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As Sete lições dos Bambus 
 

1° Se curva, mas não quebra 

2° A fragilidade é somente aparente 

3° Vive sempre em comunidade 

4° Não se deixar derrotar pelas adversidades 

5° Busca a sabedoria no vazio 

6° Cresce sempre para o alto 

7° Procura sempre buscar a simplicidade. 

 

Pe. Leo  

(Buscai as coisas do alto, p. 119).



 
 

 
 

RESUMO 
 

A borda leste do estado do Paraná está inserida em um dos maiores remanescentes de 
floresta ombrófila densa atlântica no Brasil. Esta formação fitogeográfica é considerada 
uma das mais ricas em biodiversidade no mundo, restando menos de 8,5% de sua 
distribuição original. As consequências das ações antrópicas neste ecossistema, desde 
a colonização, causaram a sua quase total fragmentação restando atualmente raros 
remanescentes em estágio primitivo. Neste sentido, a paisagem da Reserva Natural 
Salto Morato, Guaraqueçaba - Paraná é marcada pela presença de extensos 
bambuzais POACEAE: Bambusideae, formados pelas espécies nativas Chusquea 
oxylepis (Hack.) Ekman e Guadua tagoara (Ness.) Kunth. Estes bambuzais ocupam 
clareiras em processo de regerenação, causando a estagnação dos processos de 
sucessão florestal devido hábito invasor, que dificulta a sucessão ecológica esperada 
para estas áreas, resultando na diminuição da biodiversidade local. Dessa forma, como 
objetivo principal do trabalho foi realizado o mapeamento multitemporal de cobertura 
vegetal e uso da terra da área de estudo para os anos 1953, 1965, 1980, 1996, 2005 e 
2013. Os resultados obtidos demonstraram a evolução da paisagem nos últimos 60 
anos, que não coincidiram com as atuais áreas ocupadas pelos bambuzais (7%) na 
RPPN. A exploração florestal de madeira e de palmito-juçara Euterpe edulis na região, 
ocorridos a partir da década de 1950 e após abertura da estrada PR-405 em 1970, 
propiciaram condições para o desenvolvimento dos bambuzais na área, que somente 
na ortofotocarta de 1996 foram observados. Como objetivos específicos foram 
analisadas, as atuais áreas de distribuição dos bambuzais sob o ponto de vista 
geográfico (geologia, geomorfologia, pedologia) e através da análise dos padrões 
morfométricos (hipsometria, tipo de relevo, forma de vertentes e aspecto) obtidos 
através do Modelo Digital do Terreno (MDT) em ambiente SIG. Na área de estudo, os 
bambuzais se distribuem principalmente sobre substrato geológico caracterizado pela 
Suíte Granítica de Anatexia e do Complexo Metamórfico. Ocorrem majoritariamente em 
áreas com fortes declividades: Forte Ondulado (50%) e Montanhoso (42%) totalizando 
92% em áreas acidentadas, principalmente em encostas convexas (58%) com 
orientação ou aspecto para as vertentes sudeste (41%), leste (24%) e sul (16%) da 
área de estudo. Quanto aos solos nos bambuzais, se distribuem predominantemente 
(98%) em solos de baixa fertilidade e elevada acidez (Cambissolo Háplico Tb e Ta 
Distrófico léptico). A formação fitogeográfica ombrófila densa submontana é a mais 
representativa na distribuição dos bambuzais na unidade de conservação. O presente 
trabalho demonstrou a eficiência no emprego de técnicas de mapeamento e análise 
multitemporal na interpretação da dinâmica da paisagem, assim como a importância e 
influência dos padrões geográficos na ocorrência e distribuição espacial dos 
bambuzais. 

 
Palavras-chave: Biogeografia. Floresta Atlântica. Bambuzais. 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

The eastern edge of the state of Paraná is embedded in one of the largest remnants of 
Atlantic dense ombrophilous forest in Brazil. This phytogeographic formation is 
considered one of the richest in biodiversity in the world, remaining less than 8.5% of its 
original distribution. Since the period of colonization the consequences of the anthropic 
actions in this ecosystem have caused their almost total fragmentation, from which 
leasts only few remnants in primitive stage. In this sense, the landscape of the Salto 
Morato Natural Reserve, Guaraqueçaba-Paraná, is marked by the presence of 
extensive bamboo grove POACEAE: Bambusideae, formed by the native species 
Chusquea oxylepis (Hack.) Ekman and Guadua tagoara (Ness.) Kunth. These species 
occupy clearings in the process of regeneration, causing the stagnation of forest 
succession processes. The species that form these bamboo grove have an invading 
habit, hindering the expected ecological succession to these regenerating areas, 
resulting in a decrease in biodiversity. Therefore, a multitemporal mapping of vegetation 
cover and land use of the study area in 1953, 1965, 1980, 1996, 2005 and 2013 was 
carried out. Results have demonstrated an evolution of the landscape in the last 60 
years, which did not coincide with the current areas occupied by bamboo groves (7%) in 
this private preservation area. The selective forest exploitation of wood and heart of 
palm Euterpe edulis in the region started in the 1950s, and more intensively developed 
after the opening of the PR-405 in 1970, provided conditions for the development and 
expansion of bamboo groves in the area, observed only in the 1996 ortophoto (geology, 
geomorphology, pedology). Through the analysis of morphometric patterns (hypsometry, 
relief type, shape of strands and aspect) obtained through the Digital Terrain Model 
(DTM) in a GIS environment, bamboo groves areas have been observed. In the study 
area the bamboo trees are mainly distributed on a geological substrate characterized by 
the Granite Suite of anatexia and the Metamorphic Complex. They occur mainly in areas 
with strong slopes: Wavy Strong (50%) and Mountainous (42%) totaling 92% in rugged 
areas, mainly in convex slopes (58%) with orientation (aspect)  for southeast (41%), east 
(24%) and south (16%) of the study area. Regarding the bamboo groves areas, they are 
distributed predominantly (98%) in low fertility and high acidity (Cambisol Haplic Tb and 
Ta Distrophic leptic) soils. The subtropical dense ombrophilous phytogeographic 
formation is the most representative by the bamboo trees in the study area. Therefore, 
the present work demonstrated the efficiency in the use of multitemporal mapping and 
analysis techniques in the interpretation of the landscape dynamics, as well as the 
influence and importance of geographical patterns in spatial distribution of bamboo 
groves. 
 
Keywords: Biogeography. Atlantic Forest. Bamboos. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Inserida em um dos maiores remanescentes da Floresta Atlântica a área de 

estudo está localizada em uma das formações fitogeográficas com maior biodiversidade 

no mundo, que também está entre as mais ameaçadas de desaparecer, restando 

menos de 8.5% de sua cobertura vegetacional original em remanescentes acima de 

100 hectares (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA e INPE, 2017). Apresenta grande 

riqueza animal e vegetal, sendo considerada um “hotspot” para a conservação da 

biodiversidade no mundo (MYERS et al., 2000). É caracterizada também pelo 

predomínio de espécies com altos níveis de endemismos, dentre as quais as espécies 

alvo desta pesquisa, e com distribuição restrita (TABARELLI e MANTOVANI, 1999). 

Embora a Floresta Atlântica no Paraná represente um dos melhores 

remanescentes da formação em termos de conservação no Brasil, diversas áreas de 

serras e planícies atualmente estão recobertas por formações secundárias em 

diferentes estádios sucessionais (SILVA, 2003). A paisagem da região tem sido 

alterada ao longo do tempo por diversas razões, seja de origem natural (alterações 

climáticas e movimentos de massa) ou antrópicas. Desde as primeiras ocupações 

humanas estas modificações na paisagem já aconteciam, causadas num primeiro 

momento pela coleta e retirada de recursos florestais, seguido dos ciclos do ouro e da 

madeira e mais recentemente pela agricultura e pecuária (IPARDES, 2001).  

As consequências destes processos de modificação da paisagem na região é a 

fragmentação da paisagem natural em remanescentes florestais, em diferentes estágios 

de sucessão e degradação, que evoluem conforme o nível de impacto que a área foi 

submetida, como os extensos bambuzais da região de Guaraqueçaba que formam 

agrupamentos de espécies da família das gramíneas Poaceae, subfamília 

Bambusideae, gênero Chusquea e Guadua denominados regionalmente como 

criciumais ou taquarais. Ocorrem ao longo das bordas de florestas, e, principalmente 

nas encostas da região norte do município. Segundo Araujo (2008) as espécies que 

formam os bambuzais têm hábito de se apoiar em outras árvores, dificultando a 

evolução da sucessão ecológica natural, implicando em diminuição de biodiversidade 

nestes locais e estagnação da sucessão florestal. 
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Dessa forma, um maior conhecimento das causas e padrões de distribuição de 

bambuzais em florestas tropicais pode contribuir para um melhor entendimento 

ecológico dos mecanismos da sucessão florestal e manutenção da biodiversidade na 

área de estudo.  

A Reserva Natural Salto Morato (FIGURA 1) apresenta uma área significativa de 

bambuzais, que podem influenciar negativamente a preservação do caráter natural da 

vegetação desta formação, caracterizada pela grande diversidade de espécies. 

Trabalhos realizados na Mata Atlântica (LACERDA, 2017; FGBPN, 2011; ARAÚJO, 

2008) associam a ocorrência de bambus com clareiras e mata secundárias, sendo que 

nesses ambientes os bambus seriam competidores das espécies pioneiras, agindo 

muitas vezes como inibidores da regeneração natural.  

 
FIGURA 1: LOCALIZAÇÃO RESERVA NATURAL SALTO MORATO 

 
FONTE: O autor (2018) 
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Nesse sentido, estudos voltados para a análise da distribuição espacial de 

espécies ou agrupamentos florestais são importantes para um maior entendimento 

destas formações de bambuzais, uma vez que as variáveis físicas (padrões 

geográficos) da área e seu uso pretérito são fatores condicionantes na estrutura e 

composição das formações florestais atuais.  

 

1.1 OBJETIVOS 
 

Com intuito de identificar os padrões geográficos e condicionantes ecológicos na 

distribuição de bambuzais na Reserva Natural Salto Morato e gerar informações que 

subsidiem o maior entendimento sobre as origens destas formações na região, este 

estudo vem de encontro as necessidades de pesquisas apontadas pelo Plano de 

Manejo da unidade. Desta forma, o objetivo principal desta pesquisa é analisar a 

evolução da distribuição espacial dos bambuzais em um remanescente de Floresta 

Ombrófila Densa no litoral norte do Paraná entre 1953 e 2013. 

Como objetivos específicos pretende-se discutir a influência dos padrões 

geográficos físicos (geologia, geomorfologia, pedologia) e ecológicos na distribuição e 

ocorrência dos bambuzais na paisagem da área de estudo, por meio da utilização de 

Sistema de Informações Geográficas (SIG), além da análise bibliográfica e de campo 

sobre a ecologia das espécies dos bambuzais para um melhor entendimento de seu 

papel na regeneração natural dos remanescentes florestais da região.  

Como questões a serem analisadas pelo estudo tomou-se como ponto de partida 

as perguntas: 1- Os bambuzais nas florestas da região norte de Guaraqueçaba foram 

originadas, a partir das intervenções antrópicas na segunda metade do século XX, 

potencializadas pela evolução tecnológica e as políticas fiscais para o desenvolvimento 

rural da época?; 2- As características geomorfológicas (altitude, declividade, orientação 

e formas das vertentes), pedológicas definem a distribuição e expansão dos bambuzais 

na paisagem?; 3- Os fatores naturais (deslizamentos, quedas de árvores e eventos 

climáticos extremos) podem favorecer o desenvolvimento de bambuzais na região?  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
2.1 BIOGEOGRAFIA 
 

A Biogeografia estuda os organismos vivos, as plantas e os animais na superfície 

do globo, em sua repartição, em seu agrupamento e em suas relações com os outros 

elementos do mundo físico e humano (ELAHI,1968).  
O estudo geográfico dos seres vivos se divide em dois ramos principais: 

Zoogeografia e Fitogeografia que explicam fenômenos fundamentais da distribuição da 

fauna e flora de uma região. Neste estudo optou-se pelos conceitos da fitogeografia 

fitoecológica, que busca investigar as causas de certas espécies ocorrerem numa 

determinada área e em outras não (HERTEL,1969).  

O conhecimento geográfico historicamente privilegiou a temática ambiental pelo 

fato de a Geografia tratar do estudo das paisagens. O ambiente sempre esteve 

presente nas análises biogeográficas, que estudam a origem, a expansão, a 

distribuição, a associação e a evolução dos seres vivos na superfície da Terra. Por 

serem mais descritivos do que explicativos é preciso utilizar dados pertencentes a 

diversas ciências como: a geografia, botânica, climatologia, pedologia, etc. Com os 

estudos biogeográficos é possível o conhecimento das exigências ecológicas de 

determinadas plantas, e assim prever as condições edáficas e climáticas de seu local 

de ocorrência (ROMARIZ, 2008). 

 

2.2.1 Fitogeografia 
 

A Fitogeografia, ou estudo da vegetação sob o ponto de vista geográfico, analisa 

agrupamentos vegetais e propõe modelos para classificá-los, considerando que a 

vegetação reflete as condições ecológicas vigentes em uma região no presente e no 

passado. Portanto, não se pode compreender as dinâmicas da vegetação e as 

mudanças ocorridas na cobertura vegetal de uma determinada região, sem uma 

investigação acerca do processo de formação do espaço geográfico e da história das 

sociedades humanas que habitaram e habitam estas áreas (BRESSAN, 2012). 
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Alexander Von Humboldt iniciou o estudo da Fitogeografia científica em 1806, 

porém foi o botânico Andreas Schimper o primeiro a tentar dar cunho universal à 

Fitogeografia, elaborando uma classificação mundial da vegetação no fim do século 

XIX. A ele seguiram-se outros, até culminar com a proposta elaborada por Heinz 

Ellenberg e Dieter Mueller-Dombois para a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em meados da década de 1960, visando a 

classificação da vegetação da Terra na escala de 1:1.000.000, seguindo critérios 

referidos como fisionômicos-ecológicos. (IBGE, 2012). 

A partir da década de 1970, o uso de sensoriamento remoto (fotografias aéreas e 

imagens de satélite) revolucionou os levantamentos de cobertura vegetal. Como 

resultado, foram uniformizados critérios e conceitos fitogeográficos, adotando o sistema 

fisionômico-ecológico de classificação da vegetação mundial, estabelecido pela 

UNESCO em 1973, e adaptado às condições brasileiras pelo IBGE. 

O estudo fitoecológico se traduz em levantamentos de campo que levem em 

consideração os componentes mais importantes na caracterização da formação da área 

de estudo e as modificações apresentadas em diferentes épocas, o que constitui o 

objetivo das pesquisas sobre dinamismo da estrutura e composição das comunidades, 

que é caracterizado pela variação ao longo do tempo de um tipo de vegetação na 

ocupação de um território, variando da forma mais simples às formas mais complexas, 

das espécies pioneiras às clímax, representando este último estágio a intima 

interdependência dos fatores clima, solo e vegetação (ROMARIZ, 2008). 

A vegetação é um elemento chave para o funcionamento dos ecossistemas, 

definindo a existência ou não de habitats para as espécies e a manutenção dos 

serviços ambientais. Seu estado de conservação se define a partir da cobertura 

espacial e o nível de degradação que esta foi submetida. Assim, é fundamental que 

haja um bom conhecimento sobre o estado e distribuição da cobertura vegetal para seu 

manejo conservacionista (BRITEZ et al., 2015).  
 

Para que se possa compreender a todas as razões para que determinam a área 

de distribuição de uma planta, com suas respectivas características, não 

bastam somente as condições atuais, é necessário recorrer também ao 
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conhecimento histórico desta planta, observando o progressivo 

desenvolvimento de sua área, bem como as causas para isso ocorrer. 

(Romariz, 2008).  

 

Dessa forma, o estudo da origem da espécie se torna fundamental para 

compreensão de uma área, onde uma espécie domina parte da paisagem pelo grande 

número de indivíduos que possui ou maior potencial de adaptação e dispersão. Vários 

fatores podem dificultar a expansão de plantas, que são as barreiras geográficas, 

climáticas, edáficas e bióticas (ROMARIZ, 2008).  

 

2.2 SUCESSÃO VEGETAL  
 

Os estudos sobre dinâmica e sucessão vegetal foram iniciados por Clements 

(1916) no início do século XX, quando sistematizou um modelo determinístico de 

sucessão onde as comunidades atingiam um único estádio, o clímax, o qual é complexo 

e previsível, associado a diversos fatores locais, como a topografia, substrato e tipo de 

distúrbio submetido. Gleason (1926) defendia que a comunidade vegetal não tem o 

grau de integração defendida por Clements, pois as espécies têm comportamento 

individualista e dependente do acaso.  

As florestas tropicais podem ser definidas como sendo resultante de diferentes 

combinações de espécies em cada parte ou unidade da floresta, estas combinações 

formam um grande mosaico (RICHARDS, 1979) constituído por manchas de diferentes 

idades, ou seja, diferentes estádios sucessionais, originadas de perturbações externas 

e processos de sucessão secundária, que é a reposição da vegetação pré-existente 

após um distúrbio na vegetação. Esse desenvolvimento ocorre com solo e resquícios 

de vegetação pré-existentes, muitas vezes com banco de sementes.  

Chokkalingam et al. (2001) definiram florestas secundárias como florestas em 

regeneração natural, após significantes distúrbios humanos e/ou naturais na vegetação, 

podendo ter ocorrido uma única vez ou progressivamente por longos períodos, como é 

o caso de algumas clareiras ocupadas por espécies oportunistas de rápido crescimento, 

como os bambuzais na área de estudo (FIGURA 2) que apresentam comportamento 

invasor (LACERDA et al., 2017). Estas formações apresentam grandes diferenças na 
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estrutura e na composição florística quando comparada a uma floresta primária na 

mesma formação florestal. 
 

FIGURA 2: F.O.D. SUB-MONTANA E MONTANA EM REGENERAÇÃO COM BAMBUZAIS  

 
Foto A – Serra do Mirante (PR-405). Fotos B, C e D - Serra do Garacuí (RNSM) – Guaraqueçaba-PR. 

Fonte: O autor (2006)  
 

Em várias regiões do mundo, a degradação dos fragmentos florestais tem 

propiciado um intenso aumento populacional de bambus, que por sua vez está atrelado 

às modificações na estrutura e composição florísticas desses fragmentos, assim como 

às mudanças nos processos hidrodinâmicos e de ciclagem de nutrientes de seus 

respectivos ecossistemas (LACERDA et al., 2017). 

Estudos realizados por Filgueiras (1988) no Chile, Young (1991) no Peru, e 

Oliveira Filho et al. (1994) e Carvalho (1992) em florestas tropicais do Brasil, 

corroboram a importância que os bambus exercem como reguladores dos processos de 

regeneração florestal. Sanquetta et al. (2005), em estudo numa Floresta Ombrófila 
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Mista, constatou que a presença das taquaras no subdossel pode ser o fator causador 

do decréscimo regenerativo das espécies arbóreas dominantes.  

Na área de estudo Gatti et al. (2002) chamam atenção para o fato do sub-bosque 

da formação Submontana estar frequentemente dominado por bambuzais, formado por 

Chusquea oxylepis (Hack.) Ekman, e quando isto ocorre somente persistem árvores do 

dossel instaladas antes da colonização pelos bambus, e que praticamente 

inviabilizaram a regeneração de espécies arbóreas e arbustivas. Já Guapyassu (1994) 

aponta que os bambuzais na RNSM abandonam o hábito decumbente e apoiante e 

permanecem eretas, competindo com árvores do dossel da floresta a 15 metros de 

altura. Outra espécie de bambu Guadua tagoara (Ness.) Kunth divide espaço com 

Chusquea oxylepis nos bambuzais da área, Segundo Londoño e Clark (2002) ocorre 

em matas secundárias na Floresta Atlântica, tanto em áreas baixas quanto montanas, 

da Bahia a Santa Catarina entre 50 e 1.200 m de altitude. Segundo Lacerda et al. 

(2017) pode-se inferir que parte significativa dos remanescentes no sul do Brasil 

encontra-se sob pressão ecológica e possivelmente em processo de empobrecimento 

do componente arbóreo, decorrente da ocupação em larga escala de espécies nativas 

de bambu que assumem caráter invasivo. 

Atualmente os agrupamentos de bambus estruturam de forma significativa a 

paisagem do litoral norte do Paraná, e devem ser melhor compreendidos espacialmente 

e ecologicamente, principalmente sobre seus ciclos reprodutivos para subsidiar o 

manejo destas áreas, especialmente quando se trata de unidades de conservação. 

 

2.3 ATRIBUTOS GEOGRÁFICOS FISICOS  

 
Os atributos geográficos físicos considerados nesta pesquisa são relacionados às 

variáveis ambientais físicas da área: Geologia, Geomorfologia, Pedologia, Climatologia 

e a Fitogeografia, assim como as diversas formações e estágios sucessionais dos 

locais de ocorrência dos bambuzais.  

Os parâmetros morfométricos relacionados aos atributos geográficos de relevo 

são correspondentes à altimetria, declividade, formas e perfil de curvatura e orientação 

de vertentes (aspecto), obtidas por meio de técnicas de geoprocessamento. A aplicação 
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desta metodologia em estudos da distribuição de espécies ou formações vegetacionais 

demonstram elevado potencial às análises espaciais em estudos biogeográficos.  

 

2.3.1 Geomorfologia  
 

A geomorfologia constitui um conhecimento específico, cujo objetivo refere-se à 

análise das formas do relevo. Estas formas, embora aparentemente estáticas, estão 

sendo modeladas há bilhões de anos, por meio de processos erosivos ou 

deposicionais, ambos decorrentes da ação de forças exógenas. Antagônicas às forças 

exógenas, têm-se as forças endógenas, que podem promover soerguimentos e 

rebaixamentos da superfície terrestre. Deve-se considerar, ainda, a ação conjunta das 

duas forças e as implicações altimétricas geradas em decorrência das variações do 

nível do mar (PAULA et al., 2008).  

A região leste paranaense é caracterizada pela vertente oriental da Serra do Mar 

e a planície costeira. A Serra do Mar constitui uma serra marginal de borda de planalto, 

mais escarpada do lado Atlântico que do lado continental, porém, dotada de taludes 

íngremes e vertentes vigorosas tanto em relação ao Primeiro Planalto como em relação 

à zona Pré-Serra do Mar e a Planície Costeira Atlântica (MAACK, 1968).  

A planície costeira é composta por sedimentos arenosos e manguezais, possui 

relevo plano e suave ondulado, com altitudes inferiores a 40 metros. Nestas áreas 

sobressaem morros isolados e colinas de diversos tamanhos, sustentados por rochas 

do embasamento, que tem altitudes que vão de 100 até 400 metros com fortes 

declividades (OKA-FIORI et al., 1997). 

A região de serras apresenta drenagens com linhas jovens, caracterizadas pela 

presença de saltos e corredeiras, com alto potencial erosivo, considerando a 

proximidade de suas cabeceiras com o oceano ou nível de base. Nas áreas de Serras, 

as drenagens encontram-se encaixadas nas linhas de falha, com vales formato em "V" 

e nas baixadas os rios correm em calhas rasas e largas de margens relativamente 

simétricas (BIGARELLA et al., 1978).  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A pesquisa dividiu-se em quatro etapas principais, descritas a seguir:  

 

- Etapa 1: Levantamento bibliográfico e dos atributos geográficos físicos da 

RNSM; 

- Etapa 2: Confecção de mapas temáticos da distribuição dos bambuzais; 

- Etapa 3: Mapeamento multitemporal (1953-2013) da dinâmica da 

cobertura vegetal e uso da terra na RNSM; 

- Etapa 4: Coletas e validações de dados em campo. 

 

3.1 LEVANTAMENTO DOS ATRIBUTOS GEOGRÁFICOS DA RNSM 
 

Com o intuito de atingir os objetivos propostos pelo trabalho, foi necessário 

inicialmente realizar revisão bibliográfica em Biogeografia (fitogeografia e sucessão 

vegetal) e dos atributos geográficos físicos da região, considerados neste estudo: 

Geologia, Geomorfologia e Pedologia. Para análise do relevo utilizou-se os parâmetros 

morfómetricos dos locais de ocorrência dos bambuzais. As bases cartográficas 

disponíveis para a área de estudo constam na TABELA 1.  

A utilização de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) serve como 

alternativa para o entendimento do meio, conforme Silva (1998) os dados espaciais 

podem ser obtidos de três maneiras: espacial, quando sua variação muda de lugar para 

lugar; temporal, quando sua variação muda com o tempo; e temática, quando as 

variações são detectadas por mudanças de características. 

Para atingir os objetivos propostos pela presente pesquisa foi utilizado o software 

ArcGIS 10.1 da ESRI, que permite realizar análises complexas ao integrar dados 

obtidos de diversas fontes em diferentes formatos e criando bancos de dados 

georreferenciados (PAULA et al., 2008). Os mapas temáticos foram produzidos a partir 

do sistema projetivo Universal Transversa de Mercator – UTM, Datum SIRGAS 2000, 

Fuso 22 Sul. 
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TABELA 1: BASE CARTOGRÁFICA UTILIZADA 

Plano de Informação Escala Fonte Ano 
Cartas Topográficas    
Geologia    
Geologia (Versão preliminar)    
Geomorfologia    
Pedologia (Versão preliminar)    
Hipsometria (Geomorfologia)    
Declividade (Geomorfologia)    
Formas de vertentes (Geomorfologia)    
Hidrografia    
Cobertura Vegetal e Uso da Terra (2005)    
Cobertura Vegetal e Uso da Terra (2011)    
Limite da RNSM    
Trilhas de Fiscalização    
Zoneamento    
MDT (Modelo Digital do Terreno)    

Fonte: O autor (2018) 

 

3.1.1 Clima 

 

A caracterização climática da área de estudo foi realizada a partir da análise da 

bibliografia disponível para a região de Guaraqueçaba e da análise das médias 

históricas de dados meteorológicos entre 1978 e 2015 para o litoral paranaense, 

realizado pelo IAPAR (2015). 

  

3.1.2 Geologia 
 

Em relação à geologia da área de estudo, foi utilizado como base de referência o 

mapeamento geológico elaborado pela MINEROPAR publicado no ano de 2002, na 

escala 1:250.000. Este mapeamento foi preliminarmente detalhado para a escala 

1:50.000, pelo Laboratório de Biogeografia e Solos em 2017 (LABS, 2018). 
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3.1.3 Geomorfologia  
 

Optou-se pela utilização de parâmetros morfométricos para as análises de 

distribuição dos bambuzais, como as informações da hipsometria, aspecto, declividade 

e formas de vertentes obtidos através do Modelo Digital do Terreno (MDT). 

Para a elaboração do MDT utilizou-se como base as cartas elaboradas pelo DSG 

– Departamento do Serviço Geográfico do Exército, escala 1:25.000 que dispõem dos 

dados hidrográficos, pontos cotados e curvas de nível com equidistância de 10 metros. 

A modelagem do terreno foi realizada através da utilização do algoritmo ANUDEM, 

implementado no ArcGIS 10.1 através da ferramenta Topo to Raster, com a resolução 

espacial adotada de 15 metros, seguindo critérios propostos por Hengl (2006) para o 

cálculo do tamanho de pixel e resolução ideal.  

A partir do MDT foi gerado o mapa de declividade da área de estudo, que 

permitiu a delimitação da inclinação do relevo, com foco nas áreas de distribuição dos 

bambuzais. A classificação da declividade do relevo adotada conforme proposta pela 

EMBRAPA (1997): plano (0 a 3%), suave ondulado (3 a 8%), ondulado (8 a 20%), forte 

ondulado (20 a 45%), montanhoso (45 a 75%) e escarpado (> 75%).  

O mapa de orientação de vertentes (aspecto) foi gerado a partir do algoritmo 

ASPECT em ambiente SIG, fornecendo o direcionamento geral do relevo em toda área 

de estudo. Também gerado a partir do MDT, o mapa de formas de vertentes (convexas, 

côncavas e retilíneas), sendo essas calculadas sobre as informações de declividade, 

conforme descrevem ZEVERBERGEN e THORNE (1987).  

 

3.1.4 Pedologia 
 

A área de abrangência Reserva Natural Salto Morato, possui mapeamento de 

solos de 2011, realizado na escala 1:250.000 pela EMBRAPA, e na escala de 1:50.000 

realizado por Rocha e Silva (1994) somente nas porções mais baixas da unidade, uma 

vez que as cabeceiras do rio Morato, ainda não haviam sido anexadas à unidade. 

Contudo, estes mapeamentos não se encontram adequados à última versão do 

Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2013). Com o detalhamento e 

atualização do mapeamento pedológico preliminar da unidade no final de 2017 pelo 
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Laboratório de Biogeografia e Solos (Departamento de Geografia-UFPR), escala 

1:25.000, foi possível realizar a sobreposição, em ambiente SIG deste novo 

mapeamento com as áreas de ocorrência dos bambuzais. 

 

3.1.5 Vegetação Original Potencial 
 

Com intuito de gerar um cenário que desconsiderasse a influência antrópica na 

paisagem foi elaborado o cartograma de vegetação original potencial a partir de cartas 

vetorizadas do mapeamento da Floresta Atlântica do Paraná (SEMA, 2002). Para a 

confecção deste cartograma procurou-se seguir as proposições definidas para floresta 

ombrófila densa pelo sistema de classificação da vegetação brasileira (IBGE, 2012). 

 

3.1.6 Cobertura Vegetal e Uso da Terra  
 

O último mapeamento de cobertura vegetal e uso da terra da RNSM foi realizado 

no âmbito da atualização do Plano de Manejo da unidade em 2011 (FGBPN, 2011), a 

partir da imagem de satélite IKONOS de 2005, onde as formações florestais e seus 

respectivos estágios sucessionais foram classificadas e uma classe de vegetação foi 

criada especialmente para as áreas de bambuzais, devida sua significativa 

representatividade na unidade.  

 

3.2 MAPEAMENTO MULTITEMPORAL (1953-2013) DA DINÂMICA DOS 
BAMBUZAIS NA RNSM 
 

Como segunda etapa da pesquisa, foi realizada a análise multitemporal e 

mapeamento de cobertura vegetal e uso da terra a partir das fotografias aéreas do 

acervo da SEMA de 1953, 1965, 1980 e 1996 (TABELA 2) e imagens de satélite mais 

recentes  IKONOS disponibilizada pela FGBPN, de 2005, e SPOT 6, de 2013 

disponibilizadas pelo Google Earth. O mapeamento foi realizado com foco na 

identificação da origem, distribuição e dos padrões geográficos de ocorrência dos 

bambuzais ao longo dos últimos 60 anos na área de estudo. 
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TABELA 2: DESCRIÇÃO DOS LEVANTAMENTOS AEROFOTOGRAMÉTRICOS PARA A RNSM 

Voo existente Características das fotografias aéreas 
Órgão Responsável Ano Escala/ 

Resolução Espacial Cor 

1953 1: 25.000 Preto e branco SEMA 
1965 1:70.000 Preto e branco  SEMA 
1980 1:25.000 Preto e branco SEMA 
1996 1:30.000 Preto e branco Engefoto 
2005 1 m Colorida FGBPN 
2013 1,5 m Colorida Google Earth 

Fonte: Paula (2010) adap. pelo Autor (2018) 

 

O mapeamento da Cobertura Vegetal e Uso da Terra foi realizado de forma 

descritiva, utilizando a ferramenta de delimitação de polígonos em ambiente SIG. Dessa 

forma foi realizado o georreferenciamento das fotografias aéreas de 1953, 1965 e 1980 

através da determinação de pontos de controle nas fotografias aéreas disponíveis. 

Estes sobrevoos são as referências mais antigas do território paranaense disponível 

para a realização de mapeamentos e análises espaciais. 

Para alcançar melhores resultados todas as fotografias aéreas digitalizadas 

receberam tratamento e edição no software Adobe Lightroom CC (conversão para tons 

de cinza, correção e recuperação de luminosidade, contrate e aumento de definição). 

Após este procedimento as fotografias foram impressas no tamanho padrão 23x23cm, 

formato tiff, com definição de 300 dpis. 

Através da utilização de técnicas de fotointerpretação com o auxilio de 

estereoscópio de mesa, que permite a visualização tridimensional do terreno foi 

possível realizar o mapeamento da cobertura vegetal e uso da terra nos seis diferentes 

anos estudados. Dessa forma, foram correlacionados os atributos geográficos dos 

bambuzais com os diferentes ciclos econômicos vigentes na região entre 1953 e 2013. 

Este levantamento permitiu inferir sobre a evolução das áreas ocupadas atualmente e o 

papel dos bambuzais no processo de regeneração natural da RNSM.  

Para o ano de 1953, foram analisadas e georreferenciadas 13 fotografias aéreas 

da área de estudo, em escala 1:25.000. Em 1965, 3 fotografias em escala 1:70.000, 

foram interpretadas. Em 1980, 11 fotografias na escala 1:25.000. Em 1996, foi utilizada 

uma ortofotocarta, escala 1:50.000, que é um conjunto de fotografias que recobrem 
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uma carta de articulação 1:50.000 georreferenciada e corrigida de deformações 

existentes nas fotografias aéreas comuns. Em 2005, foi analisada a imagem de satélite 

IKONOS com 1 metro de resolução, que é a base do mapeamento de cobertura vegetal 

e uso da terra de 2011, escala 1:25.000, adaptada para o presente estudo. Para 2013, 

a imagem SPOT 6 foi interpretada, porém não houveram alterações significativas na 

cobertura vegetal e uso da terra da unidade, dessa forma optou-se por manter a área 

de 2005, como padrão de referência desta pesquisa. 

 

3.3 MAPEAMENTO DOS BAMBUZAIS POR ATRIBUTOS GEOGRÁFICOS FÍSICOS 
 

Visando o maior entendimento da ocorrência e distribuição dos bambuzais na 

RNSM, foi realizado a sobreposição e análise das informações de cobertura vegetal e 

uso da terra da área com o software de geoprocessamento ArcGIS 10.1, assim como 

com as feições geomorfológicas da área de estudo (hipsometria, aspecto, declividade, 

formas das vertentes) que podem ser verificados no Capítulo 5.2.  

A construção dos mapas temáticos ocorreu a partir do mapeamento de cobertura 

vegetal e uso da terra da Reserva Natural Salto Morato de 2011. Com os primeiros 

resultados foi possível realizar uma análise qualitativa e quantitativa dos padrões 

geográficos na distribuição dos bambuzais na paisagem. 

 
3.4 LEVANTAMENTOS DE CAMPO 
 

Foram realizados 7 trabalhos de campo para a área de estudo entre março de 

2016 e fevereiro de 2018, mediante protocolo e licença de pesquisa da RPPN Reserva 

Natural Salto Morato e da APA de Guaraqueçaba/ICMBIO (ANEXO 2). As coletas de 

dados espaciais e material botânico ocorreram de forma amostral ao longo das 

estradas e trilhas de fiscalização da RNSM. Nas áreas de ocorrência dos bambuzais 

foram preenchidas nove fichas de campo e registro de 36 pontos de GPS com 

observações (FIGURA 3), relacionadas às condições ecológicas e geográficas 

(parâmetros morfométricos) da unidade. Estas fichas foram preenchidas com fins de 

validação das informações geradas em SIG, e identificar a padronização das áreas de 

distribuição dos bambuzais na área de estudo.  
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O trabalho de campo seguiu os procedimentos habituais, envolvendo coletas de 

materiais botânicos, prensagem e secagem com fins basicamente de confirmação das 

espécies citadas no Plano de Manejo da área. O material foi preparado no Laboratório 

de Biogeografia e Solos da UFPR e analisado no Herbário da Engenharia Florestal – 

UFPR, e comparado com os principais herbários com coleções representativas de 

materiais provenientes de coletas na Floresta Atlântica no Brasil no site (Species Link 

Network - splink.com.br), que consiste num sistema de informações que integra dados 

primários de coleções científicas no mundo.  
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FIGURA 3: MAPA DE PONTOS DE CAMPO 

 
Fonte: O autor (2018)
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4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 
4.1 LOCALIZAÇÃO 

 

A área de estudo está localizada no município de Guaraqueçaba (FIGURA 1), 

especificamente na Vila do Morato. Dista aproximadamente 170 km de Curitiba, capital 

do Estado, 90 km da cidade de Antonina e a 19 km da sede do município com acesso 

pela PR-405. Composta por três antigas fazendas: Salto Dourado, Figueira e 

Esperança, a reserva totaliza 2.252,84 hectares manejados de acordo com a categoria 

Parque (BRASIL, 2000), dos quais 819,18 hectares são reconhecidos como RPPN 

(Reserva Particular do Patrimônio Natural) denominada Figueira (Portaria IBAMA nº 

132/94). É mantida pela organização não governamental Fundação Grupo Boticário de 

Proteção à Natureza desde 1994.  

Localizada em um remanescente de Floresta Ombrófila Densa no litoral norte do 

Paraná, é definida em quase toda sua extensão pela Serra do Mar, região influenciada 

diretamente pelas massas de ar quente e úmida do Oceano Atlântico e pelas chuvas 

relativamente intensas e bem distribuídas ao longo do ano. Segundo Klein (1980) esta 

formação possui características tropicais, mesmo situada em zona extratropical nos 

estados do Paraná e Santa Catarina.  

Devido seu elevado valor paisagístico e cultural o litoral norte do Paraná e sul de 

São Paulo, em 1999 recebeu o reconhecimento da UNESCO como Sítio do Patrimônio 

Natural da Humanidade do Lagamar. A região é composta por mais 53 unidades de 

conservação de Proteção Integral e de Uso Sustentável de diversas instâncias 

governamentais e privadas (BRITEZ, et al., 2015), como é o caso da área de estudo 

desta pesquisa.  

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICA DA REGIÃO 
 

A baía de Paranaguá foi conhecida provavelmente entre 1502 e 1503, por André 

Gonçalves e Gonçalo Coelho. Em 1531, Martim Afonso explorou mais detidamente a 
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baía de Paranaguá, o que possibilitou o início da história e dos ciclos econômicos de 

exploração do atual Estado do Paraná. Em 1545 ocorreu a expedição do navegador 

Hans Staden de Hamburg, que naufragou no litoral norte do Paraná e publica um livro 

sobre as terras do Paraná com o primeiro mapa da baía de Paranaguá quando retornou 

à Europa em 1556 (SOARES et al., 1994).  

A cidade de Guaraqueçaba surgiu em 1838, quando Cypriano Custódio de 

Araújo e José Fernandes Correa construíram ao pé do Morro do Quitumbê a capela do 

Bom Jesus dos Perdões, que posteriormente tornou-se o segundo distrito de 

Paranaguá quando foi elevado à Paróquia em 1854 (ALVAR, et al., 1979). 

Quando houve a diminuição da produção de ouro no final do século XVII, a 

economia local direcionou-se para as atividades agrícolas, pesca e à extração de 

madeira (PARANÁ, 1995). Em 1859, Victor San Tiago Subrá, capitão do porto de 

Paranaguá, em carta, apela ao presidente da província do Paraná, José Francisco 

Cardozo sobre a incessante derrubada das matas públicas nas margens dos principais 

rios do litoral paranaense, inclusive nas bacias ao redor da área de estudo, e que se 

não fossem tomadas providências emergenciais as florestas deste litoral estariam 

completamente devastadas (LEANDRO, 1999).  

Após o ciclo da madeira veio a cultura agrícola de arroz, banana, cana-de-

açúcar, café e mandioca introduzida principalmente pelos imigrantes europeus suíços, 

italianos, franceses e alemães. No fim do século XIX e começo século XX, 

Guaraqueçaba viveu seu melhor momento quando exportava semanalmente 2.000 a 

3.000 mil cachos de banana para Argentina e Uruguai, até a violenta geada de 1918 

que destruiu a maior parte dos bananais, e a crise de 1929, que também refletiu na 

economia regional. Na década de 1940 o arroz perdeu competitividade, devidas 

sucessivas crises e Guaraqueçaba voltou a ser distrito de Paranaguá, retomando a 

condição atual em 1947 (IPARDES, 2001).  

A população de Guaraqueçaba é composta de 7.871 habitantes, sendo que a 

maior parte, 68,85%, vive na zona rural, distribuída em 20 comunidades localizadas ao 

longo dos vales dos rios e ilhas (IBGE, 2010). A maioria dos habitantes da região são 

os caboclos (caiçaras), descendentes da mistura de índios, mulatos, negros e 

imigrantes que colonizaram a região. Muito da cultura original dos índios da região se 
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mantém nos hábitos dos caiçaras, nas suas lendas, na linguagem, no artesanato e na 

medicina caseira. O testemunho mais marcante de existência humana na região está 

na presença de centenas de sambaquis do homem do sambaqui de mais 6.000 anos 

encontrados ao longo das baías de Paranaguá e Guaratuba (PARELLADA et al., 1994).  

A população tradicional presente na região é composta por pescadores 

artesanais, agricultores familiares, considerados pela UNESCO representantes do 

patrimônio cultural de Guaraqueçaba. Antigamente a atividade pesqueira era 

secundária, desenvolvida conjuntamente com a agricultura. Contudo, desde os anos 

1960, com a ocupação de terras e a expulsão de agricultores por latifundiários com 

incentivos fiscais e a crescente demanda de pescados pelo mercado urbano, fez com 

que a pesca passasse a ser uma atividade prioritária para uma parcela expressiva da 

população local (IPARDES, 2001).  

Os agricultores que trabalham em regime familiar vivem fundamentalmente de 

cultivo de banana e da mandioca, como fontes básicas de renda. Já o arroz, feijão, 

café, milho, frutas, verduras e hortaliças são destinados quase que exclusivamente as 

necessidades do consumo familiar (IPARDES, 2001).  

Nos últimos anos os plantios de palmeira-real e mais recentemente palmito-

pupunha, vem se destacando na economia regional, sendo hoje uma das principais 

fontes de renda e emprego da região, juntamente com a bubalinocultura implantada a 

partir da década de 70 (PARANÁ, 1995) que continua a ser uma das atividades 

principais dos proprietários de imóveis não residentes na região, sendo de caráter 

extensivo, alto impacto ambiental e baixo retorno financeiro (FGBPN, 2011). 

Leite (1994) separou a história da vegetação do sul do Brasil em três períodos: 

antes e durante o período colonial, depois de 1800 e nos últimos 50 anos motivada 

pelas mudanças tecnológicas ocorridas no mundo. As transformações nas florestas da 

região nos últimos 50 anos, ciclo analisado pelo presente estudo, merecem mais 

destaque porque nele houve as maiores alterações, decorrente de um novo ciclo de 

ocupações patrocinados por planos governamentais de desenvolvimento (IPARDES, 

2001). 
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4.3 CARACTERIZAÇÃO DOS ATRIBUTOS GEOGRÁFICOS FÍSICOS DA RNSM 
 

4.3.1 Clima 
 

O clima quente e úmido característico da planície litorânea paranaense é definido 

pela predominância de dois sistemas atmosféricos: a Massa Polar Atlântica, originária 

do Anticiclone Migratório Polar, e a Massa Tropical Atlântica, originária no Anticiclone 

Semifixo do Atlântico. A Frente Polar Atlântica, por sua vez, é fundamental no controle 

do regime pluvial na região o ano todo (MONTEIRO, 1968). O regime de chuvas médio 

é de 212 dias por ano verificando-se uma maior concentração no verão, nos meses de 

dezembro a março (IAPAR, 2015). 

Guaraqueçaba, conforme a classificação de Köeppen, tem clima Cfa - 

Subtropical úmido mesotérmico com verão quente podendo alcançar os 40ºC, 

compreendendo as baixadas litorâneas e as encostas da Serra do Mar com até 700 

metros. Acima desta cota altimétrica, nas serras e no primeiro planalto paranaense, o 

clima é considerado Cfb - subtropical úmido mesotérmico, com verão fresco. A umidade 

relativa do ar é elevada, com média anual de 85%. A temperatura média anual é de 19o 

a 21oC; sendo a temperatura média do mês mais quente de 22o a 24o C, e a 

temperatura média do mês mais frio de 15o a 17o C (JORGE et al., 2008).  

De acordo com Goudard e Paula (2016), na região litorânea são registrados os 

maiores valores de precipitação pluviométrica do estado do Paraná, somando cerca de 

2.000 mm nas porções de planície e superando os 3.500 mm na vertente leste da Serra 

do Mar. Jorge e Mendonça (2008) destacam que a configuração do relevo da Serra do 

Mar é o fator mais importante na caracterização climática da costa paranaense, 

contribuindo para a existência de climas distintos, condicionados pelas diferenças 

altitudinais e pelas formas topográficas, fatores que influenciam diretamente na florística 

da Floresta Ombrófila Densa da região. 
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4.3.2 Geologia 
 

Segundo Polidoro e Lima (2002), a área da Reserva Natural Salto Morato 

abrange três ambientes geológicos: Suíte Granítica de Anatexia (Proterozóico 

Superior), Complexo Gnaissico-Migmatítico e Pré-Setuva (Proterozóico Inferior) e 

Sedimentos Recentes (Cenozoico - Holoceno).  

- Suite Granitica de Anatexia 

O mapeamento geológico regional efetuado pela MINEROPAR (1983), define 

como conteúdo litológico da Suíte Granítica de Anatexia como granitoides 

embrechíticos sintectônicos e Brasilianos, incluindo verdadeiros Brasilianos 

remobilizados com recristalização de feldspatos. A litotipologia ocorre na forma de uma 

faixa de direção NE, disposta a noroeste da Fazenda Figueira e oeste da Fazenda 

Esperança. Na altura do mirante, estrada PR-405, é observada uma rocha com elevado 

grau de alteração e fraturada, amarronzada, constituída por quartzo, plagioclásios e 

biotita. Os cristais encontram-se orientados e, por vezes, dispersos numa massa 

aleatória (POLIDORO e LIMA 2002). 

- Complexo Gnáissico-Migmatítico 

Este complexo litologicamente é composto por migmatitos estromatíticos 

Brasilianos, com paleossoma dominantemente à base de sericita-biotita-clorita-quartzo 

xistos, metabasitos, gnaisses, quartzitos e mica-quartzo xistos comuns. Esta formação 

aflora na porção leste das antigas Fazendas Esperança e Salto Dourado, onde é 

representado por litotipos muito alterados de cores avermelhadas, intensamente 

fraturados, comumente à base de quartzo, muscovita, sericita e biotita. Ao longo do leito 

da estrada PR-405, no sentido oeste-leste aflora espesso veio de quartzo fraturado, 

com mais de dois metros de largura e direção geral N70W, truncado em meio às 

ocorrências xistosas (POLIDORO e LIMA 2002). 

- Complexo Pré-Setuva  

O Complexo Pré-Setuva dada à similaridade litológica, subdivide-se em dois 

compartimentos de sutil diferenciação: o Compartimento Basal que é composto por 
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migmatitos estromatíticos com paleossoma de biotita-hornblenda gnaisses, mica-

quartzo xistos, ultrabasitos, metabasitos e anfibolitos e o Compartimento de Topo 

composto por migmatitos oftálmicos e embrechíticos, com paleossoma à base de biotita 

gnaisses, biotita-hornblenda gnaisses e hornblenda gnaisses, além de, localmente, 

quartzitos (MINEROPAR, 1983).  

O compartimento de Topo aflora em pequena porção no extremo noroeste da 

antiga Fazenda Figueira e separa-se, por falhamento, da Suíte Granítica de Anatexia. O 

compartimento Basal, correspondendo à porção central, onde se localiza o Salto Morato 

formando uma faixa limitada a leste pelo Complexo Gnáissico-Migmatítico, a oeste pela 

Suíte Granítica de Anatexia e a sul por sedimentos aluvionares recentes (POLIDORO e 

LIMA 2002). 

- Sedimentos Recentes  

Estas deposições dizem respeito a depósitos fluviais (aluviões em terraço) e 

coluviais propriamente ditos. Os aluviões são compostos basicamente de areias, siltes, 

argilas, cascalhos e matéria orgânica, onde a granulometria das areias varia de fina a 

média, por vezes grosseira, e os cascalhos são compostos por seixos de variada 

litologia. No entanto, em amostras do rio do Engenho, destacam-se cristais de quartzo 

pouco trabalhados (especialmente os leitosos) e fragmentos de xistos, gnaisses e 

migmatitos sub-arredondados (POLIDORO e LIMA 2002). 

Os depósitos de talus e colúvio (argila, silte, areia, seixos e blocos) dada sua 

dinâmica deposicional associada a relevos enérgicos e movimentos rápidos, são 

encontrados nas bases das vertentes, constituídos por seixos muito mal arredondados 

e pouco trabalhados envoltos por uma matriz areno-argilosa amarronada (POLIDORO e 

LIMA 2002). 

 

4.3.3  Geomorfologia 
 

De acordo com IPARDES (1989) a RNSM apresenta três unidades ambientais 

naturais (UANs), quais sejam: Serras, Morros isolados e Planície.  
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O conjunto de Serras é formado por blocos altos e baixos, originados pelo 

rejuvenescimento de antigas linhas tectônicas e realçadas pela ação de ciclos erosivos 

sucessivos, condicionados pelo sistema hidrográfico e climas alternadamente úmidos e 

secos das glaciações. É formada por elevados picos e cumes separados por vales 

estruturais, profundos e orientados em NE-SW e NW-SE (POLIDORO e LIMA, 2002).  

A Serra Guaracuí e do Morato a oeste da unidade ocupam cerca de 2/3 da 

reserva, atingem cotas acima de 900m no Morro do Miguel (915 metros s.n.m.), com a 

marcante presença de declividades de 45º ou mais. A inclinação da área de estudo foi 

discretizada em seis classes (plano, suave ondulado, ondulado, forte ondulado,  

montanhoso e escarpado) conforme as proposto pela EMBRAPA (1997).  

No sopé das vertentes existem as áreas coluviais, que acumulam sedimentos 

provenientes das partes mais altas. São sedimentos que sofrem transporte gravitacional 

através dos lentos movimentos de massa ou rápidos. Seu perfil geral é convexo e 

possui declividades variando entre 10 e 45º. As áreas mais baixas da reserva (25 

metros s.n.m.) pertencentes a Planície compreende um relevo plano a suavemente 

ondulado com altitudes inferiores a 40 metros, cuja fonte de material provém tanto de 

áreas continentais como marinhas. É subdividida em Planícies Aluviais e Morros 

Isolados, sendo as planícies compostas por feições de planícies de inundações, 

terraços e rampas. Possuem relevo plano, com solos mal drenados e lençol freático 

aflorante (POLIDORO e LIMA, 2002). 

 

4.3.4 Pedologia 
 
 

De acordo com o Plano de Manejo da RNSM (FGBPN, 2011) e o Mapeamento 

Pedológico realizado na área de estudo pelo Laboratório de Biogeografia e Solos 

(LABS, 2018), foram identificadas as seguintes classes de solos: Cambissolos Háplicos 

(CX), Cambissolos Flúvicos (CY), Neossolos Flúvicos (RY), Gleissolos Háplicos (GX) e 

Neossolos Litólicos (RL) conforme EMBRAPA (2013).  

- Cambissolos Háplicos (CX) 
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São solos minerais que apresentam horizonte B câmbico ou incipiente (Bi). Os 

processos de gênese do solo ocorrem em baixa intensidade, resultando em solos 

pouco desenvolvidos. Na região foi identificada a sequência de horizontes A, (B) e C, 

em geral, em contato litóide com o material de origem. Os solos identificados são 

profundos ou pouco profundos. Ocupam as superfícies quaternárias, sujeitas a 

inundações frequentes. Tem origem relacionada aos processos de dissecação da Serra 

do Mar, com transporte e deposição dos sedimentos na planície.  

A cor dos solos Cambissolos Haplicos (CX) mesmo sob relevo enérgico, varia 

com o embasamento geológico, quando derivados de migmatitos predominam no 

horizonte (B), cores vermelho amareladas e bruno escuro. A textura, independente do 

material de origem, é argilosa. Porém, nas áreas de migmatitos ocorre abundância em 

micas e pode haver enriquecimentos em materiais grosseiros, desde a areia fina até 

matacões. Quanto à fertilidade, este horizonte apresenta caráter predominante álico, 

eventualmente distrófico, com acidez elevada (ROCHA e SILVA, 1994). 

O tipo de horizonte A dos cambissolos varia de moderado a fraco, com 

espessura em torno de 10 cm. Em algumas áreas, com substrato de migmatito, foi 

identificado A Hístico (material orgânico), com maior desenvolvimento em encostas de 

exposição sul. As cores predominantes neste horizonte são do bruno avermelhado 

escuro ao bruno escuro. O caráter de fertilidade é álico, com pontos distróficos de 

acidez elevada (ROCHA e SILVA, 1994). 

- Cambissolos Flúvicos (CY) 

São solos onde determinadas condições microrregionais ou locais propiciam uma 

drenagem imperfeita no perfil, caracterizando, portanto, uma transição para solos 

hidromórficos. Nos fundos de vale, o cambissolo gleico assemelha-se muito com os 

solos minerais dos quais se origina, apresentando cores mais esmaecidas em 

profundidade variável. Rocha e Silva (1994) em amostras pontuais de substrato de 

migmatitos identificaram cores entre bruno avermelhado escuro e cinza avermelhado 

escuro para o horizonte A e vermelho para o (B), com mosqueado comum médio 

proeminente bruno avermelhado. Na planície, foi identificada cor bruna a bruna escura 

com mosqueado comum pequeno e proeminente, bruno avermelhado no horizonte A, e 
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bruno forte no horizonte (B). Nota-se que em muitos pontos da planície foi identificada 

gleização no horizonte A, provavelmente devido ao pisoteio excessivo de bubalinos. 

Nesta posição da paisagem, os solos apresentam textura argilosa (micácea) e são em 

geral álicos epidistróficos ou distróficos ao longo do perfil. A acidez é média. 

- Neossolos Flúvicos (RY)  

Solos pouco evoluídos, usualmente não hidromórficos, derivados de sedimentos 

aluviais caracterizados por situarem-se dominantemente nas margens de rios e 

pequenos córregos. São susceptíveis ao processo de solapamento de base quando 

submetidos a fluxos de alta energia. Normalmente encontrados sob cobertura vegetal 

arbórea, em menor escala, sob vegetação herbácea na beira dos rios em superfícies de 

agradação (ROCHA e SILVA, 1994). 

Os horizontes identificados apresentam textura desde argilosa até areia grossa 

com cascalho de diversos materiais de origem. A textura é média, em geral micácea, de 

cor bruno escura. Predomina o caráter de fertilidade distrófico, com acidez moderada 

(ROCHA e SILVA, 1994). 

- Gleissolos Háplicos (GX) 

Os solos minerais hidromórficos apresentam sequência de horizontes A, Cg, R 

ou Ag/R, apresentando textura irregular ao longo do perfil. São mal a muito mal 

drenados, com o lençol freático sofrendo variações periódicas mais ou menos intensas, 

devidas condições particulares do local. Apresenta cores variando do esbranquiçado ao 

cinzento, com alta variabilidade quanto ao caráter de fertilidade (ROCHA e SILVA, 

1994). 

- Neossolos Litólicos (RL) 

Os Neossolos compreendem solos com pequena expressão dos processos 

pedogenéticos em consequência da baixa intensidade de atuação dos mesmos, que 

não conduziram ainda, as modificações expressivas do material originário, pela sua 

resistência ao intemperismo ou composição química, e do relevo, que podem impedir 

ou limitar a evolução desses solos (PAULA, 2010). 
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4.3.5 Recursos Hídricos RNSM 
 
 

A Reserva Natural Salto Morato situa-se nos domínios da Bacia Hidrográfica 

Litorânea na margem direita da bacia do rio Guaraqueçaba. A hidrografia da reserva é 

composta pelas sub-bacias: do rio Engenho, Morato, Bracinho, Piranga, Braço da 

Esquerda e Garacaí, todos são afluentes da margem esquerda do rio Guaraqueçaba 

exceto o último que drena para a bacia do rio Serra Negra.  

Por se tratarem de sub-bacias de pequenas extensões, seus corpos d'água 

formadores são caracterizados por terem larguras inferiores a 5m, com pouca 

profundidade e hierarquias que não passam da terceira ordem. As nascentes do rio 

Morato se encontram nas Serras do Guaracuí e do Morato, em vales condicionados por 

linhas estruturais, que geraram os planos de fraquezas no substrato, responsáveis pelo 

desnível que originou o Salto Morato, com cerca de 120 metros de altura (FGBPN, 

2011). 

 

4.4 CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DA ÁREA DE ESTUDO 
 

O desenvolvimento da cobertura vegetal do litoral paranaense iniciou-se há 

11.000 anos quando aconteceram profundas mudanças em todo o planeta, dando início 

ao desenvolvimento da flora que hoje ocupa a porção leste do Paraná (BIGARELLA, 

1964 apud DOMINGUES, 2004). 

Nesta época, ao longo da costa litorânea brasileira começaram a surgir às 

primeiras sociedades humanas mais organizadas, e estas começaram a mudar a forma 

de interagir com os ambientes naturais, sendo que algumas já conseguiam se apropriar 

dos recursos de forma mais expressiva, produzindo alterações nas dinâmicas naturais, 

dando início ao processo mais acentuado de antropização (DEAN, 2000).  

A vegetação da área de estudo é composta pelas formações florestais: Floresta 

Ombrófila Densa Aluvial, Submontana, Montana e Alto-Montana. A formação de Terras 

Baixas, apesar de estar dentro da altitude prevista pelo IBGE (2012), de até 30 metros 
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s.n.m., devida exploração antrópica concentrada nas áreas de planície da região nos 

últimos séculos, não é mais encontrada na unidade.  

Cada uma dessas quatro formações apresentam uma estrutura e composição 

florística característica descritas mais detalhadamente a seguir. 

 

4.4.1 Floresta Ombrófila Densa 
 
 

A Floresta Ombrófila Densa é a formação predominante do litoral paranaense, 

um ecossistema complexo de elevada diversidade de espécies e de fisionomias que se 

distribuem latitudinalmente e altitudinalmente em grande parte da costa brasileira 

(BLUM et al., 2011). Apresenta como principais características a abundância de 

fanerófitos, lianas lenhosas e epífitas, em meio aos ambientes ombrófilos de 

temperatura média elevada, com precipitações bem distribuídas ao longo do ano. De 

acordo com a faixa altimétrica pode ser classificada em até cinco formações (FIGURA 

4), sendo elas a Formação Aluvial, Formação de Terras Baixas, Formação 

Submontana, Formação Montana e Formação Alto-Montana (IBGE, 2012).  

A Floresta Ombrófila Densa é influenciada diretamente pelas massas de ar 

quentes e úmidas do Oceano Atlântico e pelas chuvas relativamente intensas e bem 

distribuídas ao longo do ano (RODERJAN et al., 2002). Esta região fitogeográfica 

comporta diversas formações florestais de acordo com suas características 

fisionômicas, variando conforme o clima, os solos, a altitude, a disponibilidade hídrica e 

a geomorfologia. A subformação Floresta Ombrófila Densa Submontana é a mais 

significativa na área de estudo em diferentes fases sucessionais que podem variar da 

fase inicial, intermediária a floresta secundária.  
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FIGURA 4: PERFIL ESQUEMÁTICO DA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA 

 

 
FONTE: RODERJAN (s/d).  

- Floresta Ombrófila Densa Aluvial 

A Floresta Ombrófila Densa Aluvial representa as chamadas matas ciliares ou 

ribeirinhas, que se desenvolvem ao longo dos cursos dos rios entre vales e 

principalmente na planície litorânea (IPARDES, 1990).  

Quando se situa em planícies de acumulação de sedimentos dos rios, 

frequentemente está associada às Formações Pioneiras tanto de influência fluvial, 

quanto flúviomarinha (RODERJAN et al., 2012). Apresenta muita semelhança com a 

formação de Terras Baixas, podendo ser distinguida principalmente pelo tipo de solo 

predominantemente: Neossolos Flúvicos, Gleissolos Háplicos e Gleissolos Melânicos 

(ZACARIAS, 2008).  

Os estratos florestais apresentam elevada diversidade de espécies. No estrato 

arbóreo destacam-se espécies de alto a médio porte, com predomínio daquelas com 

madeira de baixa densidade, como tucaneiro (Citharexylum myrianthum), leiteiro 

(Sapium glandulatum), tapiá (Alchornea triplinervea), tamanqueiro (A. iricurana), 

embiruçu (Pseudobonbax grandiflorum) e guapuruvu (Schizolobium parahyba). São 
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comuns ainda o jerivá (Syagrus romanzoffiana), figueira-mata-pau (Coussapoa 

microcarpa), figueira (Ficus organensis) e baguaçu (Talauma ovata) formando o dossel. 

No sub-bosque observam-se geralmente: ingás (Inga sessilis; I. marginata), Palmeira-

aricanguinha (Geonoma elegans), palmito-juçara (Euterpe edulis), guarapuruna 

(Marlierea tomentosa), tabocuva (Pera glabrata) e mangue-do-mato (Clusia criuva) 

(RODERJAN et al., 2002; SILVA, 2003; ZACARIAS, 2008). Essa é a região em que o 

Palmito-juçara ostenta maior desenvolvimento (IBAMA, 1995). No estrato herbáceo 

predominam os caetês, como o caête-banana (Heliconia farinosa) (IPARDES, 1990).  

Representantes da F.O.D. Submontana nas planícies podem ser explicados pelo 

carreamento dos depósitos aluviais para as altitudes mais baixas que acabam por se 

desenvolver nestas áreas (ZACARIAS, 2008). 

Nas planícies, essa formação é altamente degradada e ocupada em sua maior 

parte por pastagens e agricultura de subsistência na região (IPARDES, 1990).  

- Floresta Ombrófila Densa Submontana 

Ocorre nas formas de relevo que varia de suave ondulado a montanhoso, na 

Reserva Natural Salto Morato a formação Submontana tem na heterogeneidade sua 

principal característica, seja em função da topografia e dos estágios sucessionais das 

comunidades (FGBPN, 2011).  

Compreende 1.614,24 ha na área de estudo, esta formação ocupa a planície 

litorânea com sedimentos quaternários continentais (depósitos coluviais) e o início das 

encostas da Serra do Mar, situada entre aproximadamente 30 a 400 m s.n.m. (IBGE, 

2012). 

Das formações da Floresta Ombrófila Densa é a que detém maior diversidade 

vegetal, resultante das características das ordens de solos referente aos Argissolos, 

Latossolos e Cambissolos (RODERJAN et al., 2002), dos quais na unidade destaca-se 

a ordem dos Cambissolos. 

Essa formação apresenta dossel entre 20m a 30m em média, sendo 

caracterizada principalmente pela ocorrência de canela-preta Ocotea catharinensis, 

laranjeira-do-mato (Sloanea guianensis), guapuruvu (Schizolobium parahyba), bocuva 
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(Virola bicuhyba), pau-óleo (Alchornea triplinervia), licurana (Hyeronima alchorneoides), 

jequitibá-branco (Cariniana estrellensis), caovi (Pseudopiptadenia warmingii), canjerana 

(Cabralea canjerana), cedro (Cedrela fissilis) e guaricica (Vochysia bifalcata). Nos 

estratos inferiores verifica-se a presença de indivíduos que se desenvolvem em 

condições de sombreamento como bacupari (Garcinia gardneriana), maria-faceira 

(Guapira opposita), queima-casa (Bathysa meridionalis), palmito-jussara (Euterpe 

edulis), guaricana (Geonoma elegans) e samambaiçu (Cyathea hirsuta). Essas várias 

palmeiras imprimem feição característica ao sub-bosque (IBAMA, 1995). 

Sequencialmente, no estrato herbáceo-arbustivo é comum a ocorrência de flor-de-cera 

(Psychotria nuda), cafezinho-roxo-da-mata (Psychotria suterella), pau-de-junta (Piper 

sp.), caetê-banana (Heliconia sp.) e xaxim (Dicksonia sellowiana) (RODERJAN et al., 

2002). A formação é ainda rica em epífitas e lianas (bignoneáceas, sapindáceas e 

leguminosas) (IPARDES, 1990).  

A alta diversidade é outra característica da Floresta Ombrófila Densa 

Submontana primária da Reserva, que em um levantamento fitossociológico apresentou 

um total de 136 espécies arbóreas diferentes, assim como uma densidade total de 1520 

ind/ha. Podemos encontrar espécies no estrato arbóreo como o baguaçu (Talauma 

ovata), a maçaranduba (Manilkara subcericea), a bocuva (Virola oleífera), o cedro-rosa 

(Cedrela fissilis), as figueiras (Ficus sp.), e do estrato intermediário, como o bacupari 

(Garcinia gardneriana), a canela-pimenta (Ocotea teleiandra), a guapurunga (Marlieria 

sylvatica), entre outros. No terceiro estrato, ocorrem à flor-de-cera (Psycotria nuda) e o 

véu-de-noiva (Rudgea jasminoides). As famílias que apresentam maior importância 

nesta fase sucessional são: Myrtaceae, Poaceae, Cyatheaceae, Rubiaceae e 

Elaeocarpaceae (GUAPYASSÚ, 1994).  

- Floresta Ombrófila Densa Montana 

A Floresta Ombrófila Densa Montana compreende as formações florestais que 

ocupam a porção intermediária das encostas da Serra do Mar situadas entre 400m e 

1000m s.n.m. (IBGE, 2012) com 421,09 ha na área de estudo. À medida que aumenta a 

altitude, diminui a temperatura e aumenta a ocorrência de geadas que 
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consequentemente diminui o número de espécies de caráter tropical. Embora 

fisionomicamente semelhante à formação submontana, sua florística é diferenciada, 

resultante da acentuada declividade, proporcionando solos mais rasos e maior umidade 

atmosférica (RODERJAN et al., 2002). 

Em função das diferenças edáficas o porte da floresta apresenta variações, sendo 

mais desenvolvido em vales profundos e nas porções mais aplainadas (IPARDES, 

1990).  

As lauráceas contribuem significativamente para a composição dessa formação, 

sendo dominantes a canela-preta (Ocotea catharinensis), a canela-sassafrás (O. 

odorifera) e canela-da-serra (Cinnamomum hatschbachii) (IPARDES, 1990). Também 

ocorre a copaíba (Copaifera trapezifolia), a peroba-guatambu (Aspidosperma 

olivaceum), guapeva (Pouteria torta), o guaraperê (Lamanonia speciosa), a canjerana 

(Cabralea canjerana) e o cedro-rosa (Cedrela fissilis). Nos estratos inferiores destacam-

se a gramimunha (Weinmannia paullinifolia), ingá (Inga sessilis), a erva-mate (Ilex 

paraguariensis), congonha (I. microdonta) e o xaxim (Dicksonia sellowiana) 

(RODERJAN et al., 2002).  

No estrato herbáceo-arbustivo é possível observar bromélias terrestres, 

acompanhadas de pteridófitas, melastomatáceas, e rubiáceas (IPARDES, 1990).  

Euterpe edulis (palmiteiro) ocorre distribuído por toda formação Montana, até 

mesmo nas maiores altitudes, por volta dos 900 m s.n.m. Entretanto, em função do 

extrativismo ao qual esta espécie foi submetida, sua abundância não é homogênea na 

RNSM (FGBPN, 2011). 

- Floresta Ombrófila Densa Alto-montana 

Compreende as formações florestais que ocupam as porções mais elevadas da 

Serra do Mar, em média acima de 1.000 m s.n.m. Na RNSM a altitude máxima é de 918 

metros s.n.m. no Morro do Miguel. Contudo foi detectada por Gatti (2002) uma estreita 

faixa, delimitada neste estudo a partir da cota dos 900 metros, de 3,6 ha de Floresta 

Ombrófila Densa Alto-montana acompanhando a cumeada da Serra do Morato.  
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Esta formação apresenta características marcantes estruturais que a diferenciam 

das outras formações. As condições climáticas e pedológicas são mais restritivas ao 

desenvolvimento arbóreo, sendo comum árvores de baixo porte, adaptadas à intensa 

insolação (SCHEER, 2010).  

Os solos desta formação são do tipo Neossolos Litólicos e Organossolos 

Háplicos, podem ser ricos em matéria orgânica, o que favorece o estoque de carbono 

no solo. Diversas condições tornam esse ambiente importante na regulação das bacias 

hidrográficas, pois o solo apresenta grande capacidade de retenção de água e a 

vegetação ameniza processos erosivos nas cabeceiras (SCHEER, 2010).  

As associações arbóreas são de porte reduzido (3 a 7 m de altura) com 

predominância de espécies como congonha (Ilex microdonta), camboim-da-serra 

(Siphoneugena reitzii), pinho-bravo (Podocarpus sellowii), casca-de-anta (Drimys 

brasiliensis), mangue-do-mato (Clusia criuva), cocão (Erythroxylum cuspidifolium) e as 

exclusivas desta formação ipê-amarelo (Handroanthus catarinenses), gramimunha 

(Weinmannia humilis) e caujuja (Clethra uleana) (IPARDES,1990; RODERJAN et al., 

2002; SCHEER, 2010).  

O estrato herbáceo-arbustivo é marcado por bromélias como Vriesia sp. e 

pteridófitas (Gleichenia sp. e Polystichum sp.) e os locais mais abertos são ocupados 

por gramíneas e asteráceas (IPARDES, 1990). 

 

4.4.2 Formações Secundárias 
 

As formações secundárias variam em associações de floresta primária pouco 

alterada a formações típicas da sucessão secundária, como capoeirinha (fase inicial 

herbácea), capoeira (fase inicial arbórea) e capoeirão (fase intermediária) (Gatti, 2000).  

O histórico uso da terra na região condicionou a qualidade e quantidade dos 

remanescentes da cobertura vegetal da RNSM, principalmente nas áreas de planície, 

originalmente de domínio da Floresta Ombrófila Densa Aluvial e da Floresta Ombrófila 

Densa de Terras Baixas1, onde houve extensos desmatamentos com a retirada de 

                                            
1 Conforme Manual Técnico da Vegetação Brasileira do IBGE (2012) 
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madeiras nobres e implantação de lavouras e a bubalinocultura, com a implantação de 

pastagens formadas por braquiárias Urochloa spp., espécie exótica invasora africana.  

O patamar Submontano e Montano da Floresta Ombrófila Densa da Floresta Atlântica 

do litoral do Paraná foi submetido quase que exclusivamente à extração seletiva de 

madeiras de lei até o final da década de 1980, estando hoje relativamente bem 

conservados, mas remanescentes primários são raros, mais facilmente encontrados 

nas florestas alto-montanas e os campos rupestres do alto das serras (RODERJAN et 

al., 2002). 

Na formação Submontana, o uso pretérito foi responsável pelo seu 

empobrecimento, com a extensa retirada seletiva de madeiras de lei e da palmeira-

juçara (Euterpe edulis) no sub-bosque. Os antigos plantios de banana e de café, uma 

das principais atividades econômicas da região no início e meados do século XX, 

também foram responsáveis pela transformação da cobertura vegetal e uso da terra 

local. Nas áreas onde essa fitoformação interpenetra a formação Montana, são visíveis 

as intervenções, principalmente no oeste e noroeste da área: onde o desmatamento e a 

queima ensejaram a ocupação por extensas áreas de bambuzais, responsáveis pela 

estagnação da sucessão ecológica (FGBPN, 2011). 

 

4.5 BAMBUZAIS  
 

Os bambus pertencem à família das gramíneas (Poaceae ou Gramineae), 

subfamília Bambusoideae, que possui duas subdivisões Bambuseae (lenhosos) e 

Olyrae (herbáceos). As gramíneas estão entre as mais diversificadas famílias das 

angiospermas, incluindo aproximadamente 700 gêneros e 10.000 espécies (GPWG, 

2001 apud MOTA et al., 2009). Destas, cerca de 1.368 espécies, estão distribuídas em 

200 gêneros citados para o Brasil por Burman (1985). 

Segundo Londoño (1990), os bambus são considerados as gramíneas que 

possuem a estrutura vegetativa mais complexa e seu tamanho pode variar de 5 

centímetros até 30 metros de altura. O Brasil possui a maior diversidade de bambus e, 

também, a maior concentração de florestas com bambus das Américas.  
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Na área de estudo, os bambuzais se destacam na paisagem, especialmente nas 

áreas de encostas (serras), concentradas na porção oeste e sudoeste da unidade. Nas 

últimas décadas, com seu rápido desenvolvimento, chamaram atenção para a 

necessidade de um maior entendimento sobre suas origens e distribuição na RPPN. 

Segundo FGBPN (2011) é necessário estimular pesquisas para entender a dinâmica 

dos bambuzais – criciumais e gerar informações que subsidiem ações de manejo para 

manutenção da biodiversidade e a continuidade dos processos de sucessão ecológica 

das formações florestais da unidade. Na RNSM foram identificadas duas espécies 

principais que formam os bambuzais: Chusquea oxylepis (Hack.) Ekman e Guadua 

tagoara (Ness.) Kunth. 

 

4.5.1 Chusquea oxylepis (Hack.) Ekman 
 

É uma trepadeira exclusiva da região de mata pluvial da encosta atlântica, que se 

alastra pelas árvores e pelo solo, formando um emaranhado de cipós e folhas. Segundo 

Clark (2001) a espécie tem ocorrência registrada nas matas secundárias da Floresta 

Atlântica, com distribuição da Bahia a Santa Catarina (JUDZIEWICZ et al., 1999).  

Sua floração é gregária2, de 16 a 17 anos, com possibilidade de floração 

esporádica (CLARK, 2001). No Parque Estadual Intervales, região sul de São Paulo, 

Araújo (2008) registrou florada entre 2005 a 2007, finalizando com mortalidade maciça 

da população e abertura de clareiras.  

Na região da RNSM (FIGURA 5), entre 2006 e 2007, foi registrada também uma 

florada em grande escala de Chusquea oxylepis, observada novamente, desta vez de 

forma isolada ou esporádica entre 2014 e 2017 (com. pessoal). 

 

                                            

2 Caracteriza-se por uma intensa e simultânea produção de flores e sementes, seguida da morte dos 
indivíduos, e acontece em intervalos aproximadamente regulares ou cíclicos. 
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FIGURA 5: Chusquea oxylepis (HACK.) EKMAN  

 
FONTE: O autor (2017) 

 
4.5.2 Guadua tagoara (Ness.) Kunth 

 

Guadua tagoara também é responsável pela formação de bambuzais na área de 

estudo (FIGURA 6), ocorre muitas vezes concomitantemente com Chusquea oxylepis. 

Com porte bastante robusto, hábito escadente com espinhos nos ramos. Possui colmos 

ocos e grossos com 5–10 cm de diâmetro e pode alcançar até 20 m de altura, (MOTA, 

2009).  

O ciclo de floração desta espécie ainda precisa ser melhor estudado, entretanto, 

com base em informações dos espécimes de herbário, Londoño e Clark (2002) 

indicaram um provável ciclo de dois anos. 
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FIGURA 6: GUADUA TAGOARA (NESS.) KUNTH  

 
FONTE: O autor (2006) 
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5 RESULTADOS 
 

As florestas do litoral brasileiro sofreram por primeiro a intervenção expressiva do 

colonizador, sendo convertidas progressivamente ao longo dos séculos, ciclo após ciclo 

econômico, até a partir de meados do século XIX em atividades agrícolas, herança dos 

imigrantes europeus que se instalaram na região.  

A partir da segunda metade do século XX, um novo ciclo econômico se instalou 

com a transformação mais efetiva da paisagem natural da região. Neste período com a 

evolução tecnológica, além das planícies já convertidas para uso agropecuário, as 

encostas e serras passaram a ser exploradas, tendo em vista a extração de madeiras 

de lei e palmito-juçara. Ações estas que ensejaram, conforme condições geográficas do 

local, o surgimento e estabelecimento de extensos bambuzais formados por espécies 

nativas, que colonizam clareiras e bordas de florestas, competindo com espécies 

pioneiras o restabelecimento da coberta florestal.  

Com intuito de gerar um cenário que desconsiderasse a influência antrópica na 

paisagem, foi confeccionado o cartograma de vegetação original potencial da RNSM 

(FIGURA 7), que destaca as relações entre os compartimentos vegetais e as unidades 

hipsométricas, geológicas e pedológicas locais conforme proposto pelo IBGE (2012). A 

quantificaficação das unidades fitogeográficas da Floresta Ombrófila Densa na área de 

estudo (TABELA 3), serviram também como base de referência para os cruzamentos 

com dados atuais de cobertura vegetal e uso da terra.  

 
TABELA 3: COBERTURA VEGETAL ORIGINAL POTENCIAL DA RNSM 

Formação Vegetacional Área (ha) % 

F.O.D. Terras Baixas (25-30m)3  216 9,5 

F.O.D. Submontana (30-400m) 1612,4 71,8 

F.O.D. Montana (400-900m) 420 18,6 

F.O.D. Alto-Montana (900-918m)4 3,6 0,1 
Total (Hectares) 2252 ha 100% 

FONTE: (IBGE, 2012) adap. pelo autor (2018). 

                                            
3 Conforme distribuição altitudinal de F.O.D. Terras Baixas (IBGE, 2012).  
4 Floresta Alto-Montana na área de estudo conforme Gatti (2002). 
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FIGURA 7: CARTOGRAMA DE VEGETAÇÃO ORIGINAL POTENCIAL 

  
FONTE: IBGE (2012) 
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5.1 ANÁLISE MULTITEMPORAL DA COBERTURA VEGETAL E USO DA TERRA 
(1953-2013) 

  

Através da análise multitemporal da cobertura vegetal e uso da terra (FIGURA 8) 

foi possível verificar a evolução da paisagem na região, relacionando-as com as áreas 

de distribuição atual dos bambuzais, os quais não foram identificados nas fotografias 

aéreas de 1953, 1965 e 1980, somente na ortofotocarta de 1996 e imagens de satélite 

2005 e 2013.  

Em 1953, as áreas naturais da área de estudo representavam 90,6%, enquanto 

as áreas de utilizadas para agropecuária 9,4%. Em 1965, as áreas naturais retrocedem 

totalizando 88,8% da unidade. No início da década de 1980, o aumento das áreas 

antropizadas prosseguiu, totalizando 87,9% de cobertura vegetal, este período foi 

quando ouve maior avanço sobre as áreas naturais nos últimos 60 anos. Já em 1996, 

as áreas naturais apresentam recuperação, e a consequente continuidade dos 

processos de sucessão, totalizando 94,3% da área, período caracterizado pelo ciclo 

econômico de bubalinocultura. Em 2005, como em 2013, não houve alterações 

significativas na cobertura vegetal da área, que alcança seu patamar máximo de 

cobertura vegetal com 99,7%, ainda observada nos dias atuais. 

A atual área de distribuição dos bambuzais não sofreu corte raso ou uso 

agropecuário, conforme interpretado nas coberturas aerofotogramétricas disponíveis, 

que pode ser respondido parcialmente pelas explorações seletivas de madeira5 e do 

palmito-juçara, especificamente em áreas de serra, onde os bambuzais se 

concentravam mais abundantemente conforme demonstrado nos capítulos 

subsequentes.  
 

 

 

 

 

 

                                            
5 Conforme comunicação pessoal com os moradores mais antigos da Vila do Morato eram utilizados bois 
para retirada de madeira nas áreas de mais difícil acesso dentro da área de estudo e do seu entorno.
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FIGURA 8: MAPA MULTITEMPORAL RNSM

 
FONTE: O autor (2018) 
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5.1.1 Cobertura Vegetal e Uso da Terra de 1953 
 

Nas fotografias aéreas analisadas de 1953 as manchas de plantios, ou roças de 

pousio se distribuíam principalmente na planície, nos vales dos rios Ipanema, Engenho 

e Morato. Neste período foi possível verificar a integridade da Cobertura Vegetal 

existente na época (FIGURA 9), com grande predominância da cobertura vegetal 

primária, ou em estágio avançado de sucessão, que dominavam as encostas da maior 

parte da área no período quando ainda não havia acesso à localidade por estrada, 

somente de barco e trilhas. Neste ano não foram identificadas manchas ou clareiras 

características dos bambuzais atuais. 
 

FIGURA 9: FOTOGRAFIA AÉREA DE 1953 – RNSM 

 
FONTE: SEMA (1953) 

 

5.1.2 Cobertura Vegetal e Uso da Terra de 1965 
 

Apesar da diferença de escala das fotografias aéreas de 1965 (1:70.000) foi 

realizada a interpretação visual e mapeamento da Cobertura Vegetal e Uso da Terra 

fotografias aéreas. Nota-se uma grande transformação na paisagem, sendo que além 

das planícies aluviais as encostas começam a ser mais efetivamente exploradas pela 

retirada seletiva de recursos florestais (especialmente madeiras de lei e palmitos) e 
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convertidos para áreas de plantios de pousio (FIGURA 10). Nesta mesma época 

Macclure e Smith (1981) registram grande florada de Chusquea spp. em Santa 

Catarina, em três anos seguidos (1966, 1967 e 1968), que aliada à exploração 

madeireira e ao abandono das áreas de agricultura na área de estudo, cria as 

condições favoráveis para o início da ocupação e disseminação de espécies de bambus 

na região.  
FIGURA 10: FOTOGRAFIA AÉREA DE 1965 – RNSM 

 
FONTE: SEMA (1965) 

 
Na década de 1960 foram abertas grandes fazendas de café na região, que mais 

tarde foram substituídas por pastagens para criação de búfalos (SPVS, 1992). 

 

5.1.3 Cobertura Vegetal e Uso da Terra de 1980 
 

 No levantamento aéreo estadual de 1980, escala 1:25.000, ainda não foi 

confirmada a existência de clareiras ou manchas de bambuzais nas áreas ocupadas 

atualmente. Com a abertura da estrada PR-405 em 1970 e diversas estradas vicinais 

na área de estudo, como a estrada do Batuva e da Casa do Puma, a transformação da 

paisagem e dos impactos ambientais seguiam em ritmo acelerado. Neste período, 

grandes áreas na parte alta da reserva foram desmatadas para implantação de plantios 

de café.  
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A abertura de novas glebas e a introdução da bubalinocultura com pastagens 

exóticas e invasoras como a Brachiaria mutica, e incentivos fiscais possibilitou o 

incremento da exploração agropecuária local. Neste período é registado um 

agravaramento dos problemas fundiários na região (SPVS, 1992).  

Em paralelo à exploração seletiva de madeira nas áreas mais preservadas, o 

abandono de áreas de plantio na bacia do rio do Engenho, especificamente nas partes 

mais baixas possibilita o início da regeneração do componente florestal em diversas 

fases sucessionais ( 

 

FIGURA 11). 

 
FIGURA 11: FOTOGRAFIA AÉREA DE 1980 – RNSM 

 
FONTE: SEMA (1980) 

 

5.1.4 Cobertura Vegetal e Uso da Terra de 1996  
 

Neste período foi possível verificar as primeiras manchas de bambuzais e a 

continuidade dos processos de regeneração natural na área, assim como a diminuição 

progressiva das áreas de agricultura e de pastagens de criação de búfalos (FIGURA 

12). As clareiras abertas nas encostas pela retirada seletiva de madeira nas décadas 
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anteriores ainda são observadas, mas com sinais de estagnação do processo 

sucessional, causado principalmente pelos bambuzais. Esta estagnação se deve pelo 

hábito dos bambuzais, que avançarem naturalmente sobre a vegetação adjacente, 

causando o sufocamento de novos indivíduos e queda de espécies pretéritas6, 

remanescentes de explorações seletivas de madeira entre as décadas de 1960 e 1990.  

 
FIGURA 12: ORTOFOTO DE 1996 - RNSM 

 
FONTE: SEMA (1996) 

 
 

5.1.5 Cobertura Vegetal e Uso da Terra de 2005 
 

A partir da imagem de satélite IKONOS, com 1m de resolução, foi realizado a 

interpretação visual do desenvolvimento das formações florestais e das clareiras (verde 

mais claro) dos bambuzais (FIGURA 13), que nesta época desperta cada vez mais 

atenção dos gestores da unidade e pesquisadores para a ameaça da manutenção da 

biodiversidade nestas áreas ocupadas, uma vez que o avanço de sua distribuição se dá 

de forma acentuada por quase todas encostas dos quadrantes leste, sudoeste e sul da 

unidade, especificamente nas serras do Guaracaí e do Morato. 

                                            
6 Observações em campo e experiência profissional do autor na área
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FIGURA 13: IMAGEM DE SATÉLITE IKONOS DE 2005 - RNSM 

 
FONTE: FGBPN (2005) 

 

A partir desta imagem foi realizado o mapeamento de Cobertura Vegetal e Uso 

da Terra da unidade em 2011, no âmbito da atualização do Plano de Manejo da 

unidade. Este mapeamento foi a base cartográfica de referência adotada para análise 

da distribuição espacial dos bambuzais conforme os atributos geográficos físicos, 

abordado no Subcapítulo 5.2.  

Entre 2005 e 2007 foi registrada uma grande florada de Chusquea oxylepis 

(Hack.) Ekman no sul de São Paulo (ARAUJO, 2008), e, em Guaraqueçaba também foi 

registrada em 2006 (FGBPN, 2011). Nesta época os bambuzais, alcançaram mais de 

7% da área total da RNSM.  

 

5.1.6 Cobertura Vegetal e Uso da Terra de 2013 
 
 

Na imagem SPOT-6 do ano de 2013 ainda é visível grandes manchas de 

bambuzais nas encostas da porção oeste e sudoeste da RNSM (FIGURA 14). A 

homogeneidade da cobertura florestal da área em 2013, demonstra sinais de avanço na 
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continuidade dos processos de sucessão florestal, explicado também pela maciça 

mortalidade de Chusquea oxylepis (Hack.) Ekman após expressiva florada de 2006. 
FIGURA 14: IMAGEM DE SATÉLITE SPOT-6 DE 2013 - RNSM 

 
FONTE: Google Earth (2013) 

 

Para somar à discussão, ao se comparar fotografias digitais produzidas pelo 

autor em 2005, e em 2017 (FIGURA 15), a partir da Serra do Mirante (4km a SO da 

área de estudo) é possível observar o comportamento dos bambuzais ao longo desta 

última década e seus efeitos na continuidade do processo de sucessão florestal nestas 

clareiras, quando muitas árvores climácicas, pretéritas à colonização dos bambuzais já 

não estão mais presentes na fotografia (B), doze anos depois.  

A fotografia (B) indica um processo de degeneração dos bambuzais, uma vez 

que a colonização de espécies arbóreas pioneiras como Cecropia spp., Schizolobium 

spp. e a evolução significativa do palmito-juçara Euterpe edulis nas áreas antigamente 

ocupadas pelos bambuzais, indicam um processo de continuidade na sucessão natural 

em áreas anteriormente colonizadas.  
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FIGURA 15: BAMBUZAIS EM MEIO A F. O. D. SUBMONTANA NA SERRA DO MIRANTE (PR-405) 

 
Foto A – Serra do Mirante (PR-405) em 2005 e Foto B – Mesmo local em 2017.  

FONTE: O autor (2017) 
 

5.2 ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BAMBUZAIS NA RNSM 
 

Na área de estudo os bambuzais ocorrem principalmente nas encostas da Serra 

do Guaracuí e na Serra do Morato, mais especificamente nos limites sudoeste, oeste e 

noroeste da RNSM, onde o componente florestal se encontra bastante fragmentado, ou 

em diversas fases de sucessão florestal. Ocupavam 172 hectares ou 7,63% do total da 

reserva (em 2005), com maior representatividade na zona sudoeste e oeste da unidade 

(FIGURA 16). Sendo a Floresta Ombrófila Densa Submontana, formação fitogeográfica 

mais representativa na distribuição dos bambuzais na RNSM, que ocorre atualmente 

entre 30-400m (IBGE, 2012). 

A análise da distribuição espacial destas formações possibilitou a correlação das 

inter-relações existentes entre determinados fenômenos da unidade horizontal do 

espaço geográfico com a ecologia das espécies dos bambuzais na área de estudo. 
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FIGURA 16: CARTOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DOS BAMBUZAIS (2005) NA RNSM 

 
FONTE: O autor (2017) 
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5.2.1 Caracterização Geológica nos Bambuzais 
 

As formações geológicas do Arqueano-Protezóico Superior predominam nas 

áreas de ocorrência dos bambuzais, com mais significância na Suíte Granítica de 

Anatexia com 60% (FIGURA 17). Esta formação é formada por granitos 

metassomáticos ou indiferenciados. Já o Complexo Metamórfico (Protezoico inferior) 

reveste 39% das áreas de distribuição de bambuzais na área de estudo. A distribuição 

de bambuzais em áreas mais aplainadas, ou de Sedimentos Recentes, foi considerada 

irrelevante com 0,3%, que pode ser explicada pela menor disponibilidade luminosa 

destes locais e maior umidade relativa (TABELA 4). 
 

TABELA 4: FORMAÇÃO GEOLÓGICA NOS BAMBUZAIS NA RNSM 

Formação Geológica Total (ha) Bambuzais (ha) 
% 

Bambuzais 

Suíte Granítica de Anatexia 539,6 104,3 60,6 

Complexo Metamórfico (Gnaisses Migmatitos) 1.189,5 67,4 39,1 

Sedimentos Recentes 352,5 0,3 0,3 

Complexo Pré-Setuva 170,5 0 0% 

Total  2.252 172 100% 

FONTE: O autor (2018) 
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FIGURA 17: CARTOGRAMA GEOLÓGICO NOS BAMBUZAIS DA RNSM 

 
FONTE: O autor (2017) 
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5.2.2 Caracterização Geomorfológica nos Bambuzais 
 

Através da altimetria foi possível identificar a distribuição altitudinal, dos 

bambuzais na RNSM, que se encontram entre 54m e 649m s.n.m, conforme 

mapeamento de vegetação de 2011, realizado no âmbito da revisão do Plano de 

Manejo da área de estudo. 

 
5.2.3 Classes de Relevo no Bambuzais 

 

Utilizando também o MDT foi possível sobrepor as áreas de ocorrência dos 

bambuzais com as classes de declividade do SIBCS (EMBRAPA, 2013) na RNSM. O 

relevo forte ondulado (20 a 45%) e montanhoso (45 a 75%) são os mais representativos 

na área de estudo com 50% e 42% respectivamente, totalizando 92% da distribuição 

dos bambuzais em áreas mais acidentadas (TABELA 5). Estes dados podem ser 

explicados também pela ecologia das espécies de bambus que têm o hábito escadente, 

de se apoiar em outras árvores. A maior incidência de luz nas encostas, menor 

umidade relativa nas clareiras com bambuzais influencia diretamente no 

desenvolvimento, distribuição e estabelecimento dos bambuzais na paisagem local 

(FIGURA 18).  

 
TABELA 5: CLASSES DE RELEVO NOS BAMBUZAIS NA RNSM 

Classes de relevo Total (ha) Área % Bambuzais 

Plano 175,3 0,1 0 

Suave ondulado 94,4 0,7 0,4 

Ondulado 293 5,8 3,4 

Forte ondulado 874,3 86,1 50,1 

Montanhoso 698 73,1 42,4 

Escarpado 117 6,2 3,7 

Total (Hectares) 2.252 172 100% 

FONTE: O autor (2017) 
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FIGURA 18: CARTOGRAMA DE CLASSES DE RELEVO NOS BAMBUZAIS NA RNSM 

 
Fonte: O autor (2017) 
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5.2.4 Forma de vertentes nos Bambuzais  
 

De acordo com Guerra e Guerra (2008) o termo vertente pode ser compreendido 

como sendo a combinação de planos de curvatura variados que divergem das cristas 

ou dos interflúvios, enquadrando o vale. Os tipos de vertentes originam-se do clima da 

região, natureza da rocha, da estrutura e volume do relevo. Na RNSM, o perfil de 

curvatura convexa das vertentes ocupam 58% do total das áreas de bambuzais 

(FIGURA 19), localizam-se principalmente nas porções do relevo mais distantes dos 

vales dos rios, o que indica uma intolerância das espécies que formam os bambuzais a 

terrenos com maior concentração hídrica, ou vertentes côncavas, menos 

representativas da área de estudo com 18%, que significa também menor incidência 

luminosa ao longo do ano e maior umidade relativa nos vales (TABELA 6). As vertentes 

retilíneas representam 23% do total, juntamente com as convexas representam mais de 

80% de distribuição das áreas ocupadas pelos bambuzais.  

TABELA 6: FORMA DE VERTENTES NOS BAMBUZAIS NA RNSM 

Perfil de curvatura Total (ha) Área (ha) % Bambuzais 

Côncava 619 30,9 18,1 

Retilínea 662 40,4 23,4 

Convexa 971 100,7 58,5 

Total (Hectares) 2.252 172 100% 

FONTE: O autor (2017).  
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FIGURA 19: CARTOGRAMA DE FORMAS DE VERTENTES NOS BAMBUZAIS NA RNSM 

 
FONTE: O autor (2017) 
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5.2.5 Orientação das Vertentes (Aspecto) nos Bambuzais 
 

 Com intuito de identificar a orientação das vertentes (Aspecto) predominantes 

nas áreas de distribuição dos bambuzais da RNSM (FIGURA 20), verificou-se que as 

vertentes face Sudeste, Leste e Sul são as mais representativas, com 41%, 24% e 16% 

respectivamente, totalizando 81% das áreas ocupadas pelos bambuzais da área de 

estudo (TABELA 7). 
 

TABELA 7: ASPECTO (ORIENTAÇÃO DA VERTENTE) NOS BAMBUZAIS NA RNSM 

Orientação de vertente Área total (ha) Área 
Bambuzais (ha) Bambuzais % 

Norte 123,4 14,4 4,7 

Nordeste 143,8 42,2 8,7 

Leste 306,8 71 24,5 

Sudeste 542,9 28 41,1 

Sul 459,9 1,2 16,2 

Sudoeste 250,7 4,7 2,7 

Oeste 247,4 2,4 0,7 

Noroeste 177,1 8,1 1,4 

Total  2.252 172 100% 

FONTE: O autor (2018) 
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FIGURA 20: CARTOGRAMA DE ORIENTAÇÃO (ASPECTO) DOS BAMBUZAIS NA RNSM 

 
FONTE: O autor (2017) 
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5.2.6 Caracterização Edáfica nos Bambuzais  
 

 Dentre as categorias de solos classificados na RNSM pelo mapeamento 

preliminar de solos conforme o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos 

(EMBRAPA, 2006), destaca-se o Cambissolo Háplico Tb e Ta Distrófico Léptico 

(TABELA 8), que é caracterizado como pouco evoluído pedogeneticamente e de acidez 

elevada. O quarto nível categórico: léptico é relacionado a restrição à drenagem devido 

a contato lítico na subsuperfície. Esta classe de solo representa 98% nas áreas de 

distribuição dos bambuzais na área de estudo (FIGURA 21).  
 

TABELA 8: CLASSES DE SOLOS NOS BAMBUZAIS NA RNSM 

Solo Total (ha) Área (ha) % 

Cambissolo Háplico Tb e Ta Distrófico Léptico  934 169,4 98,5 

Cambissolo Háplico Tb Distrófico Léptico  144,4 1,6 0,9 

Ass. Cambissolo Háplico Tb e Ta Dist. Léptico 795,5 1 0,6 

Ass. Cambissolo Háplico Tb e Ta Dist. Típico 105,7 0 0 

Cambissolo Háplico Ta  42,3 0 0 

Gleissolos Háplico Ta 162,4 0 0 

Comp. Glei.Háp.Ta, Neossolo e Camb. Fluvico 67,7 0 0 

Total (Hectares) 2.252 172 100% 

FONTE: O autor (2018) 
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FIGURA 21: CARTOGRAMA PEDOLÓGICO NOS BAMBUZAIS NA RNSM 

 
FONTE: O autor (2018) 
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5.3 DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
 

Com o mapeamento multitemporal da cobertura vegetal e uso da terra da RNSM 

(1953-2013) foi possível verificar que as áreas ocupadas pelos bambuzais não sofreram 

corte raso no período estudado, e que os recursos florestais madeireiros explorados de 

forma seletiva e a consequente abertura de clareiras permitiram o desenvolvimento e 

atual distribuição espacial dos bambuzais na paisagem da região.  

No início da década de 1950 com a perda da competitividade do arroz na região, 

teve início a exploração comercial de palmito, quando os agricultores ao longo das 

décadas seguintes foram gradativamente foram se voltando para esta atividade, em 

detrimento das atividades agrícolas (SPVS, 1992). Em 1965 as áreas de planície do rio 

Ipanema, Engenho, Morato e Guaraqueçaba se encontravam convertidas em quase 

sua totalidade em áreas de plantios rotativos, ou em processo de regeneração natural 

em diferentes estágios sucessionais. Neste período os terços médio e superior da Serra 

do Guaracaí e do Morato, ainda apresentavam cobertura vegetal contínua e 

heterogênea, sem registro de clareiras ou bambuzais nas encostas.  

Já na década de 1980 com a evolução tecnológica e políticas governamentais 

para o desenvolvimento rural da região e a abertura do acesso por terra a 

Guaraqueçaba (PR-405) na década de 1970 (FGBPN, 2011), muitas manchas de 

exploração florestal seletiva foram identificadas na área de estudo, principalmente nos 

terços médios das serras, evidenciando a intensidade da transformação da paisagem 

ocorrida nesta época na região. Pode-se destacar também, como fator contribuinte na 

origem e avanço dos bambuzais na região, a abertura de estradas vicinais para as 

partes mais elevadas da área de estudo para exploração madeireira e a geada negra 

de 1975, que dizimou plantações no sul do Brasil e consequentemente impactou 

negativamente as florestas do litoral paranaense. A estação meteorológica do IAPAR 

em Morretes, mais próxima da RNSM, registrou a mínima de 0,2º graus na região da 

baixada litorânea paranaense (IAPAR, 2018).  

Na ortofotocarta de 1996 foram confirmadas as primeiras manchas de bambuzais 

na área de estudo, que alcançam seu ápice de ocorrência e distribuição no período 

abordado no estudo na imagem IKONOS de 2005. A exploração madeireira seletiva e 
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de palmito-juraça realizada na região nas décadas anteriores e a pressão do 

movimento ambientalista no final da década de 1970 para o resguarde dos últimos 

remanescentes contínuos de Mata Atlântica no Brasil ensejaram a criação da APA 

federal de Guaraqueçaba em 1985. Além do Tombamento da Serra do Mar pelo 

governo estadual em 1986, reconhecimento como Reserva da Biosfera pela UNESCO 

em 1991 e a criação da Reserva Natural Salto Morato em 1994 e das reservas da 

SPVS em 1999, que contribuiram definitivamente para a melhoria do cenário da 

conservação ambiental da região.  

Em 2013 (imagem SPOT-6), último ano analisado devida disponibilidade de 

imagem em alta resolução, os bambuzais mantêm sua distribuição na paisagem local, 

porém menos perceptíveis que em 2005. Neste ano os bambuzais apresentam sinais 

de degeneração, possivelmente causado pela florada de 2006. Lacerda e Kellerman 

(2013) em ecótono de Floresta Ombrófila Mista com a Floresta Estacional 

Semidecidual, mostraram que a mortalidade sincronizada de bambus nativos, 

possibilitou um aumento da diversidade de espécies com potenciais alterações na 

dinâmica sucessional das florestas estudadas, porém tal incremento pode ser 

passageiro e restrito até o restabelecimento das populações de bambus verificado 

somente em trabalhos de monitoramento de longo prazo. 

Em relação aos padrões geográficos físicos e ecológicos, segunda parte desta 

pesquisa, os bambuzais se distribuem majoritariamente em vertentes com orientação 

(aspecto) voltadas para sudeste (41%), leste (24%) e sul (16%) da área de estudo, que 

pode ter como uma das explicações o fator climático da região, uma vez que as chuvas 

orográficas originadas pelas massas de ar quente e úmido do oceano Atlântico se 

acumulam na face leste dos maciços costeiros (JORGE et al., 2008).  

Ocorrem principalmente sobre a formação geológica Suíte Granítica de Anatexia 

(60%) e o Complexo Metamórfico (39%), e, em solos predominantemente pouco 

desenvolvidos (98%) com baixa fertilidade e elevada acidez representado pelo 

Cambissolos Distróficos Tb e Ta, que é encontrado desde FOD Submontanas, 

Montanas e até Alto-montanas (CURCIO et al., 2002).  

Sua distribuição em relação a inclinação do terreno ocorre principalmente em 

áreas de elevada declividade (92%), mais susceptíveis a deslizamentos, e vertentes 
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convexas (58%). Estes terrenos acidentados propiciam condições ambientais mais 

favoráveis ao desenvolvimento dos bambuzais na região, devida maior exposição solar 

destas vertentes do que nos fundos dos vales e áreas mais planas, onde os maçicos 

bambuzais não ocorrem na área de estudo.  

Os bambuzais ocorrem nas principais formações fitogeográficas da Floresta 

Ombrófila Densa de Guaraqueçaba, sua distribuição na RNSM é mais significativa na 

formação Submontana, seguida da Montana, sendo limitada altitudinalmente pelo clima 

mais frio e úmido, não ocorrendo a partir dos 650m s.n.m. Nas áreas mais baixas e 

aplainadas do litoral norte do Paraná as manchas de bambuzais somente foram 

observadas em bordas de matas secundárias, ao longo de rios, estradas, redes de 

distribuição de energia e formações de floresta ombrófila densa de terras baixas da 

faixa costeira da baía das Laranjeiras e de Paranaguá. 

Os locais da área de estudo que não foram submetidos a significativa exploração 

madeireira, ou que não apresentam os padrões geográficos físicos e ecológicos para 

sua ocorrência não foram registrados maciços de bambuzais, somente indivíduos ou 

touceiras isoladas, característica das formações de floresta ombrófila densa sem 

significativas perturbações como no caso da bacia do Rio Bracinho, a noroeste da área 

de estudo. Segundo Roderjan e Kuniyoshi (1988) os raros núcleos remanescentes da 

formação submontana primárias observados na APA de Guaraqueçaba, se localizam 

principalmente no rio do Cedro e na Serra do Morato, especificamente na bacia do rio 

Bracinho, a nordeste da Reserva Natural Salto Morato. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A análise da distribuição espacial de bambuzais em um remanescente de 

Floresta Ombrófila Densa Atlântica no litoral norte do Paraná ao longo dos últimos 60 

anos, considerando os anos 1953, 1965, 1980, 1996, 2005 e 2013, permitiu identificar 

as origens desta formação florestal na paisagem do litoral norte paranaense, assim 

como os padrões geográficos e ecológicos das espécies que formam os bambuzais 

Chusquea oxylepis (Hack.) Ekman e Guadua tagoara (Ness.) Kunth na RNSM. 

As clareiras de bambuzais em meio as florestas primárias ou em estágios mais 

avançados de regeneração são resultado, majoritariamente, da retirada seletiva de 

madeiras de lei nas encostas da região a partir da segunda metade do século XX. As 

aberturas no dossel da floresta, formadas pela queda de grandes árvores criam 

condições ecológicas para o desenvolvimento de bambuzais, que atualmente são 

considerados uma ameaça à manutenção da biodiversidade, da mesma forma que 

outras espécies de bambus pelo mundo que têm comportamento invasor, mesmo em 

seu habitat natural, e inibidores dos processos de sucessão florestal, devido ao seu 

rápido desenvolvimento e adaptação.  

As condições geográficas das áreas de distribuição dos bambuzais são fatores 

relevantes a serem considerados em análises de distribuição espacial de espécies da 

flora. Na área de estudo os bambuzais ocorrem em gradiente altitudinal específico, 

condições geográficas similares, que indicam uma padronização à sua ocorrência e 

distribuição. Estudos preditivos e de modelagem ambiental para a identificação de 

áreas com maiores probabilidades de invasão e susceptibilidade destas formações às 

mudanças climáticas, vêm de encontro com os objetivos e continuidade deste trabalho. 

A análise da distribuição espacial de espécies, mediante o uso de informações 

de sensoriamento remoto e SIG, constitui-se como técnica eficiente para um maior 

entendimento de áreas naturais e da ecologia das espécies que formam os bambuzais. 

Assim como no planejamento e monitoramento de locais voltados à preservação, 

permitindo assim um melhor entendimento das interações destes locais mais 

susceptíveis a ocorrência e avanço da distribuição dos bambuzais na região. 
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Por fim, para um efetivo manejo florestal dos bambuzais da Reserva Natural 

Salto Morato é necessário um monitoramento constante das áreas de sua ocorrência e 

adjacências com registro sistemático de sua distribuição e seus ciclos reprodutivos para 

subsidiar ações efetivas de controle e manejo destas formações deste bioma tão rico e 

ameaçado como a Mata Atlântica.  
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ANEXO 1 – FICHAS DE CAMPO 

FICHA DE CAMPO No 1 
 

DATA: 16/08/16 RESP.TÉCNICO: Lucas Pontes ............................... 
LOCAL: PR-405 – Linha de transmissão FOTOS NÚMERO: ............................. 
LATITUDE: 773257 ..LONGITUDE: 7207669 .. ............................... 
ALTITUTE:. 4m s.n.m. .PRECISÃO: 5 m.. ............................................. 
DESCRIÇÃO DO PONTO Floresta Ombrofila Densa de Terras Baixas  - estágio médio....  
DESCRIÇÃO DO ENTORNO Borda de floresta próximo a estrada..... ..............................                                  

AMBIENTE FÍSICO 
RELEVO: ( X ) Plano  (   ) Suave Ondulado (   ) Ondulado  
(   ) Forte Ondulado (   ) Montanhoso (   ) Escarpado 
DECLIVIDADE: ( X )<15o / (   )15-30o / (   )30-45o / (   )45-60o / (   )45-60o (   )60-75o / (   )>75o 

PERFIL DE CURVATURA: ( ) Côncavo  (   ) Convexo  (  X ) Retilíneo 
PLANO DE CURVATURA: (   ) Convergente (   ) Divergente  (  X ) Planar 
ORIENTAÇÃO: (  X ) Face Norte (  X  ) Face Noroeste (  ) Face Sul (  ) Face Leste (   ) Face Oeste 
POSIÇÃO NA PAISAGEM: (   ) Encosta    (   ) Topo de Morro (   ) Cumeada (  X ) Vale 
CLASSE DE SOLO: Gleissolos Haplico (GX) ..  COLETA (   ) Sim    (  x ) Não 
EROSÃO / DESLIZAMENTO: .. .. 
UNIDADE GEOLÓGICA: Sedimentos Recentes ..  

TIPOLOGIA FLORESTAL 
ESPÉCIE Guadua tagoara .......NOME POPULAR Taquaruçú .. ...     
FLORAÇÃO: Não .. 
EXSICATA Sim . Nº  
ALTURA MÉDIA DOSSEL: 15m  (   ) Emergente ( x ) Uniforme 
CONTINUIDADE: (   ) Descontínuo com árvores pouco (    ) muito esparçadas 
       (  x )  Contínuo (    ) Cont. com ind. Emergentes 
DOMINÂNCIA:      (  x ) Muitas espécies   (    ) Bambu sp. 
NÚMERO DE ESTRATOS    (   )  1    (   )  2  (  x )  3 
SUB-BOSQUE (>1m):   (   ) ausente     
(   )  Outras espécies   (    ) pouco dominante                                               
(  x  ) Bambu (sp.)           (  x  ) Dominantes      
ABUNDÂNCIA:   (   ) Pouco   (  x )  Muito   (   )  plantula > 1m   (   ) Não-plântula  
DISTRIBUÇÃO: (   ) Dossel  (  x ) Interior    (   ) Agrupado  (   ) Disperso  
EXTENSÃO 25 m  
        OBS: Bambuzal somente na borda da mata 
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FICHA DE CAMPO No 2 
 

DATA: 13/12/16 RESP.TÉCNICO: Lucas Pontes ............................... 
LOCAL: Trilha do Puma FOTOS NÚMERO: ............................. 
LATITUDE: 772020 ..LONGITUDE: 7214365 .. ............................... 
ALTITUTE:. 212m s.n.m. .PRECISÃO: 8 m.. ............................................. 
DESCRIÇÃO DO PONTO ...  
DESCRIÇÃO DO ENTORNO ..............................                                   

AMBIENTE FÍSICO 
RELEVO: (   ) Plano  (  X ) Suave Ondulado (   ) Ondulado  
(   ) Forte Ondulado (   ) Montanhoso (   ) Escarpado 
DECLIVIDADE: (  X )<15o / (   )15-30o / (   )30-45o / (   )45-60o / (   )45-60o (   )60-75o / (   )>75o 

PERFIL DE CURVATURA: ( ) Côncavo  (   ) Convexo  (  X ) Retilíneo 
PLANO DE CURVATURA: (   ) Convergente (  X ) Divergente  (   ) Planar 
ORIENTAÇÃO: (   ) Face Norte  (  X ) Face Sul ( X ) Face Sudeste   (  ) Face Leste (   ) Face Oeste 
POSIÇÃO NA PAISAGEM: (   ) Encosta    (   ) Topo de Morro ( x ) Cumeada (   ) Vale 
CLASSE DE SOLO: Cambissolos Háplicos (CX)  COLETA (   ) Sim    (  x ) Não 
EROSÃO / DESLIZAMENTO: Sim – Estrada do Puma .. .. 
UNIDADE GEOLÓGICA: Complexo Gnaissico Migmatitico (xistos) ..  

TIPOLOGIA FLORESTAL 
ESPÉCIE  Guadua tagoara .......NOME POPULAR  Taquaruçú ..  
FLORAÇÃO: Não .. 
EXSICATA Não . Nº  
ALTURA MÉDIA DOSSEL: 20m  (  x ) Emergente (  ) Uniforme 
CONTINUIDADE: (   ) Descontínuo com árvores pouco (    ) muito esparçadas 
       (   )  Contínuo (  x  ) Cont. com ind. Emergentes 
DOMINÂNCIA:      (  x ) Muitas espécies   (    ) Bambu sp. 
NÚMERO DE ESTRATOS    (   )  1    (   )  2  (  x )  3 
SUB-BOSQUE (>1m):   (   ) ausente     
(   )  Outras espécies   (    ) pouco dominante  
(  x  )  Bambu (sp.)           (    )  muitas dominantes      
ABUNDÂNCIA:   (  x ) Pouco   (   )  Muito   (   )  plantula > 1m   (   ) Não-plântula  
DISTRIBUÇÃO: (  x ) Dossel  (   ) Interior    (   ) Agrupado  (   ) Disperso  
EXTENSÃO 50 m  
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FICHA DE CAMPO No 3 
 

DATA: 26/04/17 RESP.TÉCNICO: Lucas Pontes ............................... 
LOCAL: Parcela Embrapa Recopa FOTOS NÚMERO: ............................. 
LATITUDE: 770289 ..LONGITUDE: 7212762 .. ............................... 
ALTITUTE:. 68m s.n.m. .PRECISÃO: 10 m.. ............................................. 
DESCRIÇÃO DO PONTO. Parcela 5x5m André Biscaia (área aberta em regeneração para 
experimento ... ...................................................................................... 
DESCRIÇÃO DO ENTORNO Floresta Ombrófila Densa Aluvial (-50m rio) ..............................                           

AMBIENTE FÍSICO 
RELEVO: (   ) Plano  (   ) Suave Ondulado (   ) Ondulado  
(  x ) Forte Ondulado (   ) Montanhoso (   ) Escarpado 
DECLIVIDADE: (   )<15o / (   )15-30o / (  x )30-45o / (   )45-60o / (   )45-60o (   )60-75o / (   )>75o 

PERFIL DE CURVATURA: ( x ) Côncavo  (   ) Convexo  (   ) Retilíneo 
PLANO DE CURVATURA: ( x ) Convergente (   ) Divergente  (   ) Planar 
ORIENTAÇÃO: (   ) Face Norte  (   ) Face Sul (  x ) Face Leste (   ) Face Oeste 
POSIÇÃO NA PAISAGEM: (  x ) Encosta    (   ) Topo de Morro (   ) Cumeada (   ) Vale 
CLASSE DE SOLO:  Neossolos Flúvicos (RY), ..  COLETA (   ) Sim    (   ) Não 
EROSÃO / DESLIZAMENTO: Não .. .. 
UNIDADE GEOLÓGICA: Complexo Gnaissico migmatitico ..  

TIPOLOGIA FLORESTAL 
ESPÉCIE Chusquea oxylepis e Guadua tagoara...NOME POPULAR Criciumal e Taquaruçú...       
FLORAÇÃO: Não .. 
EXSICATA Não . Nº  
ALTURA MÉDIA DOSSEL: 15m  (  x ) Emergente (  ) Uniforme 
CONTINUIDADE: (   ) Descontínuo com árvores pouco (    ) muito esparçadas 
       (   )  Contínuo (  x  ) Cont. com ind. Emergentes 
DOMINÂNCIA:      (  x ) Muitas espécies   (    ) Bambu sp. 
NÚMERO DE ESTRATOS    (   )  1    (  x )  2  (   )  3 
SUB-BOSQUE (>1m):   (  x ) ausente     
(   )  Outras espécies   (    ) pouco dominante                                           
( x ) Bambu (sp.)           (   x )  muitas dominantes      
ABUNDÂNCIA:   (   ) Pouco   (  x )  Muito   (   )  plantula > 1m   (   ) Não-plântula  
DISTRIBUÇÃO: (   ) Dossel  (   ) Interior    (   ) Agrupado  (   ) Disperso  
EXTENSÃO 50m  
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FICHA DE CAMPO No 3 
 

DATA: 22/01/18 RESP.TÉCNICO: Lucas Pontes /  Rafael Voltz ............................. 
LOCAL: Trilha do Guaracuí FOTOS NÚMERO: ........................................ 
LATITUDE: 770511 ..LONGITUDE: 7213434 .. ................................. 
ALTITUTE:. 156m s.n.m. .PRECISÃO: 5m.. ............................................. 
DESCRIÇÃO DO PONTO Bambuzal dentro da floresta .. . ...  
DESCRIÇÃO DO ENTORNO Árvores altas (+30m) no entorno ..............................                                 

AMBIENTE FÍSICO 
RELEVO: (   ) Plano  (   ) Suave Ondulado (   ) Ondulado  
( x) Forte Ondulado (   ) Montanhoso (   ) Escarpado 
DECLIVIDADE: (   )<15o / (  )15-30o / (  x )30-45o / (   )45-60o / (   )45-60o (   )60-75o / (   )>75o 

PERFIL DE CURVATURA: ( ) Côncavo  (  x ) Convexo  (   ) Retilíneo 
PLANO DE CURVATURA: (  x ) Convergente (   ) Divergente  (   ) Planar 
ORIENTAÇÃO: (   ) Face Norte  (  x ) Face Sul ( x ) Sudeste (  x ) Face Leste (   ) Face Oeste 
POSIÇÃO NA PAISAGEM: ( x  ) Encosta    (   ) Topo de Morro (   ) Cumeada (   ) Vale 
CLASSE DE SOLO: Cambissolos Háplicos (CX) .  COLETA (   ) Sim    (   ) Não 
EROSÃO / DESLIZAMENTO: .. .. 
UNIDADE GEOLÓGICA:  Complexo Gnaissico migmatitico ..  

TIPOLOGIA FLORESTAL 
ESPÉCIE  Chusquea oxylepis e Guadua tagoara...NOME POPULAR Criciumal e Taquaruçú.....             
FLORAÇÃO: Não .. 
EXSICATA Não . Nº  
ALTURA MÉDIA DOSSEL: 30m  (  x ) Emergente (  ) Uniforme 
CONTINUIDADE: (   ) Descontínuo com árvores pouco (    ) muito esparçadas 
       (   )  Contínuo (  x  ) Cont. com ind. Emergentes 
DOMINÂNCIA:      (  x  ) Muitas espécies   (  x  ) Bambu sp. 
NÚMERO DE ESTRATOS    (   )  1    (  x )  2  (   )  3 
SUB-BOSQUE (>1m):   (   ) ausente     
(   )  Outras espécies   (    ) pouco dominante                   
(  x ) Bambu (sp.)           (    )  muitas dominantes      
ABUNDÂNCIA:   (   ) Pouco   (  x )  Muito   (   )  plantula > 1m   (   ) Não-plântula  
DISTRIBUÇÃO: (  x ) Dossel  (  x ) Interior    (   ) Agrupado  (   ) Disperso  
EXTENSÃO 100m  
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FICHA DE CAMPO No 4 
 

DATA: 23/01/18 RESP.TÉCNICO: Lucas Pontes /  Rafael Voltz ............................... 
LOCAL: Trilha do Puma FOTOS NÚMERO: ............................. 
LATITUDE: 772130 ..LONGITUDE: 7214501 .. ............................... 
ALTITUTE:. 231m s.n.m. .PRECISÃO:.12 m.. ............................................. 
DESCRIÇÃO DO PONTO Margem da antiga estrada do Puma, ao lado do rio.. ...  
DESCRIÇÃO DO ENTORNO ..............................                                   

AMBIENTE FÍSICO 
RELEVO: (   ) Plano  (   ) Suave Ondulado (   ) Ondulado  
(  x ) Forte Ondulado (  x ) Montanhoso (   ) Escarpado 
DECLIVIDADE: (   )<15o / (   )15-30o / ( x  )30-45o / (   )45-60o / (   )45-60o (   )60-75o / (   )>75o 

PERFIL DE CURVATURA: ( ) Côncavo  (  x ) Convexo  (   ) Retilíneo 
PLANO DE CURVATURA: (   ) Convergente (   ) Divergente  (   ) Planar 
ORIENTAÇÃO: (   ) Face Norte  (   ) Face Sul ( x ) Sudeste (  x ) Face Leste (   ) Face Oeste 
POSIÇÃO NA PAISAGEM: (  x ) Encosta    (   ) Topo de Morro (   ) Cumeada (   ) Vale 
CLASSE DE SOLO:  Cambissolos Háplicos (CX) ..  COLETA (   ) Sim    (   ) Não 
EROSÃO / DESLIZAMENTO: .. .. 
UNIDADE GEOLÓGICA:  Complexo Gnaissico migmatitico  

TIPOLOGIA FLORESTAL 
ESPÉCIE Chusquea oxylepis e Guadua tagoara...NOME POPULAR Criciumal e Taquaruçú...       
FLORAÇÃO: Não .. 
EXSICATA Não . Nº  
ALTURA MÉDIA DOSSEL: 20m  (  x ) Emergente ( x ) Uniforme 
CONTINUIDADE: (   ) Descontínuo com árvores pouco (    ) muito esparçadas 
       (   )  Contínuo (   x ) Cont. com ind. Emergentes 
DOMINÂNCIA:      (  x ) Muitas espécies   (    ) Bambu sp. 
NÚMERO DE ESTRATOS    (   )  1    (   )  2  (  x )  3 
SUB-BOSQUE (>1m):   (   ) ausente     
(  x )  Outras espécies   (    ) pouco dominante                                           
(  x ) Bambu (sp.)           (    )  muitas dominantes      
ABUNDÂNCIA:   (   ) Pouco   (  x )  Muito   (   )  plantula > 1m   (   ) Não-plântula  
DISTRIBUÇÃO: (  x ) Dossel  (   ) Interior    (   ) Agrupado  (   ) Disperso  
EXTENSÃO +100m  
OBS: Ocorrência  de bambuzais somente no ambiente mais declivoso, entorno de área plana ao 
redor não se desenvolve 
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FICHA DE CAMPO No 5 

 
DATA:  23/01/18 RESP.TÉCNICO: Lucas Pontes /  Rafael Voltz .................... 
LOCAL: Trilha do Puma ........................ FOTOS NÚMERO: ............................. 
LATITUDE: 772253 ..LONGITUDE: 7214917 .. ............................... 
ALTITUTE:. 254m s.n.m. .PRECISÃO: 8 m.. ............................................. 
DESCRIÇÃO DO PONTO ...  
DESCRIÇÃO DO ENTORNO Floresta Ombrófila Densa Submontana em estágio médio                                   

AMBIENTE FÍSICO 
RELEVO: ( x  ) Plano  (  x ) Suave Ondulado (   ) Ondulado  
(   ) Forte Ondulado (   ) Montanhoso (   ) Escarpado 
DECLIVIDADE: (  x )<15o / (   )15-30o / (   )30-45o / (   )45-60o / (   )45-60o (   )60-75o / (   )>75o 

PERFIL DE CURVATURA: ( x) Côncavo  (   ) Convexo  (   ) Retilíneo 
PLANO DE CURVATURA: (   ) Convergente (  x ) Divergente  (  x ) Planar 
ORIENTAÇÃO: (   ) Face Norte  (   ) Face Sul ( x  ) Face Leste ( x ) Sudeste (   ) Face Oeste 
POSIÇÃO NA PAISAGEM: (   ) Encosta    (   ) Topo de Morro (   ) Cumeada (  x ) Vale 
CLASSE DE SOLO: Cambissolos Háplicos (CX) ..  COLETA (   ) Sim    (   ) Não 
EROSÃO / DESLIZAMENTO: .. .. 
UNIDADE GEOLÓGICA: Complexo Gnaissico migmatitico  

TIPOLOGIA FLORESTAL 
ESPÉCIE  Guadua tagoara.......NOME POPULAR Criciumal e Taquaruçú... .. .       
FLORAÇÃO: Não .. 
EXSICATA Sim - Rafael Voltz . Nº  
ALTURA MÉDIA DOSSEL: 10m  (   ) Emergente ( x ) Uniforme 
CONTINUIDADE: (   ) Descontínuo com árvores pouco (    ) muito esparçadas 
       (  x )  Contínuo (  x  ) Cont. com ind. Emergentes 
DOMINÂNCIA:      (   ) Muitas espécies   (  x  ) Bambu sp. 
NÚMERO DE ESTRATOS    (   )  1    (  x )  2  ( x  )  3 
SUB-BOSQUE (>1m):   (   ) ausente     
(  x )  Outras espécies   (   x ) pouco dominante                   
(  x )  Bambu (sp.)           (    )  muitas dominantes      
ABUNDÂNCIA:   (   ) Pouco   ( x )  Muito   (   )  plantula > 1m   (   ) Não-plântula  
DISTRIBUÇÃO: (  x ) Dossel  (   ) Interior    (   ) Agrupado  (   ) Disperso  
EXTENSÃO 100m  
OBS: Bambuzal em notável expanção 
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FICHA DE CAMPO No 6 
 

DATA: 23/01/18 RESP.TÉCNICO: Lucas Pontes /  Rafael Voltz ...................... 
LOCAL:  Parte alta Trilha do Puma FOTOS NÚMERO: ............................. 
LATITUDE:  771988 ..LONGITUDE: 7216042 .. ............................... 
ALTITUTE:. 408 m s.n.m. .PRECISÃO: 9 m.. ............................................. 
DESCRIÇÃO DO PONTO Bambuzal denso em meio a F.O.D. Montana estágio avançado..  
DESCRIÇÃO DO ENTORNO Nas proximidades de curso d`água ..................                              

AMBIENTE FÍSICO 
RELEVO: (   ) Plano  (   ) Suave Ondulado (   ) Ondulado  
(  x ) Forte Ondulado (   ) Montanhoso (   ) Escarpado 
DECLIVIDADE: (   )<15o / (   )15-30o / (  x )30-45o / (   )45-60o / (   )45-60o (   )60-75o / (   )>75o 

PERFIL DE CURVATURA: ( x ) Côncavo  (   ) Convexo  (   ) Retilíneo 
PLANO DE CURVATURA: (   ) Convergente (  x  ) Divergente  (   ) Planar 
ORIENTAÇÃO: (   ) Face Norte  (  x ) Face Sul ( x ) Sudeste (  x ) Face Leste (   ) Face Oeste 
POSIÇÃO NA PAISAGEM: (  x ) Encosta    (   ) Topo de Morro (   ) Cumeada (   ) Vale 
CLASSE DE SOLO:  Neossolos Litólicos (RL) ..  COLETA (   ) Sim    ( x  ) Não 
EROSÃO / DESLIZAMENTO: .. .. 
UNIDADE GEOLÓGICA: Complexo gnaissico migmaticico.  

TIPOLOGIA FLORESTAL 
ESPÉCIE Guadua tagoara e Chusquea oxylepis...NOME POPULAR  Taquaruçú.e Criciumal..      
FLORAÇÃO: Não .. 
EXSICATA Não . Nº  
ALTURA MÉDIA DOSSEL:  (   ) Emergente ( x ) Uniforme 
CONTINUIDADE: (   ) Descontínuo com árvores pouco (    ) muito esparçadas 
       (   )  Contínuo (   x ) Cont. com ind. Emergentes 
DOMINÂNCIA:      (   ) Muitas espécies   (  x  ) Bambu sp. 
NÚMERO DE ESTRATOS    (   )  1    (  x )  2  (   )  3 
SUB-BOSQUE (>1m):   (   ) ausente     
(   )  Outras espécies   (    ) pouco dominante               
(  x ) Bambu (sp.)           (    )  muitas dominantes      
ABUNDÂNCIA:   (   ) Pouco   (  x )   Muito   (   )  plantula > 1m   (   ) Não-plântula  
DISTRIBUÇÃO: (  x ) Dossel  (  x ) Interior    (   ) Agrupado  (   ) Disperso  
EXTENSÃO +100m  
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FICHA DE CAMPO No 7 
 

DATA: 18/02/18 RESP.TÉCNICO: Lucas Pontes ............................... 
LOCAL:  Trilha do Guaracuí FOTOS NÚMERO: ............................. 
LATITUDE: 770295 ..LONGITUDE: 7214552 .. ............................... 
ALTITUTE:. 366 m s.n.m. .PRECISÃO: .. ............................................. 
DESCRIÇÃO DO PONTO ...  
DESCRIÇÃO DO ENTORNO ..............................                                   

AMBIENTE FÍSICO 
RELEVO: (   ) Plano  (   ) Suave Ondulado (   ) Ondulado  
(   ) Forte Ondulado (  x ) Montanhoso (   ) Escarpado 
DECLIVIDADE: (   )<15o / (   )15-30o / (   )30-45o / (  x )45-60o / (   )45-60o (   )60-75o / (   )>75o 

PERFIL DE CURVATURA: ( ) Côncavo  (  x ) Convexo  (   ) Retilíneo 
PLANO DE CURVATURA: (   ) Convergente (  x ) Divergente  (   ) Planar 
ORIENTAÇÃO: (   ) Face Norte  ( x  ) Face Sul (   ) Face Leste (   ) Face Oeste 
POSIÇÃO NA PAISAGEM: (  x ) Encosta    (   ) Topo de Morro (   ) Cumeada (   ) Vale 
CLASSE DE SOLO:  Cambissolos Háplico Tb Distrófico Léptico  COLETA (   ) Sim    (   ) Não 
EROSÃO / DESLIZAMENTO: Não .. .. 
UNIDADE GEOLÓGICA: Complexo Gnaissico Migmaticico.  

TIPOLOGIA FLORESTAL 
ESPÉCIE Guadua tagoara .......NOME POPULAR  Taquaruçú ..  
FLORAÇÃO: Não .. 
EXSICATA Não . Nº  
ALTURA MÉDIA DOSSEL: 15 a 20m  (  x ) Emergente (  ) Uniforme 
CONTINUIDADE: (   ) Descontínuo com árvores pouco (    ) muito esparçadas 
       (   )  Contínuo (   x ) Cont. com ind. Emergentes 
DOMINÂNCIA:      (   ) Muitas espécies   (  x  ) Bambu sp. 
NÚMERO DE ESTRATOS    (   )  1    (  x )  2  (   )  3 
SUB-BOSQUE (>1m):   (   ) ausente    (   )  Outras espécies   (    ) pouco dominante                                              
   (   ) Bambu (sp.)           (    )  muitas dominantes      
ABUNDÂNCIA:   (   ) Pouco   (  x )  Muito   (   )  plantula > 1m   (   ) Não-plântula  
DISTRIBUÇÃO: (  x ) Dossel  (  x ) Interior    (   ) Agrupado  (   ) Disperso  
EXTENSÃO +200m
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FICHA DE CAMPO No 8 

 

DATA: 19/02/18 RESP.TÉCNICO: Lucas Pontes ............................... 
LOCAL:  Trilha da Recopa FOTOS NÚMERO: ............................. 
LATITUDE:  ..LONGITUDE:  .. ............................... 
ALTITUTE:. 279m s.n.m. .PRECISÃO: 5 -6m.. ............................................. 
DESCRIÇÃO DO PONTO Topo de encosta ...  
DESCRIÇÃO DO ENTORNO Divisa RNSM .............................                          

AMBIENTE FÍSICO 
RELEVO: (   ) Plano  (   ) Suave Ondulado (   ) Ondulado  
(  x ) Forte Ondulado (  x ) Montanhoso (   ) Escarpado 
DECLIVIDADE: (   )<15o / (   )15-30o / ()30-45o / (  x )45-60o / (   )45-60o (   )60-75o / (   )>75o 

PERFIL DE CURVATURA: ( ) Côncavo  (  x ) Convexo  (   ) Retilíneo 
PLANO DE CURVATURA: (   ) Convergente (  x ) Divergente  (   ) Planar 
ORIENTAÇÃO: (   ) Face Norte  (  x ) Face Sul  ( x ) Sudeste   (  x ) Face Leste (   ) Face Oeste 
POSIÇÃO NA PAISAGEM: (   ) Encosta    ( x  ) Topo de Morro (   ) Cumeada (   ) Vale 
CLASSE DE SOLO: Cambissolos Háplico (CX) ..  COLETA (   ) Sim    (   ) Não 
EROSÃO / DESLIZAMENTO: Não .. .. 
UNIDADE GEOLÓGICA: Suíte Granítica de Anatexia..  

TIPOLOGIA FLORESTAL 
ESPÉCIE: Guadua tagoara e Chusquea oxylepis...NOME POPULAR . Taquaruçú.e Criciumal.... 
FLORAÇÃO: Não .. 
EXSICATA Não . Nº  
ALTURA MÉDIA DOSSEL:  ( x  ) Emergente (  ) Uniforme 
CONTINUIDADE: (   ) Descontínuo com árvores pouco (    ) muito esparçadas 
       (   )  Contínuo (  x ) Cont. com ind. Emergentes 
DOMINÂNCIA:      (  x ) Muitas espécies   (    ) Bambu sp. 
NÚMERO DE ESTRATOS    (   )  1    (  x )  2  (   )  3 
SUB-BOSQUE (>1m):   ( x  ) ausente    (   )  Outras espécies   (    ) pouco dominante                                                    
(   ) Bambu (sp.)           (    )  muitas dominantes      
ABUNDÂNCIA:   (   ) Pouco   (   )  Muito   (   )  plantula > 1m   (   ) Não-plântula  
DISTRIBUÇÃO: (  x ) Dossel  (  x ) Interior    (   ) Agrupado  (   ) Disperso  
EXTENSÃO 150 a 200m  
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ANEXO 2 – LICENÇA AMBIENTAL  


