zan a necessidade de prover-Se uma PrOteefo legal

efetiva para estes derradeiros remanescentes.

O grau de宜agmenta辞O e de degradapao florestal

na maior parte da re如0 ∞Ste do Estado de Santa Cat壷na

6 alamante. A dimens肴o dos fragmentos remanescen-

tes e o acentuado grau de isolanento a que foram sub-

metidos conduz, inexoravelmente, a um PrOCeSSO de
`轟

No Pぬm/toタかeas antes oobe′fas po′ a略uc香南e fo帽m

Subs附uj寄るs po′ p/anfac6es de p加がS
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No oes書e do es書ado, a刷ores書a E5faciona/ Semidec肘〃a/ esfa

伯伽a pequenos try]en書os

empobrecimento e degradaeao bio16gica iminente.

A busca de estrategias que possam estimular os pro-

Prietdrios rurais ao enga」amentO num PrOCeSSO de

recrutamento, enrlqueCimento e conexfb dos frag-

mentos remanescentes 6　medida que poderia ainda

Nas encosfas da Se〃a GeraI "OS mm;c小fos de M緬m Doce

e用b db Campo, a肋da eJ面stem 5reas prese′yadas

alimentar uma expectativa de mitiga9肴O do grande

impacto ja perpetrado sobre estas comunidades flo-

restais. Urgente tamb6m se faz a ado辞o de medidas

Visando a recomposi辞o das matas ciliares, forma-

e6es de relevante import含ncia e que igualmente fo-

ram literalmente dizimadas.

A屠zenda Paro/れ"O municjPわde Sanねfe′eZ肋ha, 6 uma aIea bem p′eSe′Vada

q〃e abI喧a cen書enas de mascentes do Rlo /書初ai do Wor書e

lO6

Na regi肴o pr6xima a Fazenda

Dissenha, nO munic壬pio de Abelardo

Luz, Observa-Se a OCOrr6ncia de ou葛

tra drea coberta por floresta de

arauc征ia, COntudo o sub-bosque nes-

Sa formae肴o ja mostra sinais de in-

tensa atividade antr6pica. Destaca-Se

a completa ausencia de sinais de ati-

Vidades agrfcolas nas imediae6es.

De un modo geral, POde-Se証r」

mar que na maior parte de teITenO Situa-

do ao oeste da Serra Geral predomina

uma cobertura florestal excessivamente

申ogrnentada. Constata-Se, POr Outro lado,

um considerivel avango nos processos

de regenera鈎O natural com expansわ

das capoeiras, tipificando est蜜ios inici-

als e medios de regener率o. E destacavel

tamb6m as extensas dreas cobertas pe-

los plantios homogeneos de essencias

ex6ticas, nOtadamente P巌us p

Na segunda etapa do trabalho

fez-Se O desIocamento entre Sao Do-

rmgos e VIdeira, e POSteriomente VI-

deira e Jaragua do Sul. Nesse trecho

destacan-Se aS foma96es junto a Ser-

ra Geral, ja nas imedia96es dos muni-

CiPios de Mirim Doce e Pouso Redon-

do, Onde encontra-Se uma Vegetaeわ

mais densa, COm Sinais menores de de-

gradaefo florestal. A topografia da

drea 6 bastante acidentada, Onde o

Morro do Funil, COm SeuS l.062m,
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A ac舌o dos made;′efros席o ′eSpeitou topos de mo〃りS e

encos書as com a/ta dec〃舶de, M緬m Doce"SC

destaca-Se na Paisagem da Serra dos Ilh6us. Nfb obstante

a desfavorivel condi辞o topogr組ca’Cicatrizes deixa-

das pelas incurs6es para expIora辞O madeireira sあainda

visiveis por toda a area. Em alguns locais da serra sao

destacados sinais de deslizamentos recentes. Apesar dos

sinais de interferencia antr6pica descritos’a証ea em ques-

tわdenota grande valor bio16gico’e aSSOCiando-Se a

condi辞o adversa do relevo ve-Se que eSta 6 uma征ea

realmente phoritaria para conservaeao.

Seguindo-Se na dire辞o do municipio de Rio do

Campo surgem estreitas planfcies aluviares no fundo

dos vales, quaSe tOdas cobertas por cultivos de arroz.

Nessa紅ea nem mesmo a faixa de mata ciliar foi pre-

servada. Nas encostas fngremes adjacentes existem

征eas em processo de regenera辞o recente’alguns pou-

cos sinais de derrubadas e queimadas, POr6m em quan-

tidade relativamente pequena.

Na divisa entre os municipios de Santa Terezi血a,

Ⅵtor Meire11es e Itai6polis encontra-Se uma征ea signi-

ficativa de remanescentes florestais. Sfo aproximada-

mente 40.000 hectares onde ocorre a transiefb entre a

FIorestas Ombr6珊a Densa e a FIoresta Ombr6fila Mis-

ta.廿ata-Se de um dos mais significativos remanescen-

tes florestais da regi肴o central do Estado de Santa

Catarina. Parte da紅ea esta coberta com florestas pouco

alteradas e a maior parte s詠o florestas em estagio medio

e avancado de regenera辞o’naS quais houve intensa

expIoracao madeireira no passado. Nesta regi奮o est各o

Iocalizadas centenas de nascentes do Rio Itedaf do Nor-

te, um dos principais tribut証os do Rio Iteda子Aeu. Es-

tes remanescentes florestais continuam sob amea9a de

madeireiros e de ocupa96es de “sem-terra”.

Esta征ea faz divisa com a ARIE da Serra da Abe-

1ha, Onde sao encontradas duas situac6es distintas‥ uma

onde h各uma predominancia de individuos de A.

Angust毛筋ia de grande porte e um sub-bosque bastan-

te alterado; em CertOS POntOS OCOrrem densas aglome-

rac6es de bracatinga (Mimosa scabrella)・ Segue-Se

uma drea praticamente isenta de pinheiros’POr6m com

Na A層/E db Se〃樹佃Abemaタem Wfo′ Meire//es, eXistem

ap′OX加,adbmen書e oifo m〃 a帽uc名所es com mais de 200 anos

uma vegetaeao de sub-bosques muito bem conser-

vada, COm Vdrios indivfduos de import含ncia econ∂-

mica como cedros, Canelas e perobas.

Um importante remanescente florestal no mu-

nicipio de Vitor Meirelles foi vistoriado’detectando-

se atividade de extrae肴o de madeira nos temos de

Plano de ManQjo aprovado pelo IBAMA-SC. Este re-

manescente mostra-Se COmO uma das poucas誼eas

da regi訃o onde a cobertura florestal apresenta pou-

cos sinais de perturbaeao antr6pica’eStando portan-

to muito pr6xima de uma condi辞o original・

Na regiao da Serra da Moema’numa drea que

abriga a Reserva Indigena Duque de Caxias, nO mu-

nicfpio de Jos6 Boiteux’e a Reserva Bio16gica Esta-

dual do Sassafr各s, Situada nos municipios de Doutor

Pedrinho e Benedito Novo, destaca-Se uma tOPOgra-

fia bastante acidentada e uma cobertura vegetal sig-

nificativa, COm PequenaS POr?6es em estagio inicial

de regeneraeao・ Nao ha indfcios de atividade agrfco-

la nesta area. No contexto regional, OS 5.043ha da

Reserva Bio16gica Estadual do Sassafr各s figuram

como importante ref正gio para prote確O da fauna e

flora, COnStituindo-Se em Valiosa reserva gen6tica・

O trecho percorrido entre Jaragua do Sul e Itapo勾

passando pelos municfpios de Schroeder’Joinville e

Sao Francisco do Sul, reVela uma paisagem exube-

rante e diversificada, destacando-Se aS eSCarPaS da

Serra do Mar que, aO nOrte de Jaragua do Sul, mOS-

tram-Se CObertas por uma vegeta9肴O Prim証a bastante

exuberante, COm rarOS Sinais de interferencia antr6pica・

Esta regifb, Pela qualidade e extensわdo rema-

nescente florestal, Pela irregularidade do relevo’bem

como pela beleza paisagistica’reVeSte-Se de relevante

importincia para fins de conservaeao. Mais ao norte

atinge-Se O Morro do Quiriri, COm SeuS l.430,6 m de

altitude, 1ocalizado no municipio de Garuva. A regiao

do Quiriri abriga uma extensa mancha de Campo de

Altitude. As foma96es de Campos Naturais’a despeito

de sua consideravel abrangencia, j各que ocupavam

lO7
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Os camposぬSe〃轡do Ou棚fem excepc;ona/ Mah′ bioゆO e gねnde伽vers;dade de esp6cies

13.794 km2, Predominantemente no planalto cata血ense,

Sfb praticanente desconhecidas e, em fun辞o de suas

PeCuliaridades, PrOVaVel abrigo de esp6cies endem王cas.

No caso dos Campos do Quiriri, em Virtude de sua inser-

9aO na Floresta Oinbr6fila Densa e da presenga cor互unta

de manchas de Floresta Nebular, COndicionan a essas

Cristas da Serra do Mar excepcional valor bio16gico, n肴O

POdendo tamb6m se negligenciar o singular pa血n6nio

Paisagistico que representan.

A regiao em questao 6 ainda hcamente drenada

POr CurSOS d’各gua, que COnferem uma grande beleza

Cenica’aCentuada pelo grau de preservapao das flores-

tas aqjacentes. Percorrendo-Se a Calha do Rio Cubat奮o

PerCebe-Se athbutos como a Cachoeira do Cuba筋o, COm

369 metros de queda d’agua, e a import会ncia da area

na conservapao dos recursos h綿ricos, hqie tao disputa-

dos nos aglomerados ufoanos.

Na costa litor釦lea do norte de Santa Catalna desta-

Ca-Se a fomapfo de FIoresta Quatem看ha nas planfoies

do munic垂io de Itapoa. Sfo征eas com florestas ainda

bastante densas e ricas bioIogicanente, POr6m com v鉦-

OS ind壬cios de pe血foa辞o nas suas bordas, decorrentes

de in竜meros pequenos desmatanentos que sfo promo-

Vidos para a posterior ocupa辞O imob地租a. Itapo各, Sat)

Francisco do Sul e JoiIIViⅡe abrigam a Bala da Babitonga,

em cuJaS margenS desenvoIvem-Se grandes freas de

manguezais e florestas quatemdrias. Desnecessdrio dis-

COrrer SObre a import釦ocia e valor bio16gico dessas dre-

as, COn血do vale ressaltar a boa condi9あde preserva辞O

atual de v各rios remanescentes dessas fomae6es e o ele-

Vado grau de pressわa que est荻) Sujeitas.

Como no restante do litoral catar血ense, a PreSSあ

exercida sobre os ecossistemas associados da Mata

lO8

Atl含ntica 6 enome, nOtadamente aquela decorrente da

especulac肴o imobilidria e da expanあdo tecido urba-

no・ Essa pressあ6 sensivelmente superior aquela relati-

Va a eXPanSfb de atividades agropecu証as, n肴O POden-

do ser subestimada quando da ado辞o de polfticas p血

blicas voltadas para a conserva辞O da Mata Atl会ntica.

Ao sul de Blumenau e nos muIlicipios de Gaspar

e Brusque encontramos a Serra do Ita匝, uma das dreas

de FIoresta Ombr6fila Densa mais bem conservadas do

Estado. Tlata-Se de uma征ea com grande importancia

bio16gica e re飾gio da fauna e flora・ A征ea al)riga cen-

tenas de nascentes e um dos seus destaques 6 0 mOrrO

do Spitskopf. Na regifb quase nfo se pratica agricu血-

ra e as principais fomas de pressfo sobre a floresta sao

a especula9あimobi雌ria e expansao ufoana. Nesta re-

gi都o esta sendo criado o Parque Nacional da Serra do

Itajaf com軸〕rOXimadamente 50.000 ha.

Na regifo de Florian6polis destaca-Se O Parque

Estadual da Serra do Tabuleiro. Maior parque do Esta-

do, COm 86 mil hectares, COnServa V征ias foma96es flo-

restais e ecosssitemas associados da Mata Atl含ntica.

No extremo sul de Santa Catarina, junto aos Apa-

rados da Serra Geral, Observa-Se ainda uma vegetapわ

CarCaterfstica, denominada Floresta Nebular. Junto das

Encostas da Serra Geral a FIoresta Ombr6fila Densa

ainda persiste com destac各vel exuberincia, Pelo me-

nos at6 a altura do Rio M託Luzia, COntudo nas areas

Originalmente cobertas pela Floresta Tropical das Pla-

nfcies Quatemarias e vegetacao litoranea a devasta-

9わ6 quase total. Mindsculos fragmentos da vegeta-

CaO Original, meSClam uma matriz altamente

ar]血OPizada, CaraCterizada por uma extensiva征ea com

Cultivos de arroz e, em menOr eSCala, de bananeiras.
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Ao Su/ de B/unenau es書名sendo cIfado "m Pa岬ue Naciona/ com ce〃冶de 50 mi/ hecねres

Conc音usao

Das an乱ises realizadas, destaca-Se a reducfb dos

PrOCeSSOS de desmatamento. Os poucos casos detecta-

dos referem-Se aS dreas de reduzida extensao e estao

Iocalizados em鉦eas cobertas por vegeta辞o secund徹ia

em estagio m6dio de regenerap訊o. Constata-Se tamb6m

que, eXCetuando-Se aS areaS do Planalto’Oeste e planf-

cies do extremo sul, naS demais regi6es visitadas existe

um claro sinal de redu辞o das atividades agricolas.

A associaeao desses fen6menos por certo es-

tar各condicionando uma evolu辞o positiva na recu-

Pera9aO da cobertura florestal do Estado. Contudo’

destaca-Se tamb6m uma acentuada perda qualitati-

va nas florestas catarinenses. Assim, reSSalta-Se que

o processo de regenera辞o natural das florestas pode

ficar seriamente comprometido, hatia visto o redu-

zido ndmero de fragmentos florestais primdrios e/

Ou em eStagios avaneados de regeneraeao, e O COm-

PrOmetedor isolamento dos mesmos.

Nesse contexto, a eXPIora単o de esp6cies ma-

deireiras de elevado valor comercial, COmO 6 o caso

da araucdria, Canela preta, SaSSafr各s e imbufa, POr

exempIo, deflagra uma incomensuravel amea?a a in-

tegridade destes乱timos remanescentes’bem como

pode estar, SOb v征os aspectos, inviabilizando as di-

namicas envoIvidas no processo de sucessわe rege-

nerapao natural das florestas degradadas nos seus ar-

redores. N詠o obstante a criticidade da situacao destas

esp6cies florestais’nOtadamente aquelas oficialmente

reconhecidas como amea9adas de extine都o, O PrOCeS-

so de extra辞o seletiva de madeiras nobres continua

em curso no Estado, COmO foi possfvel observar nas

florestas do municipio de Vitor Meire11es.

Historicamente, a eXtra9わseletiva de esp6cies

florestais nobres no Estado de Santa Catarina foi rea-

1izada de forma predat6ria, muito acima da capaci-

dade de auto-regenera9aO destas esp6cies・ Como守e-

Sultado dessa expIora9aO, eSta em CurSO um PrOCeS-

SO aCentuado de erosfb gen6tica, Principalmente da-

quelas que ja constam da lista de esp6cies ameacadas

de extin辞o.

Tbma-Se urgente a realizaeao de um levantamento

PreCiso da situa辞O atual das florestas naturais e a ado-

gao de efetiva prote辞o das征eas phoritarias para con-

SerVa9aO florestal, aSSOCiando uma revis都o na polftica

agrfcola, Visando nao apenas fixar o homein no campo’

mas fundanentalmente d血ndir tecnologias menos agres-

sivas, inserir atividades agroflorestais sustent各veis, COm葛

pativeis com uma politica de preserva辞o florestal. Faz-

Se urgente tamb6m a adoeao de medidas para resgatar e

resguardar o patrim6nio gen6tico das especleS madeirei-

ras que hQje encontram-Se SOb forte ameaea de extin辞o・

Sabe-Se que V各rias populap6es geneticamente di-

versas sわnecess各rias para assegurar a persistencia de

uma esp6cie, e nO COnteXtO atua1 6 oportuno mencionar

a observa?詠o do Professor Paul Ehrlich:

`A cazISa鎚sica (わdecoI卿OS砕O dr dre7壷加虎

Olg∂nica "∂o 6 a鍬pわ者agaO OZ‘ a ma脇虎h臥

mana, maS a desh男igao de hdbiiats q〃e reSZl庇a

切開JanSaOくわs papuky6es hz!manaS e de鋤aS

a加地くわs. No momenio em gzle Se?セCOnhece q“e

zJm OJganおmo esid em per遁O虎撮めap6q, gem手

mente j#諭融わ虎maよs pam salv血h’〕
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Mata AIlant雪ca

Conceito, ab「ang6nc雪a e針ea o「ig雪na看

Jodo Roulo Ribei7りC(やObianco(*)

Quando os europeus iniciaram a coIonizaeわdo

territ6rio que posteriomente daria origem ao Brasil, en-

COntraram duas grandes florestas constituidas por verda-

deiros mosaicos de diferentes fisionomias vegetais.

A maior dessas florestas, que ainda pemanece

muito preservada, eStendia-Se Pela bacia hidrogr組ca

do Rio Amazonas, OCuPando toda a Regifo Norte do

Brasil e significativas pore6es dos pafses vizinhos. A

esse complexo e diversificado copjunto de fomae6es

Vegetais continuas se convencionou chamar de FIoresta

Amaz6nic a.

A outra, menOr, POr6m de grandes dimens6es, OCOr-

ria ao Iongo da costa, do Rio Grande do Norte ao Rio

Grande do Sul e se estendia por centenas de qui16metros

COntinente adentro, naS regi6es Sul e Sudeste, Chegando

a Argentina e Paraguai.

Apesar de diversificada e originalmente continua

COmO a FIoresta Amaz∂nica, at6 recentemente existiam

diferentes denomnaeoes para essa floresta, baseadas em

COnSidera96es fitofision6micas e florfsticas de観山das por

diferentes pesquisadores, que agruPaVam SuaS fomac6es

Vegetais de acordo com crit6rios pr6prios.

Para alguns autores, a Mata Atl会ntica se res血ngi-

ha a floresta densa que ocorre ao Iongo do litoral brasi-

leiro. Entretanto, eStudiosos como AB ’SABER ( 1977),

RIZZINI (1979), EITEN ( 1983), entre OutrOS, desenvol-

Veram trabalhos onde apresentavan um conceito mais

anpIo da fomaeao original da Mata Atlantica, embora

COm areaS de abrangencia e terminoIogias diferentes.

Se at6 recentemente a conceitua9都o cient範ca da

Mata Atlantica era exclusivamente um assunto de inte-

resse acad台mico, a Partir da promulga?都o da Constitui-

9わFederal de 1988 ela se tomou uma questfb legal・

Isto porque, aO COnferir a Mata Atl含ntica o status de

“patrim6nio nacional’’, a defini9fb de sua drea de

abrangencia passou a ser um imperativo para a regula-

menta辞o de seu uso e conservapao, nOS temOS reStriti-

VOS definidos pelos deputados constituintes.

A primeira iniciativa para buscar uma definieao

Cientf鯖ca consensual para a Mata Atl含ntica ocorreu em

1990, quando a Fundapfo SOS Mata Atl含ntica reuniu os

mais importantes pesquisadores especializados neste

COmPlexo vegetacional durante um seminario de quatro

dias ocorrido na cidade de Atibaia, Sao Paulo.

Uma昭ridade: a Ma書a A書僑n書;ca do /ei書o que os eu′OpeuS a encOnt′a帽m e肋1500,

E5書a9舌o foo/6gfca da Ju′6ね, 〃to帽/ de S舌o Pau/O

(掌) - Joao P伽lo Ribeiro Cdpobianco - Bi紡gp, e坤eCめl鼠のCm e物ICaCゐambiental pela 【)NB,めzlめmndo em ag亮ez肋研a C mわambie寂e

pela Unil,erS協de de Ca〃即inas e coordenador do J朋筋海o Socioambie職ial - JSA - Sdo脇zllo-SR

土工l



A Mata Atlantica e Voce

Baseados em crit6rios

botanicos e fitofision6micos,

CruZados com considera96es

de natureza geo16gica e ge-

Ogr組ca e, COnSiderando ain-

da, aS queSt6es relativas a

COnServapaO ambiental, Che-

gou-Se a uma defini辞o am-

Pla que englobava a floresta

litor含nea, aS mataS de arau-

C各ia, aS florestas deciduais

e semideciduais intehoranas

e ecossistemas associados

COmO reStingas, mangueZais,

florestas costeiras, CamPOS

de altitude e encraves de

CamPOS, br匂os de altitude e

Cerrados.

Esta defini辞o foi pos-

teriormente aprlmOrada e

Submetida ao Conselho Na一

M)S E5向dos de層fo Grande do S叫Sanfa Caね而)a, f均伯n看e S看o fねub a Mafa A書僑n捌ea

es書en脆se cen書enas de qu〃6metros con書肋en書e a(fen書ro. Pa岬l/e Nacfona/ db tsuapI+P層

Cional do Meio Ambiente -

Conama, que a aPrOVOu em 1992, eStabelecendo o

COnCeito de Dominio da Mata Atlantica. Desta forma,

PaSSaram a ter a denomnaeao gen6hca de Mata Atl会n-

tica as areas primitivanente ocupadas pelas seguintes

fomae6es vegetais constantes do Mapa de Vegetapao

do Brasil (IBGE, 1993) que膏excecao dos encraves

no Nordeste, formavam originalmente uma cobertura

florestal praticamente continua nas regi6es Sul, Su-

deste e parcialmente Nordeste e Centro-Oeste: FIores-

ta Ombr6fila Densa, FIoresta Ombr6fila Mista, FIores-

ta Ombr組Ia Aberta, FIoresta Estacional Semidecidual,

FIoresta Estacional Decidual, mangueZais, reStingas,

CamPOS de altitude, brejos interioranos e encraves flo-

restais do Nordeste, COmO eCOSSistemas associados.

Segundo este conceito, que foi posteriormente

incorporado a legislaefo ambiental brasileira com a

edie詠o do Decreto Federal rf 750, de fevereiro de 1993,

a Mata Atl会ntica se espalhava por area de aproxima-

damente l.306 mil qui16metros quadrados, equivalente

a cerca de 15% do territ6rio brasileiro. Sua regi都o de

OCOrrenCia original abrangia integralmente ou parcial-

mente atuais 17 Estados da Federa辞0: Alagoas, Bahia,

Ceara, Esp証to Santo, Goi各s, Minas Gerais, Mato Gros-

SO do Sul, Parafoa, Pemambuco, Piaui, Parana, Rio de

Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa

Catarina, Sergipe e Sfb Paulo (tabela l).

亘importante destacar que, Para alguns autores,

estes ntimeros estariam subestimados para a regiわdo

Nordeste, devido ao fato da regi奮o j各se encontrar in-

tensamente degradada quando foram realizados os le-

VantamentOS do PrQjeto RADAM, que Subsidiaram o

Mapa de vegetapao do Brasil elaborado pelo IBGE. Para

GONZAGA DE CAMPOS (1912), mais de 35% da re-

gifo Nordeste era originalmente ocupada por fomae6es
florestais. No mesmo sentido, COIMBRA e CÅMARA

l12

Tabeia l -Area o晴れal da Mata劇anica se到れdo defini辞O do

ConselIIO Naciomal do Meio Ambiemte - CONAMA

UF �Å「eauF �Å「eaoriginal(DMA) 
K能く1) �K辞(2) �%3) 

A」 �27.933 �14.529 �52,01 

BA �567.295 �177,924 �31,36 

CE �146.348 �4.878 �3,33 

ES �46,184 �46.184 �100,00 

GO �341.290 �10,687 �3,13 

MS �音　358.159 �51.536 �14,39 

MG �588.384 �281.311 �47,81 

PB �56.585 �6.743 �11,92 

PE �98.938 �17,811 �18,00 

Pi �252,379 �22.907 �9,08 

PR �199.709 �193.011 �96,65 

RJ �43.910 �43.291 �98,59 

二　RN �53.307 �3.298 �6,19 

:RS �282.062 �132.070 �46,82 

SC �95,443 �95.265 �99,81 

SE �22.050 �7.155 �32,45 

SP �248.809 �197.823 �79,51 

丁btal �3,428,783 �1.306,421 �38,10 

(ま) IBG阜エ999

(クISA,エ999

(3) SobIe a言′ea da uF

DM - Domh血) da MaねAt/an書厄a (cOMMA, 1992)

(1996), em reCente trabalho intitulado “Os limites Ori-

ginais da Mata Atl含ntica na Regifo Nordeste do Bra-

Sil”, traZem in正meras evidencias baseadas em ampla

PeSquisa bibliogr組ca, COnSultas e visitas de campo

que sustentam a tese da exist合ncia de florestas em

regi6es hqie classificadas como semi-各rido. Caso ado-

tassemos os n竜meros de Gonzaga de Campos, terfa-

mos uma drea original de Mata Atl含ntica no Pafs de

l.480.400 km2, Ou 17% do territ6rio brasileiro.
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Sintese da音eg雪s8a辞o de prote辞o

Apesar de ter sido o prmelrO COnjunto de ecossis-

temas brasileiro a sofrer com a explorae款o irracional de

SeuS reCursOS naturais, at5 muito recentemente a legisla-

Cfo de proteeわa Mata Atl会ntica praticanente se res-

tringia ao estabelecido no C6digo FIorestal, que embora

avancado para sua 6pooa, nfb oferece mecanismos sufi-

Cientes para uma efetiva prote辞o da biodiversidade exis-

tente nas florestas.

」ei Federa音nQ 4,771/65

(C6digo FIo漢esta音)

O C6digo Florestal, institufdo pela Lei Federal nO

4.77 1/65, limitou o exercicio do direito da propriedade

referente as formae6es vegetais nativas existentes em

todo o territ6rio nacional. Qualificou as florestas como

bens de interesse comun a todos os habitantes do pais,

Subordinando a explorapao de tais recursos naturais ao

interesse da popula辞O. Na 6poca de sua edi辞o, este

COnceito limitava-Se a PrOteeわdo solo, das encostas,

dos cursos d’各gua e da manuten9aO de um estoque de

madeira, Sem haver preocupa9わdireta com a conserva-

9fb da biodiversidade, nOS mOldes hQje existentes.

constitu雪辞o Fede愉漢de 1988

Somente no final da d6cada de 80, ap6s quase cin-

CO S6culos de destrui辞O, foi que a Mata Atlantica re∞-

beu o reconhecimento de sua importancia anbiental e

SOCial na legisla9fb brasileira, atraVds do § 4O, do Artigo

225 da Constituicao Federal, Onde se le: `A FloleS幼

Amz∂nica bmsileim, a Md鋤a Sem do MaJ;

o Hontaml Mato-Grossense c a Zom Costeira sdo

pat亮m∂nio mcioml, e Sua Z/tilizafdo佃r-Se-d, m jbr-

m da Jei, dentm de condif∂es que assegurem ap/eSer-

Vafdo do meio ambiente, inclusive qumtO aO #SO dos

JeCuISOS mtumis ’’.

Posteriomente, Seguindo a orienta辞o da Consti-

tui辞o Federal, diversos Estados refor9aram eSte dispo-

Sitivo constitucional, inserindo em suas Constitui96es,

dispositivos transfomando seus remanescentes de Mata

Atl含ntica em areas especialmente protegidas, Sendo que

alguns Munic垂)ios charam dispositivos espec組cos em

SuaS Leis Org含nicas.

Dec「eto Federa看れ0 99。547/90

A primeira iniciativa do Govemo Federal no senti-

do de regulanentar a Constitui辞o Federal, definindo

instrumentos legais especfficos para a Mata Atl会ntica,

foi a edic肴o do Decreto nO 99.547, que dispunha sobre

“a veda辞o do corte, e da respectiva expIora辞o, da ve-

getapao nativa da Mata Atl含ntica, e d各outras providen-

Cias”, aSSinado no dia 25 de setembro de 1990 por Itamar

Franco, que OCuPaVa interinanente a Presidencia da Re-

Pdblica.

Concebido pelo entfb Secret和io Nacional do Meio

Ambiente, Jos6 Lutzenberger, O teXtO eStabeleceu, Pela

Pnmelra VeZ na legisla辞O brasileira, a intocabilidade

absoluta de um coI互unto de ecossistemas, atraV6s da proi-

bie都o total do corte e da utilizaefo da vegetaeao.

Apesar de bem intencionado, O Decreto, que era

de questionavel constitucionalidade, uma VeZ que O § 4O

do art. 225 da CF/88 pemite expressanente a utilizaeao

da Mata Atl含ntica, foi elaborado sem nenhuma partici-

Pap肴O dos govemos dos Estados que possuem Mata Atl含n-

tica e das entidades nわgovemamentais. Este processo

fechado implicou na defini9あde um texto com graves

lacunas e sem respaldo dos 6rgfbs respons各veis pela sua

aplicaeあ, O que Praticamente inviabilizou sua efetiva

COntribuieあpara a preserva辞o anbiental.

Diret音izes aprovadas pelo Conama pa「a a

conservaeao da Mata劇ant雪ca

A partir de 1991, O Conselho Nacional do Meio

Ambiente, 6rgわsuperior e nomativo do Sistema Nacio-

nal do Meio Ambiente (SISNAMA), PaSSOu a reCeber

PrOPOStaS de textos altemativos ao Decreto 99.547/90.

Em abril de 1992, ap6s meses de negoclaCOeS, O

Conama aprovou uma minuta de decreto para ser enca-

minhada a Presidencia da Repdblica como altemativa

ao Decreto 99.547. A nova proposta trazia indmeras ino-

Vae6es, entre aS quais se destacam a delimita辞o precisa

da証ea de abrang合ncia da Mata Atl含ntica e a prote辞o

dos estagios sucessionais de regenera9fo das fomae6es

Vegetais do Bioma.

Com relae肴o aos est縫ios sucessionais da Mata

Atl含ntica, O CONAMA estendeu a prote9肴o para

a16m das forma96es vegetais em estagio prim征io,

incluindo tamb6m as areas degradadas onde esta em

CurSO a regenera9肴O natural. Desta forma, definiu a

PrOteefb da vegeta辞o secunddria nos est毎ios inici-

al, m6dio e avaneado de regenera9訃o. Este conceito

6 um enome avaneo em temos de conservaeわam-

biental para o Bioma, que ja assistiu a destrui9奮O de

mais de 90% de sua drea ohginal.
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As diretrizes aprovadas pelo CONAMA, COnSi-

deradas um marco na luta pela conserva9aO da Mata

Atl含ntica, foram integralmente incorporadas ao Pro-

jeto de Lei 3.285, apreSentado ao Congresso Nacio-
nal pelo Deputado Federal Fabio Feldmam, em Ou-

tubro de 92. Tamb6m constituiram a base para o De-

CretO Federal畔750, aSSinado pelo Presidente Itanar

Franco, em lO de fevereiro de 1993.

O Decreto 750/93

Resultado de um ampIo processo de discussfo nacio-

nal, que COntOu, inclusive, COm Varias audiencias pdblicas,

O Decreto 750 tem como premissa bdsica o conceito de

que a melhor foma de proteger o meio ambiente nfo 6

dizer o que nfo se pode faze暮maS Sim, definir o que pode

Ser feito, Ohentando as ap6es e chando instrumentos de

COntrOle e宜cazes, que COntem COm a Participa辞O efetiva

da sociedade, a maior interessada na conserva辞O.

Neste sentido, O Decreto 750 reconhece o 6bvio:

na area do Domfnio da Mata Atl含ntica vivem mais de

SeSSenta POr CentO da popula辞o brasileira e seus rema-

nescentes florestais n奮o est奮o em reglOeS meXPugnaVeis,

mas sim nos Estados mais desenvoIvidos do pafs, Pr6xi-

mos as grandes cidades brasileiras, Onde a complexida-

de das situa96es 6 enome. Exatamente por isso, eStabe-

1ece mecanismos para enfrentar os conflitos entre con-

Serva9fo e desenvoIvimento, enCarando-OS de frente e

nao os lgnOrando, COmO fazia o Decreto 99.547/90.

O Decreto 750/93 estende a prote辞o a todas as

fomac6es florestais tropicais e subtropicais das reglOeS

Nordeste, Sudeste, Centro○○este e Sul e seus ecossiste-

mas associados como manguezais, reStingas e campos

de altitude. Protege, ainda, OS brqjos intehoranos e os

PreCiosos encraves florestais do Nordeste. Esta medida

abre perspectivas para a real protecao da biodiversidade

da Mata Atl含ntica, dando o mesmo status de areas espe-

Cialmente protegidas para todos os seus remanescentes,

litoraneos e de interior.

A conservae肴o da biodiversidade da Mata Atlanti-

Ca, derivada da diversifica辞o anbiental que a caracteri-

Za, depende fundamentalmente da ado辞o de medidas

que prot匂an suas diferentes fisionomias vegetais. Nes-

Se Sentido, nfo se pode admitir a compartimenta辞o arti-

ficial de seus ambientes e a ado辞o de graus diferencia-

dos de restric6es a degrada辞o.

A defini辞o aprovada pelo CONAMA, e adotada

Pelo Decreto Federal nQ 750/93, re皿ete, COm aCertO, a

PreOCuPa辞O do legislador constituinte que, aO eStender

O COnCeito de Patrim6nio Nacional a Mata Atl会ntica膏

Zona Costeira e a Serra do Mar, ProCurOu reSguardar

toda a biodiversidade existente no Dominio da Mata

Atl含ntica, incluido al as florestas interioranas, a16m da

FIoresta Ombr6fila Densa, que CObre a regiわcosteira.

Quanto a expIoraeao de recursos naturais da Mata
Atl鉦tica, O Decreto 750/93 estabelece diretrizes objeti-

VaS Para uma maior fiscaliza9fb, POSSibilitando o con-

宣14
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trole do diametro e da idade do material expIorado,

das condie6es de trabalho dos empregados envoIvi-

dos, da higiene com que a expIorae肴o de produtos

COmeStiveis (como o palmito) 6 realizada e, Princi-

Palmente, da proced合ncia do material, hQje retirado

ilegalmente de unidades de conservaefb.

Quanto a questわurbana, O nOVO teXtO nOmatiza

de foma rfgida e objetiva os casos em que poder各haver

SuPreSSわde vegetapao de Mata Atl含ntica secund缶ia (nfb

Pem血e Para Vegeta9肴O Prim各ia). Ademais, PrOPicia uma

COmPatibiliza辞o das nomas de prote9aO da vegetapao

COm OS Planos Diretores e demais leis de uso e ocupa辞O

do soIo ou de prote辞o anbiental municipais.

Para os casos de obras de utilidade p心blica ou inte-

resse social, Onde se fara necess盃ho o desmatamento de

証eas de Mata Atlantica, O Decreto 750/93 estabelece

Vdrias condicionalidades: (i) exige decis肴o motivada do

OrgaO eStadual competente respons各vel pelo

licencianento anbiental do empreendimento; (ii) a apro-

VaC肴o pelo 6rg都o estadual dever各ser precedida de

anu合ncia pr6via do IBAMA e infoma9fb ao CONAMA;

(iii) 6 exigido, em tOdos os casos, eStudos de impacto

ambiental.

H看iI誼meros outros dispositivos inovadores no

Decreto 750/93 que merecerian destaque. O objetivo

aqul, nO entantO, 6 apenas apontar alguns aspectos des-

te instrumento legal de grande influencia sobre a reglaO

de interesse do presente trabalho. E preciso salientar,

entretanto, que O Decreto 750/93 surgiu de um processo

Participativo, O que lhe confere um alto potencial para a

efetiva conserva確O da Mata Atl含ntica, O COnjunto de

ecossistemas mais aneacado do pais. Seus efeitos, en-

tretanto, dependerfo da atuaeao das entidades eco16gi-

CaS, S亘ia exigindo sua aplica辞o, SQja contestando a uti-

1idade p心blica de muitas obras e a confiabilidade dos

PrQjetos de explota辞o de esp6cies da flora.

Desde sua edicをo, O Decreto 750 foi regula-

mentado atrav6s de 26 resoluc6es do Conama e

POrtarias conjuntas do Ibama com orgaos ambientais

estaduais, eStabelecendo crit6rios e parametros pre-

Cisos para sua aplicae訃o em quase todos os Estados

inseridos na Mata Atl会ntica.
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Pro書ec者o佃biodiversidade;伽re請Z da po仰ca de

Di「et営izes pa「a a po書簡ca de

COnServa辞O e desenvo漢v雪mento

SuStentaVe看da Mata伸8ant雪ca

O documento “Diretrizes para a Polftica de Con-

SerVa9aO e DesenvoIvimento Sustent各vel da Mata Atl含n-

tica’’, tanb6m chamado de Polftica da Mata Atl含ntica,

aprovado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente

em dezembro de 1998, reSultou de um ampIo processo

de discussao entre todos os setores da sociedade interes-

Sados na conserva辞o e uso sustent各vel do Bioma・

Sua elabora辞o demandou mais de um ano de de-

bates, COm V紅ias reuni6es em diversas localidades do

Pafs, divulgacao de vers6es preliminares atrav6s da

intemet e discussao宜nal em sess肴o Plenaria do Conama.

Pri nc子pios

l. Utiliza辞o da Mata Atl含ntica em condie6es que

assegurem a preservac肴o do meio ambiente e o uso

mdltipIo de seus recursos naturais;

2. Proteeao da diversidade bio16gica com base na

COnSerVa9詠o e no man句o sustent各vel;

3, Recuperaeao das鉦eas degradadas e recomposi-

9aO das fomap6es florestais;

4. Valorizapわdas iniciativas que promovam o de-

SenVOIvimento social em bases sustent各veis, reCuPe-

rando a importancia das populap6es tradicionais;

5. A辞o govemamental integrada de modo a promo-

Ver a geStfb descentralizada e participativa dos re-

CurSOS naturais ;

6. Definicfb e fortalecimento de instrumentos para a

COnSerVaCわe desenvoIvimento sustent各vel dos re-

cursos naturais.

Pa岬ue E5書adua/ da伽a do CaIdoso, "O砺o帽I de S台o f均u/O

Di retrizes

l. Proteeわda diversidade bio16gica associada aos

ecossistemas da Mata Atl含ntica;

2. DesenvoIvimento sustent各vel dos recursos na-

turais da Mata Atlantica;

3. Recuperaeao de dreas degradadas na Mata

Atl含ntica;

4. Compatibilizae肴o das politicas setoriais com

Vistas a conserva9aO e aO desenvoIvimento sus-

tent各vel da Mata Atl含ntica.

O鵬etivo Ge漢al

Delinear ap6es integradas que promovan a conser-

VapaO e O desenvoIvinento sustentg高el da Mata Atlandca.

Objetivos Espec簡cos

l. Proteger todos os remanescentes e a diversida-

de bio16gica atrav6s da amplia辞o do sistema de

UCs; integra辞O dos instrumentos de gestfb; Cria-

C訊o de novas UCs pdblicas e privadas; refor9O das

UCs ja existentes; PrOmOe肴O da regulariza誇o

fundiaria e de novas possibilidades para o estabe-

lecimento dos corredores eco16gicos.

2. Adequar o uso dos recursos naturais ao objetivo de

Obter a conserva9都o dos remanescentes. O cor可unto

de instrumentos de implementaefo deve considerar a

necessidade de recuperar o papel da floresta para as

POPulac6es tradicionais, refomular o conceito de uso

da terra, eStabelecer o manQjo sustent各vel e proteger

a fauna e mananciais da Mata Atlantica.

3. Recuperar a estrutura卸ogeogr組ca, COntribu-

indo para a prote9都o da diversidade bio16gica, COn-

SerVaCfo dos solos e garantia da integridade dos

ecossistemas naturais

4. Compatibilizar as polfticas ambientais e as poli-

ticas setoriais para assegurar a conserva単o dos

recursos naturais e seu uso em bases ecologica-

mente sustent各veis.
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A deg「adaeao

O infcio da destrui確o da Mata Atl含ntica data da

Chegada dos portugueses em 1500. Embora ocupada por

grupos indfgenas tupis relativamente numerosos, COmO

OS Tupinanb各s, que j各praticavam a agricultura, OS rela-

tos dos viatantes e estudiosos do s6culo XVI nfo regis-

tram qualquer sinal de destrui辞o da cobertura florestal.

Ao contrario, Segundo HOLANDA (1995), aS descri-

e6es s肴o de uma floresta intocada, de enome nqueza

natural e que levaram muitos dos que aqui chega-

ram no infcio da colonizaeわa “acreditarem seria-

mente estar nas Am6ricas o paraiso terrestre’’.

A relaefo do coIonizador com a floresta e seus

recursos foi, desde sua ongem, Predat6ria. A falta de

PerCeP辞O da import含ncia dos beneffcios ambientais

PrOPOrCionados pela cobertura florestal nativa e a va-

loriza9わexclusiva da madeira em dethmento de pro-

dutos nao madeireiros, levou a supress肴o de enor-

mes dreas para expansfo de lavouras e assentamen-

tos urbanos e a adocao de praticas de expIorac肴o

Seletiva e exaustiva de especleS.

Antes mesmo da expIora単o do ouro e das pe-

dras preciosas, que tantO agueaVam O interesse dos

COIonizadores, a eXistencia de grandes quantidades

de pau-brasil nas costas do “novo mundo’’, COnfor-

me relatou Am6rico vesp心cio, integrante da expedi-

CaO COmandada por Gaspar Lemos em 1501, foi a

Primeira boa noticia para os portugueses, anSiosos

POr COnhecer em detalhes as fantasticas riquezas que

POderiam expIorar.

Imediatamente coIocada sob o monop61io da

Coroa, a eXPIoracわdo “ibitapitanga” ou “arabutan’’,

COmO era COnhecido em Tupi, foi arrendada a co-

merciantes a partir de 1502. O primeiro ``contrato do

Pau-brasil” foi realizado com mercadores portugue-

SeS e italianos, liderado por Femando de Noronha.

Nestes contratos, O Estado portugu合s comprometia-

se a nfo mais impo血das indias o plgmentO Similar,

entわlargamente utilizado na Europa, e OS arrendat各-

rios assumiam a expIora9わanual de 300 16guas do

A ooupa9否o佃MaねAt僑n書ica foi fei書a a `侮仰e旬gO”
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foi d脇maぬpa帽eJ(pO′ta9舌o伽/帽n書e o s6cuh 20

A caca esportiva ou pa伯expo′ta9舌o de pe/es可〃dou a

exti鴫uh e a co/oca′ em庵co de ext加c舌o m〃ifas esp6cies

de animais da Ma書a A書/含ntica

litoral, O enVio de navios as costas brasileiras e a

manutencao de uma fortaleza, tudo isso sem prQjui-

ZO dos direitos a serem pagos a Coroa.

O monop61io da expIora鈎o do pau-brasil s6 ter-

minou em 1859, quando a Coroa jiregistrava que o

VOlume contrabandeado era superior ao das vendas ofi-

Ciais e surglram OS COranteS PrOduzidos a partir do alca-

trfo mineral. Foram mais de tres s6culos de extraeわ

Predat6ria sem que sequer o processamento da madeira

Para eXtra辞O do corante tivesse sido desenvoIvido na

CO16nia, agregando algum valor ao produto ou gerando

POStOS de trabalho.
“Ttrra Brasilis”, COmO ficou conhecida a nova co-

16nia de Portugal, teVe a Origem de seu nome direta-

mente ligada a expIoraefo do pau-brasil e, POrtantO,

ao inicio da destrui9肴O da Mata Atlantica.

Mas a expIora辞o predat6ria nわse limitou ao pau-

brasil. Outras madeiras de alto valor para a constru辞O

naval, edifica96es, m6veis e outros usos nobres, COmO

tapinhoa, SuCuPlra, Canela, Canj arana, J acaranda, ararib各,

Pequl, JenlPaParana, PerOba, uruCurana e Vinhatico, fo-

ram intensamente expIoradas. Segundo relat6rios da
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童　　A16m da expIora辞O de recursos florestais’houve

謹書器宝器霊宝霊芸慧書誌
学　Onga (que chegou ao valor de 6血r6is’O equivalente ao

竃慧窪書籍とs霊誓諸葦蒜
A este modelo predat6ho de explora辞O dos recur-

sos da flora e da faしma SOmOu-Se O Sistema de concess肴o

de sesmarias, Originando uma combinaeao altamente

destrutiva para a Mata Atlantica. Os relatos da 4)OCa S肴o

impressionantes・ A terra praticanente nao血ha valor. O

PrOPrietario recebia gratuitamente uma sesmaria que’

ap6s consumida toda a mata e explorada suas potencia-

関ades, PasSaVa adiante por un valor irris6ho e solicita-

va o血a ao govemo, Ou Simplesmente invadia uma o血a

terra p聞olica. Fimava-Se na 6poca o conceito de que o

soIo era um recurso descartavel, POIS naO fazia sentido

manter uma propriedade e zelar por suas condic6es na-

同血s e sua fe血idade, ja que poderia ser subsdtuida por

詣謹書器諾eda抽e eEste modelo instituido pela Coroa persistiu por

誉　s5culos e, de certa foma, foi reeditado em periodo

童謡器霊罵言龍三墨言霊宇島r詳
des propriedades para empresas que se comprome-

tessem a abrir a fronteira. A conseq前encia foi a “d5-

儲書io da Se〃轡ria da Sou的B伯zj伯n山mbe′ and Co/Onisa書ion

comp. L書da. em Po′tO Un箱oSc, "a d6cada de 1920

Apenas a madei帽nob′e era Va/o庇ada・ Os beneifeios

ambienfais da 〃oresねfo帽m comp/efamente jgI)O帽dos

6poca da virada do s6culo XIX’em Iguape’Cidade

do litoral sul do Estado de SわPaulo, nわhavia mais

destas征vores num raio de sessenta qui16metros de

seu entomo. o mesmo se repetiu em praticamente

toda a faixa de florestas costeiras do Brasil. A maio-

ria das matas consideradas “primdrias”, e h句e coIo-

cadas sob a prote確o das unidades de conservac訊o’

foram desfalcadas j委h各dois s6culos (DEAN, 1996)・

Embora a Coroa nao tenha investido ou incentiva-

do o conhecimento das potencialidades da Mata Atlanti-

ca, algumas esp6cies nわmadeireiras tamb6m foram ex-

pIoradas em diferentes 6pocas・ COmO a Salsaparrilha’Ce-

ras e b急lsamos. Dentre elas, uma das mais importantes

foi a ipecacuanha ou poaia (Psychotria Zz,eCaCuanha),

planta medicinal que chegou a ser exportada na quantia

de 25 toneladas por ano no final dos anos de 1860 e foi

praticamente extinta no Rio de Janeiro (DEAN, 1996).

A retirada de epifitas como brom61ias’CaCtOS e Or-

quideas tamb6m teve periodos de grande intensida-

de, Sendo responsivel pela destruiefro de grandes

dreas de florestas, CuJaS arVOreS eram Simplesmente

derrubadas para facilitar a extraefb destas plantas.

cada da destruigao”, COmO Sわchamados os anos de

1980, quando se destruiu uma m6dia de 20 mil qui-

16metros quadrados por ano na Amaz6nia.

A literatura brasileira registra manifestac6es de re-

volta e protesto de diversas personagens diante do pro-

cesso de destrui辞o ambiental, COnfimando que a preo-

cupa9fb com as consequ合ncias do modelo predat6rio nあ

sao recentes no Brasil. Jos6 Boniffroio de Andrada e Sil-

va, Joaqulm Nabuco e Euclides da Cunha sわalguns

exempIos de personalidades de nossa hist6ria’que des-

de o inicio do s6culo XVⅡI j各alertavam a sociedade

para as consequencias da destrui辞o irracional que se

processava no territ6rio brasileiro.

O modelo predat6rio’entretantO’nfo foi um pn-

vi16gio do periodo coIonial・ Com a independencia o

cendrio nao se alterou e persistiram as praticas

destrutivas. Em 1928, F. C. Hoehne, entわassisten-

te-Chefe da secfb de botanica e agronomia do Insti-

tuto Bio16gico de Defesa Agricola e Animal do Esta-

do de Sfb Paulo, 1iderou uma expedieao que percor-

reu a regiao das matas de arauc征a, nOS Estados de

Paran各e Santa Catarina.

Partindo de SわPaulo, a equlPe de Hoehne per-

correu milhares de qui16metros por trem’Chegando a

Joinville, PaSSando pelas regi6es de Curitiba・ Ponta Gros-

sa, Rio Negro, Mafra, Sao Francisco do Sul’Porto Unifb・

a脆m de o血as cidades menores. Em todo o trateto fo-

ram registrados com detalhes a beleza da paisagem’a

diversidade da flora, a PreSen?a humana e a destrui-

cao promovida pela expIora9fb irracional da ma-

deira e pela expansfo de pastagens e aghcultura sem

l17
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nenhum cuidado com o meio ambiente.

Em Tres Barras, a Caminho de Porto

Uni袖Hoehne descreve com intensa revol-

ta a enome degradapfo promovida pela em-

PreSa South Brazilian Lumber and

Colonisation Comp・ Ltda., que reCebera a

COnCeSSわpara expIorar milhares de hecta-

res de florestas ricas em arauc盆has e imbuias.

Diz ele: “Que lucro advira ao nosso paiz, Ou

ao Estado de Sta. Catharina ou Parana, das

COnCeSS6es feitas as empresas estrangeiras,

Para a eXPIora辞o de nossas florestas mais

uteis e mais faceis de expIorar?! Ao nosso

ver, nenhum. E possivel que particulares ti-

rem proventos pecuni鉦ios temporarios des-

Se negOCio. Mas o paiz fica, incontestavel-

mente, enOmemente Prejudicado com ellas’’

(HOEHNE, 1 930).

A expIorac訃o madeireira da Mata

Atl含ntica teve import含ncia econ6mica

em nfvel nacional at(… muito recente-

mente. Segundo dados do IBGE, em

meados de 1970 a Mata Atl会ntica ainda

COntribufa com 47% de toda a produ-

9わde madeira em tora no pais, COm

um total de 15 milh6es de m3・ Produe都o

・・・ exph帽9舌o meda書6南de madeiねs "Obres〇〇〇

嶋beia 2 - Remamescentes FIorestais no D軸A

UF �Å「eaDMA(1) Kn子 �RemanescentesFio「estais 

KI辞 �%DMA �%AreadaUF 

A」 �14.529 �877(2〉 �6,04 �3,14 

BA �177.924 �12.674(3) �5,44 �1,71 

CE �4.878 �2.743(2) �56,23 �1,87 

ES �46.184 �3.873(4〉 �8,39 �8,39 

GO �10.687 �65(4) �0,61 �0,02 

MS �51.536 �396(4〉 �0,77 �0,11 

MG �281.311 �11.251(4) �4,00 �1,91 

PB �6,743 �584(2〉 �8,66 �1,03 

PE �17,811 �1.524(2) �8,56 �1,54 

Pi �22.907 �24(2) �0,10 �0,01 

PR �193.011 �17.305(4) �8,97 �8,67 

RJ �43.291 �9.289(4) �21,46 �21,15 

RN �3.298 �840(2) �25,46 �1,58 

RS �132.070 �5.065(4) �3,83 �1,80 

SC �95.265 �16.662(4〉 �17,49 �17,46 

SE �7.155 �1.367(2) �19,11 �6,20 

SP �197.823 �17.916(4) �9,06 �7,20 
“!もtaI �1.306.421 �102,455 �7,84 �2,90 

(リISA,エ999

(2J Sociedade No′dest伽a de鹿o有塘ね

(3)用Indae台o SOS MaねA書給血jca e /NPE (dados de 1990)

(4‖Ftmda9看o SOS Ma書a A鵬n書foa, /NPE e /SA (dados de 1995)

DMA - Domjhio da Mafa A鵬n書ica (cOMMA, 1992)

drasticamente reduzida para menos da

metade (7,9 milh6es de m3) em 1988, dado o esgota-

mento dos recursos devido a expIorac訃o nわsusten-

tavel. Atualmente a inddstria madeireira dependente

de esp6cies da Mata Atlantica possui import含ncia ape-

nas reglOnal, eSPeCificamente nos Estados do Parana

e Santa Catarina, Onde a ind心stria moveleira e de ma-

deiramento para construe6es continua a exploraeao

Predat6ria do pinheiro-do-Parana.

Atualmente, a Mata Atlantica sobrevive em cerca

de lOO mil km2 (*). seus prmCIPalS remaneSCenteS COn-

Centram-Se nOS Estados das regi6es Sul e Sudeste,

recobrindo parte da Serra do Mar e da Serra da

Mantiqueira, Onde o processo de ocupae肴o foi difi-

Cultado pelo relevo acidentado e pouca infra-eStru-

tura de transporte (tabela 2).

Segundo os resultados do mais recente estudo

realizado pela Funda辞o SOS Mata Atl鉦tica, em Par-

Ceria com o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas

Espaciais) e o Instituto Socioambiental, Publicado em

1998, entre OS anOS de 1990 e 1995 mais de meio mi-

1h肴o de hectares de florestas foram destruidos em nove

Estados nas regi6es Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que

COnCentram aPrOXimadamente 90% do que resta da

Mata Atl含ntica no Pais. Um valor equivalente a mais

(*) Sociedade Nord栂ina de Ecologia, Fz‘nd句画o SOS Mata Af脇n訪oq, J朋勧めNacioJ!al de De呼応as Eやaciais c Jn訪帥O Socioambien融
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… eSpeOufae舌o inob〃賭南"O 〃書o帽/ e…

de 714 m血caIapOS de futebol literalmente eliminados do

mapa em apenas cinco anos, a uma Velocidade de um

CamPO de futchol demわado a cada qua虹o minutos. Uma

destrui辞O PrOPOrCionalmente tr6s vezes maior do que a

Verificada na Amaz6nia no mesmo perfodo.

Somando-Se eSteS ntimeros aos do estudo ante-

rior, referente ao perfodo 85-90, Chega-Se a Cifra de

ll%　de Mata Atl含ntica destru壬da nos丘ltimos lO anos

nestes Estados, PrOVOCando uma queda de 8,3% para

7,8% na estimativa de mata prlmarla e SeCund急ria em

estagio avaneado de regenera9fo, remaneSCenteS em

todo o Pais. Mantida esta situa9fo, em Cinqtienta anos

… ○ ○作遁c加)en書o虎so加naくわくねs c肋くねs es鰯b en書Ie aS

p面)c小ajs causas da dtstrty corItemPO庵ueaぬMafa A鵬n舶

Ser各eliminado completamente o que sobrou dela fora

dos parques e outras categorias de unidades de conser-

VaCfb ambientais.

Os n丘meros impressionantes da destruieわda

Mata Atlantica demonstram a inexistencia de polfti-

CaS de conservacfb ambiental no Pais e a absoluta

falencia do sistema de fiscalizae肴o dos 6rgわs pdbli-

COS. E bom lembrar que estes desmatamentos nao

est都o ocorrendo em regi6es distantes e de diffcil aces-

SO, aO COntrdrio, derruba-Se enOrmeS areaS de flores-

tas impunemente a poucos qui16metros de cidades

COmO Sao Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

Os p加heirais remanescentes devem se′ preSeryados. Passos MafaSc
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A血叩0傭釦cぬくめ

cO〃SeIγ日夕aO e

作〇四e寛a如くねMaね

A脚舶
A Mata Atl含ntica 6 considerada atualmente como

um dos mais hcos cor互untos de ecossistemas em temos

de diversidade bio16gica do Planeta. Dis血buido ao lon-

go de mais de 23 graus de latitude sul, eSSe Bioma 6

COmPOStO de uma s6rie de fitofisionomias bastante

diversificadas (tabela 3), O que PrOPiciou uma significa-

tiva diversificaeao anbiental e, COmO COnSeqtiencia, a

evolu確o de um complexo bi6tico de natureza vegetal e

animal altamente rico.

N都o h各dados precisos sobre a diversidade total de

Plantas da Mata Atl餌tica. Considerando-Se aPenaS O

grupo das anglOSPemaS, aCredita-Se que O Brasil possua
entre 55.000 e 60.000 esp5cies, Ou Seja, de 22 a 24% do

total que se estima existir no Planeta. Deste total, aS

PrQjee6es sfb de que a Mata Atlantica possua cerca de
20.000 esp6cies, Ou Sqja, entre 33 e 36% das existentes

no Pafs.

Para se ter uma id6ia da grandeza que significam

esses ndmeros, basta compara-los as estimativas de di-

VerSidade de angiospemas de alguns continentes : 1 7.000

espdeies na Am6rica do Norte, 12.500 na Europa e entre

40.000 e 45.000 na Åfrica.

Somente no Estado de SわPaulo, que POSSufa cer-

Ca de 80% de seu territ6rio originalmente ocupado por

Mata Atlantica, eStima-Se eXistirem 9.000 esp6cies de

lfabeia 3 - Fisionomias vegetais inseridas no

Dominio da Mata Atlantica - DMA(1)

Fitofisionomias(2) ��Km2(3〉 �%(4〉 

Forma96esFIo「estais ��1,041.998 �79,76 

Ombr6冊as ��406,446 �31,11 

Densa ��218,790 �16,75 

Abe巾a ��18.740 �1,43 

Mista ��168.916 �12,93 

Estacionais ��635.552 �48,65 

Semidec �duai �486,500 �37,24 

Dec �dua �149.052 �11,41 

Zonasde“lensaoEcoi6gica ��157,747 �12,07 

Enc「aves ��65,468 �5,01 

Re軸gioEco看6gico ��103 �0,01 

Forma96esPioneiras ��41.105 �3,15 

lbta看DMA ��1,306.421 �100,00 

(リConfome COMMA, 1992

(2) Mapa de唯E記章a(清O do Bras肌/BG与1993

(切ISA,エ999

(4) Sob伯a aIea tO書a/ do DMA

DMA - Domjnねda MaねA書/台nt;oa (coMMA, 1992)
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Na MaねA書僑n書foa e加sfem ceroa de 20 m〃 esp6cies

de pねn書as, mui書as defas raIaS O〃 endem細as.

Pa′que昂§ねduaI Oe/ねdoノacuj; Po′to A/egre・月S.

faner6gamas, 16% do total existente no Pais e cerca de

3,6% do que se estima existir em todo o mundo. No

CaSO das pteridd鯖tas, COmO Sanambaias e outras plantas

menos conhecidas, aS eStimativas apontan para uma di-

VerSidade entre 800 e 950 esp6cies, 73% do Brasil e 8%

do mundo (JOLY & BICUDO, 1999).

Estudos desenvoIvidos por pesquisadores da Uni-

VerSidade Federal do Esp血to Santo e da UNESP canpus

de Rio Claro, SE publicados pelo Boletim do Museu de

Biologia Mello Leitfb (n9 7, dezembro de 1997), identi-

ficaram a ocorr合ncia de 443 esp6cies arb6reas em uma

drea de l ’02 hectares de Floresta Ombr6fila Densa, Pre-

Sente na EstacわBio16gica de Santa Luzia, munic垂)io

de Santa Teresa, reglaO Serrana do Espirito Santo.

Posteriomente, equipe fomada por especialistas

do Jardim Botanico de Nova Iorque e da ComissわExe-

Cutiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) en-

COntrOu 454 esp6cies de arvores numa各ea de um hecta-

re do Parque Estadual da Serra do Conduru, localizado

no sul da Bahia.

Ambas as descobertas superaram o recorde regis-

trado em 1986 na Amaz6nia Peruana, que inclufa 300

esp6cies por hectare, e reVelam que a Mata Atlantica

POde possuir a maior diversidade de征vores do mundo.

Some-Se a alta diversidade, O fato de que pelo me-

nos 50% das plantas vasculares conhecidas da Mata

Atl含ntica sao endemicas. O nivel de endemismo cresce

Signi宜cativanente quando separanos as esp6cies da flora
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c肋des鵬t6庇as, cOmO ngt/ape-SB prese′Vam ma Cu/tura de convivencfa com a MaねA鵬ntfoa

em grupos, atingindo 53’5% para esp6cies arb6reas’

64% para as palmeiras e 74’4% para as brom61ias・

De血O da riquissima fauna existente na Mata Atl会n-

tica, algumas esp5cies possuem ampla dis血buieao’PO-

dendo ser encontradas em outras regi6es, COmO S都o os

casos da onca-Pintada’Onea-Parda’gatoS-do-mato’anta,

cateto, queixada’alguns papagai-

os, COruJaS, gaVi6es e muitos ou-

tros. O que mais impressiona, nO

entanto, 5 a enome quantidade de

esp5cies end合micas, Ou Sga, que

n肴o podem ser encontradas em ne-

nhum outro lugar do planeta, S都o

os casos das 73 esp6cies de mamf-

feros, entre elas 21 esp6cies e

subesp6cies de primatas’e das 160

esp6cies de aves. E血e os an鮒〕ios

o ndmero 6 ainda mais surpreen-

dente: das 183 esp5cies cataloga-

das, 91,8% s肴o consideradas

endemic as.

Comparada com a floresta

amaz6nica a Mata Atl鉦tica apre-

senta, PrOPOrCionalmente’maior

diversidade bio16gica. No caso

dos mamiferos, POr eXemPIo, eS-

t訃o catalogadas 215 esp6cies na

Mata Atl含ntica, COntra 353 na

Amaz6nia, aPeSar desta ser quatro vezes maior do

que a area original da primeira・

Uma an餌se comparativa entre a diversidade de

esp5cies de vertebrados no mundo’nO Brasil e no Esta-

do de SわPaulo, que COmOj各mencionado possufa cerca

de 80% de seu terht6rio ohginalmente ocupado pela Mata

Onca「pかねda (Pan請e帽onca), 〃ma das

esp6cfes ameacades de ex書初c乞o

Atlantica, Pem正e uma Visわapro-

Ⅹimada da riqueza do Bioma. Na

tal)ela 4, 6 possivel verificar indi-

ces muito altos de esp6cies, u血a-

PaSSando, na maioria dos casos, a

cifra de 40% do total existente no

Pafs.

Apesar desta grande biodi-

versidade, a Situa辞O 6 extrema-

mente grave’POrque das 202 es-

p6cies de animais consideradas o魚一

cialmente amea9adas de extincao

no Brasil (IBAMA, Portaria nO

l.522 de 19/12/89), 171 sao da

Mata Atl含ntica. Este ndmero ten-

de a crescer rapidamente. No caso

das aves, POr eXemPlo’eStudo re-

Cente, Publicado na prestigiada re-

vista britanica “Nature”, aPOnta

que pelo menos 88 esp6cies de aves

end合micas da Mata Atlantica es-

tあamea9adas.
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Os cientistas acreditam

que quatro esp6cies estejam

COmPletamente extintas e pelo

menos outras　60　estejam

ameaeadas de extin辞o no cur-

to prazo.

A verdade 6 que, em um

Pafs onde a biodiversidade 6 pou-

CO COnhecida como o nosso, ha

esp6cies que podem ter sido ex-

tintas antes mesmos de serem ca-

talogadas pelos cientistas e ou-

tras que, aO Serem descobertas,

entram imediatamente para a tr呑

gica lista das amea9adas de

Tabela 4 - Dive「sidade de Vertebrados (1)

Mundo �B「asii ��SaoPaulo 

nOesp6cies �nOesp6cies �咽2) �noesp6cies �孤2) �%(3) 

Peixes �24.618 �2.657 �10,79 �773 �3,14 �29,09 

Anfibios �4.000 �600 �15,00 �180 �4,50 �30,00 

Repteis �6.000 �465 �7,75 �186 �3,10 �40,00 

ANeS �9.700 �1.677 �17,59 �738 �7,61 �44,01 

Mamife「os �4,650 �502 �10,80 �194 �4,17 �38,65 

聞JOLY C,A.; B/cuDO, c.E.M.; O惟繁5.刷o伽versidade de E5tado de S舌o Pau/o, Bras肪sj加ese do

conhechれenfo ao tha/ do s6cu/O XX, VO仙me 6: ve′tebrados /層foa′do M. C. Cas書ro - S舌o

Pau/o; fnP各SB 1998.

(2) E巾′efa9言o a d柄ersidade de ye′febrados "O mundo

(3) Eh? nefae看o a diveISidade de ve′書eb帽dos no Bras〃

extineao. Sfo os casos, POr eXemPlo, do mico葛le訊o-

da-Cara-Preta (Leontapithecus caissara) e do p各ssa-

ro bicudinho-do-brejo (Stynやhalornis acutirostris),

ambos recentemente encontrados por pesquisadores

no litoral paranaense, a menOS de 200 qui16metros

da cidade de Sfb Paulo, a maior metr6pole da Am6-

rica do Sul.

Mesmo reduzida e muito fragmentada, a Mata

Atl含ntica possui uma import含ncia enome, POIS eXerCe

influencia direta na vida de mais de 80% da populacわ

brasileira que vive em seu dominio. Nas cidades, dreas

rurais, COmunidades cai9araS e indfgenas ela regula o

fluxo dos mananciais hidricos, aSSegura a fertilidade do

SOIo, COntrOla o clima e protege escarpas e encostas das

SerraS, a16m de preservar um patrim6nio hi$t卸ico e cul-

Na Mata Atl含ntica nascem diversos rios que最B.

tecem as cidades e metr6poles brasileiras, beneficiando

mais de lOO milh6es de pessoas. A16m de milhares de

PequenOS CurSOS d’各gua que afloran em seus remanes-

CenteS, Sua regifo 6 cortada por rios grandes como o

Paran肴, O Tiete, O Sao Francisco, O Doce, O Parafba do

Sul, O Paranapanema e o Ribeira de Iguape, importan-

tissimos na agricultura, na PeCuaria e em todo o proces-

SO de urbanizacao do pais.

A Mata Atl含ntica significa tanb6m abrigo para va-

rias popula96es tradicionais e garantia de abastecimento

de絶ua para mais de 120 milh6es de pessoas. Parte sig-

nificativa de seus remanescentes esta hQj e localizada em

encostas de grande declividade. Sua prote辞o 6 a maior

garantia para a estabilidade鯖sica dessas証eas, eVitando

assim as grandes catastrofes que Ja OCOrreram Onde a

floresta foi suprimida, COm COnSeqtiencias econ6micas e

SOCiais extremamente graves. Esta regiao abriga ainda

belfssimas paisagens, Verdadeiros parafsos tropicais, C叩a

PrOte辞O 6 essencial ao desenvoIvimento do ecoturismo.

A anねs6 sobne所ve em a幽/maS areaS Pro書初めs
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Reserva da B雪oste「a da

Mata AI園舎nt己ca
Jos6 Iお初・O de Olit’eim Cosめ(リ

Reservas da Biosfera sao por96es de

ecossistemas terrestres ou costeiros que recebem um

Plano especial de gestfo e manejo sustentivel, Se-

gundo crit6rios adotados intemacionalmente’atraV6s

do Programa MaB - Man and Biosmere (O Homen e

a Biosfera) - Criado em 1971 pela UNESCO - Orga-

niza辞o das Nae6es Unidas para Educa?fb’Ciencia

e Cultura.

Segundo o SNUC, Sistema Nacional de Unidades

de Conserva辞o, a Reserva da Biosfera 6 um modelo de

gestあ, integrada, Participativa e sustentavel dos recur-

SOS naturais, Para征'eaS Pdblicas e privadas’que tem

COmO O切etivos a preserva辞o de biodiversidade, O de-

senvoIvimento sustent各vel e a pesquisa cient組ca, Sendo

COnStituida por:

I - Uma ou v征ias zonas-ndcleo, destinadas a prote-

辞o integral da natureza. Sao as que contem os exem-

pIos mais significativos dos remanescentes naturais’

em seu estado original ou quase sem alteraefo.

O Pa叩ue N∂ciona/ do Capara6, na朋visa do E5pj碗o Sanfo

com M肋as Ge帽is faz pa′fe da膚ese′ya da Bfosfera

Normalmente s肴o constitufdas por unidades de

COnSerVaefb de prote辞o integral com altos fndi-

CeS de endemismos, riqueza gen6tica e caracte-

rfsticas naturais竜nicas. Nestas areas sao incenti-

Vadas atividades de pesquisa voltadas a conser-

VaeaO ambiental.

II - Uma ou v徹ias zonas de amortecimento, Onde s6

S詠o admitidas atividades que nao resultem em danos

Para aS ZOnaS-ndeleo. Sfb as areas que envoIvem total-

mente as zonas-ndcleo. Nestas和eas ser肴o estimuladas

as atividades de desenvoIvimento sustentavel, buscan-

do harmo血zar as atividades econ6micas com a conser-

Va辞O ambiental. Tinb6m nestas areas deverfb ser de-

SenVOIvidos prqietos de recupera辞O de征‘eaS degrada-

das para fomacao de corredores eco16gicos.

IⅡ - Uma ou v征ias zonas de transi辞o, Sem limites

rfgidos, Onde o processo de ocupa9fb e o manejo dos

recursos naturais s肴o planejados e conduzidos de

modo participativo e em bases sustent各veis. Sわas

各reas mais extemas da reserva.

Nas zonas de amo′tec肋]enfo e de trans細石o 6 pe仰碓do

O maneio susten鰭ye/ dbs reoursos na書uIais.

Mane/O de os書帽s em Canan6faSP

D亡UMA隠S巨的仏臓A朗OS千畳賦

蛮習　Zona瀧船

諸国語
Zona de t峰山錐あ

回　噂I緬ace軸的　　　　芋蔓

噂調嘩舶当
職で働nO命的

(*) Jos6 。edro de Oliveira Costa - Ambientalista言Secretdrio Nacional de Biodiversidade e Florestas do Minist6rio do Meio Ambiente c /bi o

in岬irador da pol筋ca do minist6rio de declarar “ma Reserva da Bio擁,ra POr B10ma Bmsileiro・
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月s酬nO m〃〃伽
Existem algo em tomo de 400 Reservas da

Biosfera dis血buidas em 81 paises. No Brasil, a脆m da

Reserva da Biosfera da Mata Atlantica, que inclui a do

Cinturfb Verde da Cidade de Sao Paulo, temOS aS da

Amaz6nia Central, Caatinga, Cerrado e Pantanal.

A Reserva da Biosfera da Mata Atl含ntica foi a

Prlmeira reconhecida pela UNESCO no Brasil, em
Outubro de 1991, abrangendo uma drea de aproxi-

madamente 29 milh6es de hectares, desde o Cear各

ao Rio Grande do Sul・ Sua gestfo e implantaefb 6

feita por um Conselho Nacional paritario, COmPOStO

POr 20 membros govemamentais e 20 da sociedade

Civil e Comit台s Estaduais’igualmente parit各rios.

O Sistema de Gestao tem um papel muito im-

POrtante junto a populae肴o local e a sociedade, POr-

que atua como conciliador de interesses - ambientais

e humanos -, Planqando e coordenando as ativida-

des em sua徹.ea de dominio. Nas Reservas da Biosfera

O enVOIvimento da populacao local e da sociedade 6

essencial para se alcancar a conservacfb dos recur-

SOS naturais e o desenvoIvimento sustentavel.

Sua implanta?肴O Se d各como um produto do

PaCtO SOCial, COnStruido para este fim por govemo e

SOCiedade civil. Essa forma de gestfb consagra uma

Reserva da Biosfera como um instrumento de plane-

JamentO Para O desenvoIvimento regional, neCeSSari-

amente sustentavel. Conforma um ferramental flexi-

vel de ordenamento de uso e ocupacao do soIo. E

um laborat6rio de politicas pdblicas para o desenvol-

vimento sustent各vel.

Ela se da em Åreas piloto ao Iongo da Reserva,

Objetivando a realiza辞O de experimentos de mango

de fauna e flora, PrOdue肴o sustentada de recursos

naturais e o incremento e a recupera9aO da

biodiversidade e dos processos de conserva9肴O, bus-

Cando, Pelo sucesso de suas iniciativas, tOrnar-Se

modelo a ser replicado por todo o Bioma que con-

t6m a Reserva.

As Reservas da ;

Biosfera devem tamb6m

ter sua gest肴o preconizada

POr um Plano de Acao que

COntenha as diretrizes que

irao nortear os trabalhos de

implanta9aO da mesma.

Neste sentido, foi elabora-

do por Ibsen C会mara, em

1991, O Plano deAe肴o da

Mata Atlantica, que POSte-

riormente serviu de base

Para a elabora9fb das ``Di-

retrizes para a Polftica de

Conserva辞o e Desenvol-

vimento Sustent各vel da

Pelo CONAMA - Conselho Nacional do Meio Am-
biente, em dezembro de 1998. As princIPais diretri-

ZeS dessa polftica sわ: PrOteeわda diversidade bio-

16gica, desenvoIvimento sustent各vel dos recursos

naturais, reCuPeraC都o de areas degradadas e integra-

eao das polfticas p竜blicas.

Ainda ha muito a fazer pela preservacわe recu-

PeraCaO da Mata Atl含ntica em nosso pais, e COm Cer-

teza a Reserva da Biosfera dever各contribuir funda-

mentalmente para a concretizacao deste o切etivo.

Pa岬ue E§ねdua/ da Ped帽Azu/ "O E5pjIf書o Santo

A Fb′ね/eza dos Apa帽dos em Camba庵do Su′膚S, 6 zona "寄c/eo da層ese′Va db

Mata Atl含ntica”, aPrOVadas Biosfe帽da MaねA鵬ntica
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Como preservaI; reCuPerar e Se bene鯨ciar da mais ameaeada floresta brasileira

O co漢ec雪onado「 de nascentes

Um exemplo de respeito a Mata劇怠れt雪ca

Marco Antonio Gongalves(春)

A cidade catarinense de Joinville deve muito de

Sua qualidade de vida a um homem, maS POuCOS de seus

500 mil habitantes sabem disso. Discreto e avesso a

bajula96es, aOS 76 anos o empresdrio Carlos Schneider

COmanda neg6cios que vfo da industrializacfb de para-

fusos a cria9aO de b肺elos’PaSSando pelo setor imobilia-

rio e de shopping centers. No entanto’a atividade que

mais mobiliza suas for9aS nada tem a ver com lucros,

deb合ntures ou ap6es.

Tbm a ver com a natureza, Ou melhor, COm a COn-

SerVapaO de 9,4 mil hectares de propriedades que aco-

1hem muitas nascentes dos principais rios da regi各o, bem

como remanescentes das diferentes fisionomias vegetais

do Dominio da Mata Atl含ntica em Santa Catarina. Um

Patrim6nio que ele considera “sagrado”.

Filho de um pr6spero comerciante’Schneider tes-

temunhou, aO Iongo da vida, O CuStO ambiental pago

por Joinville (distante 172 km de Florian6polis) para se

tomar a maior e mais indus血alizada cidade do Estado.

Sentado na sala de uma centen各ria casa em esti-

Fofo: LuセCa′Ios B所ckheimer

lo enxaimel (CaraCteristico da coIoniza辞o alema da

regifo) encravada na Serra do Quiriri, ele se confes-

Sa PreOCuPado・ Recupera, COm Certa melancolia, re-

minisc合ncias da destruie訃o que o levou, h各mais de

30 anos, a COmeCar a adquirir dreas na zona rural

Para PrOteger SeuS reCurSOS naturais・ A縫ua se tor-

nou o foco privilegiado do que viria a ser sua cruza-

da conservacionista.

O inicio da devasta辞o
“Quando eu era chan9a, fazfamos piqueniques nas

mangens do rio Cachoeira. Tbm各vanos ba血o’Viamos o

fundo do rio; muita gente pescava ali. Algum tempo de-

poIS, ja r ao ti血a mais pelXeS e nem Se Via mais o fundo.

Fui crescendo e vendo isso”, reCOrda.

Percorrendo a drea urbana de Joinvi11e, O rio Ca-

choeira e seus tribut征ios tem h(房isuas turvas e mal-

cheirosas, destino do esgoto dom6stico e de dejetos

industriais da cidade.

Foto: Marco A. Gon9∂/VeS

月gtIa e MaねAt/和書ica, 〃m

patIim6nio “sagねdo ’’pa帽o S鴨

ca〃os Schneide鴨de 76 anos.

H看30 anos e/e compIa temaS Para

p′eSe′Var "aScen書es e 〃orestas "a

ICgfao de Joinvi〃eSC

Casa enxaime/ COnSfIu納骨em

1856, foi adq〃肪da e /efo仰ada

por Ca〃os Sc加e肘e′ para Se,vir

de apoio a pesquisadoIeS que

queiIam eS軍uda′ aS rique乙aS

e○○I匂わas佃岬g栢o

(事) MaI℃O Antonio Gongalt’eS - Jornalista em Bms#ia・嵐te ‘eJXtOfbi or函nalmenie P謝icado em 25 de marfO de 2001, ”O Jornal da T棚e, de Sao励ulo, C

recebeu me噂Go honrosa do P′・6mio de Reportagem sobre Biodiversidade da Mata Atl紡ica, COnCedido pela F”n擁do SOS Mata Atl鋤ica em

parceria com a Conservation /nternational・

宣29



A MataAtl会ntica e Voce

A Serra do Quiriri integra uma vasta cadeia de

montanhas situada a oeste do perimetro urbano de

Joinville, COm altitudes que atingem at6 1500 metros. E

nesta seITa de florestas densas e mistas e de canpos de

altitude que se fomam as nascentes que afluem para os

dois rios que abastecem Joinville: O Cubat肴o, que atende

64,9% da demanda hidrica da cidade, e O Pirai, que for-

nece os 35,1% restantes.

O empresdrio recorda um outro fato, determinante

Para que VOltasse suas aten96es para o Quiriri. Na d6ca-
da de 70, a emPreSa de reflorestamento Comfloresta, do

Grupo Brascan, COmeeOu a adquirir milhares de hecta-

res de terras na regi肴o. Entre 1974 e 80, a emPreSa Subs-

tituiu cerca de 25 mil hectares de floresta atlintica por

monocultura de pinus e eucaliptos para exporta9わ. Os

Cultivos ocupavam (COmO ainda ocupam) encostas, tO-

POS de morros, naSCenteS e margenS de rios, COntrarian-

do o disposto no artigo 2O do C6digo FIorestal (Lei nO

4・77 1/65), que PrOfbe a destruicfb da vegeta辞O naS Cha-

madas dreas de preserva辞o pemanente.

Em poucos anos hos cristalinos perderam volume

de ieua - em decorrencia da destrui辞o de dezenas de

nascentes - e PaSSaram a Carregar grande quantidade de

Sedimentos - pOr CauSa da derrubada da mata ciliar. O

empres証o lembra que, num desses anos, a emPreSa en-

VenenOu de止beradamente centenas de aves silvestres sob

a alega辞O de que destrufan as mudas rec6m-Plantadas.

`A desmli辞o era grande" Nわhavia tempo a perder”, diz.
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O in千cio da conserva辞0

Em 1983, ele adquiriu 290 hectares, entreCOrtados

POr alguns afluentes do rio Qu血i - um dos血but征ios

do rio Cubatfo. Meses depoIS, COmPrOu OutrOS 750 hec-

tares vizinhos. Entre 1996 e 98, arrematOu mais tres

PrOPriedades, tOdas cont壬guas entre si, alcaneando o

divisor de aguas, a CerCa de 800 metros de altitude. A

esse poHgono deu o nome de ``Fazenda de Preserva辞O

Quiriri’’. Ainda na Serra do Quiriri, entre 1997 e 2000,

Carlos Schneider comprou outros 3,6 mil hectares para

PrOteger Pa虹e das nascentes do rio da Prata e do rio

Piraf・ Por fim, em Outubro de 98, negOCiou a compra

das areas onde estfo as nascentes do pr6prio ho Quiriri,

batizando-aS “Fazenda de Preserva誇O Alto Quiriri”.

Em menos de duas d6cadas, Virou proprietdrio

de 60% das nascentes do rio Quiriri, Ou de 17% das

aguas captadas no rio Cubatあ, Para atender Joinville.

As mas lfnguas afirmam que seu interesse por nas-

CenteS decorre do fato de a絶ua estar se tomando

uma commodity valorizada. Na 16gica do senhor

Schneider, reCeber pela agua que conserva 6 justo,

na medida em que empresas de captacわnfb ter都o

que despender recursos para sua recuperacあ∴`Con-

SerVar CuSta dinheiro. E preciso haver incentivos para

que as pessoas invistam ali. Precisava que tiv6sse-

mos a propriedade da agua para que n6s a vend合sse-

mos. Com o dinheiro, eu ainda iha comprar uma ter-

ra ao lado. Para conservar”, a宜rma convicto.



Como preservaI芦eCuPerar e Se bene鯖ciar da mais ameaeada floresta brasileira

A看6m das aguas, um r雪co

pat「雪m6n雪o bio音6gico

Nas fezendas do enやmsdrio catarinense

estdo.伽?OSt?aS Sign折catil,aS dos

prznczpaびeCOSSistemas `ね

Mtzta Atl∂ntica

O empres各rio Carlos Schneider ainda est各

descobrindo a relev含ncia do patrim6nio bio16gico que

conserva tanto na Serra do Quiriri como em outras

PrOPriedades localizadas na planicie litor含nea e no

planalto interior de Santa Catarina. Consideradas em

COnjunto, SeuS 9,4 mil hectares detem amostras

Significativas de praticamente todos os prlnCIPalS

ecossistemas e fisionomias caracteristicas do Dom王nio

da Mata Atlantica, do mangue aos campos de altitude,

passando por restingas e floresta ombr6fila densa e mista
- na qual predomina a amea9ada arauc各ria. Para um

Estado onde restam apenas 17,41% de sua vegetacao

Original, trata-Se de uma preciosidade que interessa n奮o

S6 a ecoIogistas como tamb5m a palmiteiros.

O conhecimento cient組co sobre a diversidade

bio16gica de toda esta regi致"≦ ainda incipiente. Ldcia

Sevegnani, bi6loga e doutoranda em EcoIogia pela Uni-

versidade de Sfb Paulo, afirma que, POr nfb haver

centros de pesqulSaS eSPeCializados sobre esta parte

do Estado, POuCO Se COnhece de sua din含mica flores-

tal. Segundo a bi6loga, aS SerraS do norte de Santa

Catarina sわsingulares, SOb o ponto de vista botani-

CO, POr eStarem Pr6ximas ao litoral’fomando uma

barreira natural responsivel por grande pluviosidade

e temperaturas predominantemente elevadas ao Iongo

de todo o ano. Estas condic6es sao ideais para o de-

senvoIvimento de esp6cies que nあsわencontradas em

outras regi6es do Estado. “Conheci uma esp6cie de

xaxim, Chamado Mamttia bmsiliensis, Ou XaXim-redon-

do, que OCOrre nO Parana’maS nfo no resto de Santa

Catahna. Deve haver brom組as e orquideas caracteristi-

cas da Mata Atlintica que s6 devem exis血ali"’diz L血

cia. “Esta 6 a reglaO que al,hga o contingente fa血fstico

e floristico mais tropical do Estado“・

As peculiaridades da vegeta辞O das serras seten-

trionais de Santa Catarina interessam tamb6m ao Mu-

seu Bot鉦ico Municipal, de Curitiba (PR), que tem feito

coletas nos campos naturais do Alto Quirih. Seus pes-

quisadores estao interessados em reencontrar exempla-

res de esp6cies endemicas葛Ou S祖que s6 vicejam ali,

coletadas em 1958 por uma expedicao dos bot会nicos

Raulino Reitz e Roberto Klein, reSPOnSaVeis pelo mais

completo levantamento da flora catarinense ja realiza-

do. Com rela碕O a fauna, a equlPe reSPOnSaVel pela ad-

ministraeao e pela vigil含ncia dos 2.121 hectares da Fa-

zenda Quihri a宜ma haver la dentro incont各veis exem-

plares de esp6cies ameaeadas de extincfro’COmO

Jaguatirica’Onea Parda, Veados’Safra-Sete置COreS’

jacutinga, maCuCOS, maCaCO-PregO e bugios・

A preserva9乞o伽s maI喧t/eZais es桔en加e as p伯o〇四贈C6es e

pI加硫ほdes do S鴨Schne胸e′

P〇番encゐI

e○○書uI庭鮎co: "aS

囲四王重盗は聖
ex;stem血心me〃お

cachoe毎

a惚umaS COm mais

佃300 me書IOS de

queくねd勧a

鹿書〃dar a

bh伽vers胸ade魚z

pa′fe do prqieto
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A MataAtIantica e Voc6

Sent雪mento de urgenc雪a

Interesses menos nobres tanb6m transitam pelo

Quiriri. O ass6dio as fazendas de preserva9fb, POr Parte
de palmiteiros’tOmOu-Se uma PreOCuPa辞O Pemanente

da pequena equlPe que aSSeSSOra Carlos Schneider. As

invas6es - um indesc舞vel indicador do bom estado de

COnSerVa辞O das areas que protege - tem CreSCido nos

血timos anos. Lufs Carlos Briickheimer, eCOnOmista e

braeo direito do empres各rio nessa empreitada, eXPlica

que tal situa辞O deriva sobretudo do aumento do desem-

PregO em Joinville, que leva parte da popula9aO rural a

buscar meios de sobrevivencia no extrativismo clandes-

tino. Com mais palmiteiros em ae肴o, O Palmito jucara

escasseia rapidamente nas areas desguamecidas, aumen-

tando a cobiea sobre matas bem conservadas, COmO aS

do senhor Schneider.

A detemina辞o em defender seu patrim6nio o fez

equlPar um gruPO de oito pessoas, que disp6e de dois

Ve壬culos para fiscalizar e repnmlr a entrada de predado-

res em suas prophedades. Na Serra do Quiriri as ativi-

dades de vigil含ncia sわcoordenadas porAntonio da Ro-

Cha, um eX-Ca9ador e ex-Palmiteiro de 45 anos, PrOfun-

do conhecedor das matas e das taticas usadas pelos inva-

SOreS. A estrat6gia de defesa exlge mCurS6es semanais

nas propriedades e em seu entomo, uma rede de infor-

mantes espalhados pela regifo e o apoio da Policia Am-

biental de Santa Catarina. Segundo Brtickheimer, eSSa

estrutura consome R$ 1 1 mil mensais, CuStO que Se ele-

Va em 20% quando 6 necessdrio organizar expedic6es

Para rePnmr mVaSOreS. Ainda assim, em fevereiro血ti-

mo quatro palmiteiros foram flagrados com 47 1 “cabe-

9aS’’de palm王to, reSultado de tres dias de extrapao em

uma de suas fazendas.

Embora sga protagonista de um esforco de con-

SerVa9わbem-SuCedido, Carlos Schneider esta preocu-

Pado com o餌uro. Ele e sua equipe buscam id6ias para
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Uma equ小e pemanen書e de

座的ntes ey舶a hvas台o

de pa〃"fteiros e cacadores

No aI書o (fa Se〃a do O〃h〃i,

a俺m de初心me伯s nascentes,

S舌o preservados os ca叩OS

de a/tj書ude,んかpOI書an書e e

ameaeadb ecossistema de

b;oma M白書a At庵n書ica

Pe叩etuar a COnSerVaeaO de suas fazendas. Uma possibi-

1idade estudada 6 converte-las em Reservas Particulares

do Patrim6nio Natural (RPPNs). Outra, 6 transformar

uma parcela da Fazenda do Quiriri em um centro de

recuperac都o e reabilitaeao de animais silvestres. Segun-

do a bi6loga Gilian da Silva, COnSultora da equlPe, 1SSO

atenderia uma demanda da Policia Ambiental catarinense,

que nfo possui um espaco com estrutura adequada para

a reintroducあde animais resgatados de caeadores.

Pa「cerias va「iadas

Uma possibilidade paralela 6 fimar parcerias com

institutos de pesquisa. A bi6loga Ldcia Sevegnam, que

Visitou a Fazenda Quiriri no inicio deste ano, afirma

querer propor um convenio com a Universidade Regio-

nal de Blumenau, Onde leciona, Para realizar estudos

SObre a estrutura das comunidades florestais e os pro-

CeSSOS din含micos das esp6cies que la vivem. O interesse

de Lfroia 6 em pesquisas de longo prazo sobre sucessfo

eco16gica em uma area de bananais, a fim de acompa-

nhar as varia96es de fauna, flora, SOlo e microclima de-

COrrenteS da regenera辞o natural da floresta. “Os resul-

tados destes estudos de longa duraefb seriam血eis no

man句o e recuperaeわde outras areas”, afima.

Sわboas oportunidades. Mas Carlos Schneider con-

Sidera mais urgente garantir meios para expandir a con-

SerVa辞O aOS demais remanescentes de Mata Atlantica

da regi肴o. Por isso, eSt各em busca de parceiros, naCio-

nais e estrangeiros, dispostos a investir na prote辞o dos

mananciais e dos remanescentes florestais do norte de

Santa Catahna. “Ha muito ainda por fazer, maS nOS fal-

tam os recursos necessarios. N都o faeo questao que s鞠a

nosso, O importante 6 conservar”, afima, algo aflito.

Seu maior temor 6 que pequenos e grandes depredadores

Cheguem antes dele.



Como preservaprecuperar e se bene範ciar da mais ameaeada組oresta brasileira

劇作e面脅$周東a cO〃ねr a

くわ雌曲軸

“Hd muito ainda porfzzer”, diz

Schneide r

E bem pouco tenやo・ Atualmente, a Mata

Atl∂ntica tem qpenas 784% de

Sua VCgetagdo original・

A Mata Atl含ntica e seus ecossistemas associados

vivem a perversa situapao de figurar entre as mais ricas

-em termOS de biodiversidade-e mais ameaeadas reglOeS

eco16gicas do planeta. A palavra-Chave que traduz sua

riqueza bio16gica 6寝variabilidade" : Varial)ilidade de ecos-

sistemas, Varial)ilidade entre esp6cies e dentro das esp6-

cies. De acordo com a dltima edi辞o da publicacao

Hotspots, da organizac訃o nao govemamental

Conservation Intemational, ha catalogada a existencia

de l.361 esp5cies de vertebrados’eXCluindo os pelXeS’

caracteristicos da Mata Atl会ntica. Desse total, 546 s肴o

tidas como endemicas, rePreSentando 2% do endemismo

de todo o planeta at6 hQje conhecido. Em relapわa di-

versidade vegetal, eStima-Se a eXistencia de 20 mil esp6-

Cies, das quais seis mil endemicas.

Dos l.290・692,46 qui16metros quadrados que ori-

ginalmente cobriam o territ6rio brasileiro’remaneSCem

hQje cerca de 7,84%, Segundo o dltimo levantamento

disponivel, de 1995, realizado pela SOS Mata Atl会ntica

e pelo Instituto Socioambiental em parceria com o Insti-

tuto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Em Santa Catarina restam meros 17,46% das flo-

restas e ecossistemas integrantes do Dominio da Mata

Atl含ntica que cobriam integralmente o Estado. Este

percentual inclui florestas prim証as (aproximadamente

3%) e florestas secund鉦as - Ou Sgja, florestas degrada-

das em estagio m6dio e avaneado de regenerae款o・ Dos

remanescentes no Estado, aPenaS 2% estfo teoricamen-

te protegidos em unidades de conserva辞o federais e es-

taduais.耽oricamente, POis as areas oficialmente prote-

gidas nあestfb adequadamente implantadas’CareCendo

de fiscalizap肴o.

Neste contexto de devastapfb, a iniciativa do em-

PreS各ho Carlos Schneider ganha ares quase her6icos.
`Ao decidir conservar suas prophedades, ele se anteci-

POu em 30 anos em rela碕O aO PenSamentO m6dio das

PeSSOaS, em eSPeCial dos empresarios"’afima Wigold

Scha舐3r, fundador da Associa9わde Preserva9fo do Meio

Ambiente do Alto Vale do Itajaf (Apremavi).

A bi61oga Ldeia Sevegnani desfia uma lista dos

beneffcios que as fazendas de preserva9aO traZem a PO-

Pulaeao de Joinvi11e: manuten辞O da qualidade de parte

da agua que a cidade consome’COnten辞O da erosわnum

ambiente de chuvas intensas e grandes altitudes, SequeS葛

tro de carbono e ameniza辞o das temperaturas na re-

giあ. Embora mereea’Ca血os Schneider nfb quer titulos

honor組cos ou reconhecimento p丘blico da sociedade

joinvilense. Ele quer parceiros para conservar o que resta.

S胸I〃a Schnejde′ Dfetzo妬respons看ve/ Pefas areas, procu帽

paIcerias pa帽g加an書h a conse′Va9舌o a /OI喧O p彪IZO

軸em6漢書as de fe「ro e血go

`A pior 6poca que marcou mi血a vida foi quando

comprei um pedaeo de mata virgem no norte do

Paran各, PertO de Maring看, Para fomar uma fazenda

de cafe, em 1950. Era uma mata virgem incrivel,

cheia de animais. Para se ter uma ideia, n6s chega-

mos a pegar uma onea grande na porta da cozi血a,

que vi血a a noite e comia nossas gali血as. Havia

muita queixada. Havia peroba que, depois de dem-

bada, eu, COm l,82m, nfo consegula Ver POr Cima

dela… Cedro, Pau-marfim’PerOba’tudo foi destruido

por 50, 60 homens com machado. Era o costume da

6poca" Tbdo o norte do Parana foi destruido. Com王a-

se macacos na 6poca, e Se aPareCian dez macacos’

matava-Se OS dez para levar um. Havia um rio perto

da nossa fazenda, O rio Ival. O peixe era tあわundan-

te que n6s tinhamos un rapaz meio indio para quem

encomend各vamos peixes de vdrios quilos. Pag各vamos

e ele trazia. Ele chegava a tirar dourados de 50 qui-

1os… Ⅵnha um pessoal de Londrina e de Maring各

com caminh6es, traZiam canoas de t委buas e soltavam

CargaS de dinamite no rio. O rio宜cava branco em

Cima de tanto peixe. Ai, eles iam de canoa e s6血a-

van os pelⅩeS grandes, enChiam um’dois’treS Cami-

nh6es, de peixe. Os peixes menores iam embora rio

abaixo... Quatro ou cinco anos depois, VOCe nfb pe-

gava mais nem uma plaVa nele”.

Ctzrわs Schnejder, margO de 200I
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A impo巾怠れc雪a da natu「eza
Denise l初6rねde Lima Pz(佃l(リ

Qua1 6 a import含ncia da皿oresta na propriedade

則ral? Ser各que os agricultores conseguem perceber as

inter-rela96es entre a natureza’OS CicIos produtivos e’

em dltima inst鉦cia, a qualidade de vida e o meio

ambiente?

E diffoil pensar na import含ncia da natureza num

ambiente com grande riqueza de recursos naturais, Onde

as d組ivas sao tantas que nem se percebe quantas e quais

sfb. Onde nomalmente quer-Se domar a diversidade’

reduzi-1a ao limite da nossa percep辞o e entendimento -

porque da-Se POuCO Valor ao que n都o se conhece ou nfo

se utiliza diretamente no cotidiano.

Por outro lado, COmO 6 diffcil para as gerac6es

mais novas dar valor a recursos que nao conhecem’tais

como acordar ao canto de p各ssaros, PeSCar nO riacho,

buscar frutas no mato, OuVir macaco gritando e o veado

campeiro passando em disparada... Parece um sonho

impossivel - entわ, COmO alcane紅o, COmO des(申-1o?

Pela dificuldade de falar de perda para aqueles

que anseiam por domar a natureza, e da necessidade de

reconstru辞o para aqueles que a desco血ecem, PreCisa-

mos usar a linguagem do econ6mico. Quanto vale a na-

tureza, quantO Vale a biodiversidade’quantO Vale o ar

renovado pelas florestas em crescimento …

Por isso precisamos calcular quanto vale o rio:

quantos homens ser都o alimentados com seus pelXeS’

quantos hectares de terras i正gara, quantOS turistas avi-

dos por divers肴o ou simplesmente por paz o visitar肴o’

quantos corredores se formar訊o por suas matas ciliares

bem preservadas e qual o valor dos animais que vlaJaraO

por esses corredores. Tamb6m 6 fundamental saber quan-

to custa recuperar o rio, POrque um dia, Para SObreviver-

mos, teremOS que reSSuSCitar’Senfo esse rio imagin盃rio’

OutrOS tantOS.

嶋mb6m 6 necess各rio falar do valor da madeira

que se extraira das reservas, que num manqio adequado

Par叩′eSerVa′ 6 preciso aprender a adr事wh略r e vah庇ar a nafuIeZa

De扉se 14訪6ria de Lima Pll胸l(り Economista, fei assessora諺cnica do鋤細mg胸ma de Pや/etos Demon$tmtivos-PDA, Min短6rio
do Meio Ambiente,
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e prec庵am se′preSerMadお, bem ou細菌"舵rs,書略ねdas com amo′

Mas, COmO e Onde foi que perdemos a percep辞o

da natureza? Por meio de que processos ficamos surdos,

CegOS e insensiveis as suas mensagens? Como esquece-

mos que somos parte dela? Quando foi que optamos por

COmer aPenaS 5 tipos de alimentos quando血hamos a

mあdezenas de frutos? Quando foi que decidimos que o

melhor era plantar s6血go, Se nunCa POderianos viver s6

de comer p都o? E depois decidimos que era s6 fe萌O, e

depois s6 milho, e depois s6 cafe, e depois s6 mandioca,

COmO Se飴ssemos levianos, SemPre em busca de quem

Paga mais…

Enfim, quando e como viramos escravos da

monocultura e come9amOS a queimar a mata sem

nos importarmos com os ninhos rec6m-COnStruidos

Pelos passaros? Quando passamos a assistir, Senta-
dos a porta de casa, a fuga desesperada dos ani-

mais, enquantO CentenaS de anos de trabalho da

natureza queimam a nossa frente como uma grande

fogueira de S訃o Jo訃o?

Com certeza nfb faz muito tempo que sofre-

mos essa transformaeao. Ainda da tempo de olhar

Pra tr各S, de repensar, de sentir de novo aquilo que

nunca deixamos de ser: Parte da natureza.

Nわ6 di鯖cil falar da import含ncia da nature-

za. E s6 pensar na import含ncia da vida, do tipo que

for: de mico-leao-dourado, de araucdria, de riacho,

de menino da roea, de menina da favela, Tudo 6

Vida, tudo se soma. Tudo tem valor e precisa ser

PreSerVado, bem cuidado, tratado com amor. Por-

que biodiversidade 6 assim como um grande amor,

quanto mais a gente cuida, mais ele vai crescendo e

Se tranSformando em vida sem fim.

Servira de poupanea para os触hos do agricultor que um

dia tanb6m precisar各ter a sua terra. E da lenha farta

Para O fogao, a fruta boa para as crian9aS, O PaStO Para

as abelhas, OS rem6dios naturais para tantas enfemrida-

des (do coIPO e da alma).

E sobre a agricultura, O que Se POde mensurar de

bene縦cios de uma convivencia equilibrada com a natu-

reza? Com certeza, O aumentO da produ9aO nO SOlo bem

mangjado, SemPre COberto para evitar a erosao e o

assoreamento do rio. A possibilidade de trabalhar a som-

bra das征vores, reduzindo esfor9O do agricultor, a redu-

辞o de custos pelo controle natural de pragas, a Satisfa-

辞o de nao precisar manusear venenos, a POliniza辞O

Pelas al)elhas que nao foram envenenadas.

Ha tamb6m o valor do se(担estro de carbono,

que deverater no futuro um resgate bem pago para o

agricultor que souber se associar a outros parceiros e

fomar um pacto de nfo desmatamento e de recupe-

ra9肴O de areas degradadas.

H盃essa tal de biodiversidade onde a ind正stria far-

maceutica encontra mat6ria-Prima para as inovae6es e

Onde a humanidade ha de encontrar alento para tantas

mazelas do corpo e mesmo das suas plantae6es.

Enfim, a natureZa 6 prodigiosa, generOSa, uma

agricultora incansivel. E deixar uma征ea sem mexer e

la vem ela’COm arbustos’depois palmeira’depois征vo-

re pequena,各vore grande e toma conta de tudo.亘a

natureza fonte da vida, aPrOVeitando todas as opo血ni-

dades para trazer mais vida ao planeta, uSando como

Semeadores as aves e os pelXeS, aS aguaS e O VentO,

jogando semente em terra boa, terra ruim, Onde for pos-

Sivel ao vento chegar - que 6 todo lugar.

136



、 ∴∴∴.

擬露盤駿

童醗
酵轟寧護野

田　　　　　　　　　　　　　　　田

難　語聞日　幾

許　頃　　二　　　　　i

醒撃顎
題恐

寵

閣_　闘

:糠南掛幸

開聞露語
妄輩
閻惑弱

き護餐

醗撥

"　∴　二

田闇

雲芸書へ

、章’、

‾　田　報

寄世　因業

工場“子. i

轟轟
壷轟轟i下

鴨

灘　戸

惑轟轟議

書‾

邁
調

田圃

畿

護憲議
貞〔蟹’二

〇〇〇〇〇1

田　山。∴‾--

藍警
報　　　整う∵′‾　袖

口　拘

.濁 ‾託　,・ i

′i職も　　、

露

琵
“●

霊

宝意

識■

謡
一書▲

・薫き

†

臼　田

聞’埋　腰寓語藍読閏醒融

資」_燭鱒

管主

l、

園田

輩態議

題惑溺

I蹟」.国教

喜
田　　罫螺日

興　　田

薯　　囲

謙　譲閏‾　　　諸因

羅躍諒

麗麗
閣議綴擬音書でゞヽ∵⊂ヽ

轡　だ饗　灘

・閣議
i三や鞘尊:

題麗一饗

言
憩

蟻

閏且　瞬
間芯　饗讃鰭で　瀬

緩遁ふ1宅

間溺　騒
田　溺鱒溺

醜
聞因　蘭題額鑑懸

案涼薬寺

田　田
園園

田間

藤
ご÷1

÷二　　言

認

墓

園

翳…

撥1

醗
籍

醗三
穎蟻‾

翳

護国

固 田口
il患

薮圏

「　　　「「コ

晴山田圃】皿臆

し∴　　　十へ　　　　」

詰　彊謹書
埋草　圏

畳語彊聖堂里醒星醒重臣Ⅲ蘭
書細面帥南面同音同軸和漢寒OO蘭書椅間調書的回平

喜喜臆軸葛1H軸Hl剛1【l冊患R書物EH器漢教りI照l¶向田漢Ⅷ書1照喜li照【l蘭

細面回す葛南面m細面○ ○萱l]漢車種l 【書冊田園t音細l】書面的I葛Il]

■喜漢皿1 m看而1 1 【H看=田嶋m調和南面1同南田園晴間0寒浸葛l書け1舌"珊岩

音,【Ⅲ一H看書面同案m同音¶叩Il看帽H漢葛l【Ⅷ ,l帽m同種50

二紅　寄　手　　持主

日

田

園

田田日

詰↑:

ヽヽ

醒
9　　薬　　　〇

日　‡　　　　田

口人　善　因　遡
重　　、一　目因

攫
い　　　丁子　　は

謂馨
臆　●

讃
務
‾ヽ

一　　報蜜
票
等ノ

閲

愛

三舜…境

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾

国

際歴
ト　音

選言

醒諮

遠

類

藩邸

」ご

畿
饗懸
.こヽ.青

田日

田

園田

田

園

田
お口

孟議

園田

円田

露語国
主÷

穏

粘　油田。
頚

星墜豊里壁

間
閏撃
醸

間置的晒両軸環細腰1剛回的隔雨両脚岬凶は脚皿的罰

画聖回国叩m細萱…書冊冊喜【u】 - 1喜晴れ囲田園0同0しⅢ細田園丁は田

圃両市南下雨音喜田喜田-萱葛面Ⅱ獲り剛,皿田園看1g lⅢl国

情剛○○鵜川唱和帽HT:〇回Il漢書] ○○音訓…tI I l同面了両面○ ○量り暮葛Tll田

賀111寡晴雨両日喜劇I確I動【1皿器剛II葛的1漢1同音Ⅲ臆IH電報確【胴漢罰的

冊案晴同細【冒音量剛は菓0四回011 【葛【臆面同音百両而再〒面画し画

面回田同問題漢書聞損而R葛聞皿】暮葛軸○ ○聞損鵜は回書田

園百回11【葛1=1聞1血書叩-Ⅲ暮調書的蘭書

i接面而喜田聾凹i…照I冒相田は画商漢書帽看II帽国

はn回田t蘭書Il] |H漢… 【葛齢鵜ll南面〒而i晴間蘭書OI]同

軸油原油珊患両面0獲IⅢ帽書冊りす園田両面同音看巾的和音漢葛00国

回回8両面世1長獲り1,照-漢書剛動照-書棚【〇〇〇叩喜劇珊田嶋葛軸南

画i 【I] i 1 0獲|T11Hl⊥【置Ⅱ器¶…皿喜漢Ⅷ lI II n国書00国劇

臆臆面亘而11看EIl]喜IIH【葛111Iu`相賀百両〒雨音I…1漢書{回田正副

三園--Ⅲ i-【面H漢書軸l田原闇南面両面両面同町回書葛0書冊00

同【Ⅲ葛OO l葛1Ⅷ l○ 【葛書棚漢… 【葛照○ ○ I議了互i l音和患細腰

「剛照lll皿1喜町= 【t1 1i寡聞1聞患帽o獲i …喜L!萱ul lⅢ萱葛丁1【菓漢は細山

i )打電g確l細萱. 0臆し宴葛賀田I漢〃皿葛1【iⅡ宴田園葛ll書画的油田喜田血書看私案四

回両面両帝回書回寒同国晴雨壬百両千十両1書面回国回同同

而両面【葛鵬漢書照漢書1 0】 Il 【軍書漢葛漢和油田患帽8TI m回報葵喜lは【lX種漢tl

而IIl宴1 HllH漢葛漢葛1 1 n OO和賀【営nt] [T寒【事萱車u l I照葛書面1 1照TI萱葛山国書生【l顕

しI

薬

理

議

案書南l書葛¶回国帽開梱喜,,【。軸【.晴--電照晴○○獲り量〇千OO題寒喜田

声高南川mⅢ11書冊1雨晴和賀講書回書看同園軸1獲り剛,聞漢工面
亨二二直音的帽和漢的案血書漢蘭漢而細面国同軸日量

∴荘嘉輩出巾細事11看細萱面Tm …l Rl書一〇t開発漢葛u皿冒軸喜田皿I看850患

聞薫
融紫豊田町罰患R書物馴〇回寡和田細田細面ⅢⅡⅢ寒腰細【珊葛間1格喜田

書棚両面菖百両山国i皿【葛【回田m轟音冊n賀O獲り葛,- 0喜田照面

瞥極回書Iふ50ふ【書回書】00両面00蘭t 【事萱葛【音量田園町同町町Ⅲ晴間同軸

芋茎墨壷墨萱≡易三三三
瓢ノ三　二子　　　守的前曲喜劇雨耐蘭的i間圃同曲旧聞臆面面画面

艶重量l漢H蘭書I闇市壬雨晴H看漢葛蘭画ml]11書は葛一一寡聞喜一】漢Ⅷ葛l]書5Ll営日田

謡瞳」剛獲,-聞田圃,-m剛i冊葛喜一喜劇軸直
弼壁書面前Ⅲ両面冨田l-【而

ココココ而両軸1 m南面葛【暮獲1【細萱l =千両和賀聞

直闇関門門間山間周囲l問皿】咋圃=開脚而嗣抽軸関山田圃】雨間膚覇門的書

面両面i両面而〒正面i50臆回菓I】五和漢和帽1細田細萱回00長町n間接{鵜案回田

囲帽細田l四〇獲…Ⅲ菓RO I【O間同相書冊【四

両南面…喜-1【間1 1 【1椅I】田】 1書霊的掃細面i両軸帽寒山Ⅲ葛m州営I喜田葛1回

書細萱回Ⅲ○ ○【車間照噛萱l晴細田細面〇書面】通商面調書軸器寡酬葛j両i漢和

I i【lm喜田1漢葛而H賀漢轟葛漢葛Ⅲ 1…n萱1回書珊!而i両面獲H賀音量葛漢u】 1I【看獲H鵜1HI看鵜丁ぶ隔寒l

`、

人蒋

醗

麗溺
翳園

蓮董董畳語雷雲日額隔聞蓮華重
囲田圃同軸囲血〇両画面細長

子　ら〇　六　　∴丁子　子

∴　　二一　　　　　　　　　　　　　∴十㌧

∴∴　∴　　　　　　　　　　　　　　　　∴　　∴

∂　因圃

聞面目間隔高閲申間口聞出
○ ○蘭二〇〇〇七岩

間田
二言∵





Como preservaI号eCuPerar e Se beneficiar da mais ameaeada組oresta brasileira

Po「 qlle Sa看va「 a natu「eza?
S雄ana Machado HedzJa(1)

Cめz肋0 1包脇adaJ.eS Zth句PhD(2)

Por que conservar a natureza? HQje fala-Se muito

da necessidade de se proteger o que ainda resta de areas

naturais・ Essa preocupapao parece estar diretamente re-

1acionada as crescentes agress6es e as perdas das bele-

zas naturais e da biodiversidade do planeta・

A proliferapao do modelo de desenvoIvimento oci-

dental que se baseia em produ9わde bens materiais para

o consumo nわtem priorizado a conservac都o’e O des-

respeito a natureza tem sido crescente e contfnuo. Esse

PrOCeSSO insustent各vel’nO entantO, PareCe eStar Se aPrO-

ximando de um limite e, Ou Se muda o padrfb imediata-

mente, Ou aS Perdas podem ser irrepar各veis.

A Mata Atl含ntica, infelizmente, 6 um bom exem-

plo do processo hist6rico de ocupap訊o humana desorde-

nada e destruidora (DEAN, 1996; PADUA, 1987). Res-

tam aproximadamente 7% do que havia desse bioma

quando os europeus chegaram ao Brasil’maS O Valor

eco16gico do que ainda existe 6 singular. Considerada

um待hotspot” pelo ndmero de esp6cies e demais rique-

zas naturais que abriga, a Mata Atl組tica encontra-Se

h(加seriamente ameaeada, fragmentada e ainda sofren-

do press6es de todos os tipos. Seus remanescentes flo-

restais representam o血timo reduto de uma biodiversi-

dade espec組ca, Cuja dest則i辞o significa que esp6cies

endemicas, Ou Sqa, aquelas que s6 sao encontradas nes-

se ecossistema e em nenhum outro Iocal do planeta, COr-

rem o risco de desaparecer para sempre.

Os ecoss;s書emas marmhos e cos章eiIOS SO舟em gねnde

pIesS舌o do如庵mo deso′denado′ da pesca p′eda書6南e da

pofu重言o dos esgOtoS de c肋des

A po/ui9舌o e a deg佃くねe舌o ambjenねI afe書am a qua施fade de

vida em mui書as cidades. Cric栃ma-Sc

Uma略p雪da oIhada na Hist6「ia e na

Oc叩aeaO da Mata舶漢antica

Por que chegamos a tal situa碕O? A MataAtl含ntica

6 o retrato do que vem ocorrendo em diversos biomas da

Terra. O desenvoIvimento mercantilista e industhal que

PnOnZa O COnSumO desenfreado acaba beneficiando pou-

cos e sacri魚cando muitos. A concentra辞o de renda tem

gerado maior ganancia, e O PrOPrlO PrOCeSSO alimenta

sonhos nos menos privilegiados de chegarem a padr6es

de vida e patamares de consumo similares aos dos mais

abastados. No entanto, OS reCurSOS disponiveis no pla-

neta s都o finitos e insuficientes para suprir tais necessi-

dades, fator que parece ter sido desconsiderado pelos

tomadores de decisao dos乱timos s6culos. Prova disso

sわos desequilibrios cada vez mais evidentes, COmO a

crescente pobreza, POluic6es de indmeros tipos・ O

acdmulo de lixo e dejetos, a16m de fatores cujas conse-

q職encias s豹desconhecidas’COmO O efdito estufa・ POr

exemplo. Muitos desses problemas estあdiretamente li-

gados a producao crescente de bens que se originam de

algum elemento natural e’POrtantO’CauSam impactos a

natureza. o modelo de desenvoIvimento tem sido insus-

tent各vel e precisa ser revisto urgentemente.

Segundo Ponting (1991), nわs6 os pafses expIora-

dos como col∂nias sofreram imposleOeS e agreSS6es so-

bre seus recursos naturais, maS, em temPOS mais recen-

tes, Culturas milenares vem sendo seduzidas a adotarem

PrOCedimentos que s6 agridem e destroem suas rlqueZaS

‘I)S.,Z。m Ma。haめHodαa - P′eSidenteめげβ - J”Stituto de fおq泳as Eco16gicas de Sdo 。oulo c Diretora pam o Bmsil do脇ld解朝ust・ Ep′Ogmmado-

m vis〃al e mestre em educafdo ambiental, CStd c胴ando do”tOmdo ”O Centro de DesenvoIvimento Sustentdvel 。a Universidade de Bras紡a・ jtossui dois

liv/OS e mais de 40 /labalhos publicados・

(2)C虎糊dZ。脇脇dares脇dαa, PfoD - j administmdor de emp′宅SaS e bi6logo・ Doutorpela Universidade da F′∂rida em Gainesville・ A寂almente G P雌がOr

do Departamento de Engenharia F初esta白め脇versidade de Bms紡e Di′etOr Cien筋co do IPG - J”Sti妬O de Pdsquisas Eco16gicas de S∂o Z沈lo・

R)SSui dois /ivIOS C mais de JO Jmbalhos pめIicados・
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SegtIndo a ON均a fa/ねde徳竹a POfave/ se庵um dos

p而)c小a庵pIOb/emas do s6cub 21

naturais. O resultado tem sido devastador e a concentra-

9わde renda no mundo cada vez mais acentuada.

Se havia a ilusfo de que os paises em desenvoIvi-

mento chegariam ao padrao de vida do primeiro mundo,

hQje issoja n詠o 6 mais tfo facilmente aceito. Um estudo

feito por Wackemagel e Rees (1996) calculou que se

toda a populacfb humana consumisse o mesmo que um

norte-americano de classe m6dia baixa, ja seriam neces-

S各hos mais de tres planetas para suprir as demandas hu-

manas. O interessante 5 que o mesmo estudo indica que

Se houvesse uma distribuiefb mais eqditativa, a PrOdu-

eao atual seria suficiente para cercear as necessidades

bdsicas de toda a humanidade. O padrao dominante nfb

tem, em血tima analise, reSPeitado a vida em geral.

A ocupa辞o do territ6rio brasileiro ficou basica-

mente concentrada na regifo costeira, justamente onde a

Mata Atl会ntica se encontra. A foma destrutiva com que

O Pafs foi coIonizado est各bem descrita por Padua (1987),

que chama a aten9わpara a expIora辞o exacerbada da

natureza aqul enCOntrada pelos portugueses. Prova disso

O pauカI種S〃 6 〃m exemp/o de como a expb帽95o sem

cuid乞dbs pode /eva′含ex書初9舌O de esp6cies

foi a mudan9a do nome do pafs para Brasil, um PrO-

duto explorado insustentavelmente e levado para a

Europa da 6poca. Tal foi sua valoriza辞o que o fator

econ6mico se sobrep6s ao religioso, aO Serem aban-

donados os nomes “Tcha de Santa Cruz" e召Tdra de

Vera Cruz”, COmO havia se denominado o pafs ante-

riormente (PADUA, 1987). Detalhes de como foi

OCuPada a reglaO COSteira, COm inc合ndios constantes

Sem PreOCuPaeaO COm a COnSerVae肴o das verdes

matas, POdem ser encontrados em Dean (1996), que

Oferece imagens fortes da destrui辞o oco正da.

A evo音u辞o e o aparecimento

do se「 humano

Uma boa quesfao para reflexfb 6 que somos n6s, SereS

humanos, OS CauSadores de tantos desequilfbrios.

Evolutivamente, SOmOS uma eSP6ciejovem que surgiu re-

Centemente na Tema. A comparapあu皿izada por Joana Macy,

em seu ardgo `Nossa vida como Gaia” (1 988), ilus一

A educa9舌o ambienfa/ a/u佃a muぬ′ COmpO′famentos e va/oIeS
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tra bem o processo evolutivo, aO COmParar O apa-

recimento da vida na Tdra com um dia de 24 ho-

ras, COmeCando a meia-nOite. At6 as 17:00 horas

todas as inas aventuras foran meranente geo16gi-

CaS. Erup96es vulc含nicas e chuvas torrenciais co-

meearam a Saparar a teIra de mares e oceanos. So-

mente as cinco da tarde aparece vida organca.

Macy chama a atengao que cada partfoula faz parte

do ser hunano証que a mat証a existente no planeta

6 a mesma desde o infoio. O processo de evolu9fb e

reeiclngem 6, POrtantO, COnStante e COnt血uo.

Ainda nesta met徹)ra, OS mamiferos apare-

Cem SOmente aS 23 :30 horas. A esp6cie humana

Surge quando faltava apenas um minuto para a

meia-nOite. Se este minutinho for novamente

transformado em 24 horas, Ser各POSSfvel

nova comparaeao. Da meia-nOite at6 as
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PIeSe′ya′ OS manancfais 6 deve′ db E5章ado e dbs c細く庵os

14:00 horas, O Ser humano era errante ou morava em

PequenOS Vilar匂os. Aos poucos, em gruPOS Peque-

nos, houve uma expansわmoderada. Ja eram 23:58

horas quando foi desenvoIvida a agricultura, ahimais

foram domesticados e cidades construidas. A socie_

dade industrial com m毎uinas, teCnOIogias e bom-

bas surgiu ha apenas alguns micros-Segundos antes

da meia-nOite. Entretanto’6 nesse pequeno perfodo

que ocorrem as grandes transfoma96es que vem cau-
Sando tanta preocupa辞o e perigo (MACY 1988).

AIglInS PenSamentOS制os6ficos

pe軸nentes

As ideoIogias dominantes das diversas 6pocas tam-

b6m sfo responsiveis pelo cen証o atual. Os gregos, POr

exemplo’nfo se colocavam em oposie肴o a natureza. Ha-

Via um conceito de que o universo era regido por uma

Ordem superior que antecedia e nfo deveria ser influen-

Ciada pelos humanos’O que gerava maior respeito aos

demais seres vivos. O pensamento dominado pela

racionalidade tem suas orlgenS nOS S6culos XV XVI e

XVⅡ. Fi16sofos como Bacon e Descartes influenciaram

todo o pensamento modemo, COIocando a natureza a ser-

Vi9O do ser humano e reduzindo todos os complementos

a fragmentos a serem estudados independentemente. A

Vis肴o寝mecanicista" desta 6poca dominou s5culos da His-

t6ria’e S6 recentemente tem surgido vis6es mais

abrangentes e sist台micas que se preocupam com o todo.

As rela96es de interdepend合ncia dos seres vivos passam

a ser comparaveis a uma teia onde todos os fios sao

importantes para a sadde do todo.

A analise hist6rica e触os6fica pode ser extrema-

mente血l para que se reflita sobre o cami血o que o

Ser humano ja percorreu, a fim de que se aprenda as

devidas lic6es para se evitar inconer nos mesmos eITOS.

O passado pode・ aSSim, SerVir de base para a constru一

Wve′ em hamonfa com a "af〃腔a 6 una "eceSS肋de u低さnte

CaO de um餌uro planQjado e soliddrio, naO S6 entre

OS SereS humanos’maS que PaSSe a COntemPlar o di-

reito a vida de todos os demais seres da Terra. A丘nal,

SOmOS una eSP6cie entre milhares que habitan a Tdra,

e como tal devemos aprender a compartilhar os espa-

eos e os recursos que levaram tantos bilh6es de anos

Para Se tranSfomarem nas nquezas que hQje existem.

A impO巾amcia de novos va!ores

Como romper com os processos destrutivos vlgen-

tes? Infelizmente n肴o existe um caninho especffico ou

uma receita pronta. Estamos em um processo de apren-

dizagem’maS Sabemos que 6 preciso mudar. O desres-

Peito e a expIora9fo de outros seres humanos e da natu-

reza parecem ter chegado ao limite maximo. No entan-

tO, Se POr um lado estamos enfrentando problemas gra-

VeS COmO COnSeqtiencia de comportamentos impensados

e inconseqtientes, POr OutrO temOS agOra a OPOrtuni-

dade de mudar. Sabemos o que est各errado e sabe-

mos tamb6m que precisamos de novos padr6es mais

SuStentaveis e mais 6ticos para conquistamos maior

harmonia e felicidade.

O desafio c5 que o ser humano resiste a mudan-

9aS. Historicamente・ nOVOS rumOS emergem quan-

do os tradicionais entram em crise. Hoje, COm OS

COnhecimentos e as tecnologias que acumulamos

nos 。ltimos s6culos, Sabemos que 6 possivel qual-

quer coisa se realmente quisemos. Essa noeao, SO-
mada ao fato de que temos consci合ncia da necessi-

dade de mudar para salvar a rlqueZa enCOntrada na

。erra・ POde ser um cam血o de transfomac犯Preci-

SamOS OuSar Criar novas vis6es’nOVaS eXPeCtativas,

novos so血os e novos valores que pnonzem a vida. A

realiz呼o humana nao pode mais se basear no “ter”,

no possuir. Um novo estado de負ser" toma-Se impe-

rativo’Onde a solidariedade, a justica, a eq龍dade
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e a esperanea nao s句an realidade apenas para alguns.

Neste esp血to, POde haver espapo para todas as esp6cies

Viverem dignanente, Sem que una PrEiudique a outra, e

Sem que h勾a interfer6ncias nos processos evolutivos.

Nossa postura arrogante de nos colocarmos

COmO uma eSP6cie que tem mais direitos do que as

demais precisa ser revista. Cada ser vivo 6 o resulta-

do de um processo evolutivo e todos tem direito a

Vida. Muitas esp6cies tem sido utilizadas pelo ser

humano como alimento, medicamento ou outros fins.

Quando isso ocorre, eSSaS eSP6cies passam a ter um
Valor diferenciado. No entanto, meSmO que SQja des-

COnhecido ao pensamento humano, tOdo ser vivo que

SObreviveu ao processo evolutivo tem seu lugar na

teia da vida. Esse reconhecimento pode ser um passo

decisivo para que possanos adotar posturas mais 6ti-

CaS de respeito e reverencia a vida de nosso planeta.

Somente com tais mudancas a nqueza natural e

Cultural do mundo tera maiores chances de sobreviver.

Novos processos educativos podem 4iudar e devem

Ser Priorizados. Mesmo que morosa, a educa9fo que

COntemPle esse novo pensar deve se tomar uma pno-

ridade. Uma vertente desse pensanento 6 a chamada

educa9fo ambiental, que reCOnhece a import会ncia de

transmitir conhecimentos juntamente com a

SenSibiliza辞O do ser humano para atingir sua essen-

Cia de foma a incentivar cada um a fazer sua parte

POr um mundo melhor (PADUA e TABANEZ, 1997a

e 1997 b). A educa辞o ambiental pode desencadear

Caminhos que resultam em um aumento da auto-eSti-

ma, que POr Sua VeZ fortalece e da poder aos indivi-

duos de maneira a incentiv各1os a questionarem, agl-

rem e se comportarem de acordo com novos padr6es.

Trata-Se de uma nova 6tica com paradigmas em con葛

SOn含nCia com um mundo mais harm6nico, que de-

Pende da instaura辞O de novos valores.

A Mata Atl含ntica pode ser uma oportunidade

Singular de descobrirmos e exercitarmos tais valo-

res. Ja que a maior concentra辞O POPulacional do

Brasil vive em regiわde Mata Atl含ntica, a SObrevi-

v合ncia desta esta diretamente condicionada a nossa

CaPaCidade de mudar valores. Transfomae6es intrfn-

SeCaS PreCisan se dar para que a situa辞O de amea9a

em que a Mata Atlantica se encontra hQje possa ser

revertida em comportamentos mais harm6nicos e

COmPrOmetidos com a conservae訊o de tudo o que 6

Vivo. Quem sabe poderemos tomar a Mata Atl会ntica

em exempIo que mSPlre OutraS regi6es do planeta?

丘um desafio, maS Certamente um que Vale a

Pena Ser tentado: PrlmelrO Pela riqueza encontrada

na Mata Atlantica proprianente dita, e Segundo pela

Chance de mostrar que se houver vontade tudo 6 pos-

Sivel. Precisanos agora 6 descobrir meios de desper-

tar essa vontade de reverter o processo destrutivo em

um engaJamentO COletivo em prol da conserva辞O. A

Mata Atlantica merece e n6s s6 vamos lucrar em ser-

mos mais sensfveis e respeitosos a vida e em provar

que 6 possfvel defender um bem maior.
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Na "a山鳩Za todbe os seres vivos p鯵cisam de un espaco, Onde procuram paz e加anqu棚ぬde…
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Majestosas tes暮em皿has
Ⅵ悟O物B. Sch獅〆リ

Frondosas, eXuberantes, belas, imponentes, ma-

jestosas…

Sわapenas alguns adjetivos que se pode atri-

buir as maiores arvores da Mata Atlintica. Algumas

Chegam a 50 metros de altura’COmO OS Pi血eiros cen-

ten名hos, OutraS atingem mais de 3 metros de di含me-

tro, COmO aS imbuias e os jequitibas milenares.

Ha aquelas que dat) flores vistosas e outras que

dat) frutos, alimentam animais e ate o ser humano...

Augunas ja eram adrltas quando Chsto andou por

este planeta, OutraS teStemu血aran a chegada de Cal)ral

e todo o processo de devasta辞O que Se Segulu..・

Poucas sobraram, reSisti-

ram bravamente. Se falassem

muito poderiam contar. Hist6-

rias de indios que descansavam

em suas sombras, entre uma

Caeada e outra, nOS temPOS em

que animais nわfaltavan. His-

t6rias de ganancia, de desocu-

Pa辞O da floresta, de fogo e des-

truieao, de perda da biodiversi-

dade, de extin辞o de esp6cies…

Para o futuro representan

esperan9a. Suas sementes e pre-

Ciosas informa96es gen6ticas

dever訊o ser utilizadas para a re-

CuPera辞O da Mata Atl含ntica.

Assim como as arvores

aqui retratadas’tOdas as de-

mais arvores centen各rias e

milenares da Mata Atl含ntica

existentes em reservas ou em

PrOPriedades particulares de-

vem ser admiradas, reSPeitadas

e protegidas・

Na pagina anterior, neSta e naS Seguintes’eStfo

algumas das maiores e mais antigas drvores’Verda-

deiras testemunhas da Mata Atl会ntica de outrora.

Os grandes jequitibas do Parque Estadual de

VAssununga (ao lado e abaixo) no municipio de San-

ta Rita do Passa Quatro-SP sfb uma pequena amos-

tra da exuber含ncia que eran as florestas da reglaO・

O Jequitib各Rosa (Cariniana Legalis) 6 a esp6-

Cie a血6rea mais Iongeva co血ecida no Brasil. O maior

exemplar registrado estava no municipio de

Carangola-MG e possuia 54 metros de altura, anteS

de ser destrufdo por um incendio criminoso.
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