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APRESENTAÇÃO 

O Plano de Manejo da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí reúne informações das mais diversas 
relacionadas ao contexto ambiental da propriedade. Através de diagnóstico criterioso, a 
equipe de planejamento pôde detectar potencialidades e fragilidades da área protegida, 
dados que guiaram a definição de seu zoneamento e de programas de manejo para sua 
conservação. 

A RPPN Corredeiras do Rio Itajaí encerra elementos de elevadíssimo valor de conservação 
em seu perímetro. Sua localização fitogeográfica é caracterizada por grande influência da 
Floresta Ombrófila Densa da Serra do Mar (Floresta Atlântica), em contato com a Floresta 
Ombrófila Mista (Floresta com Araucária), fato que viabiliza a existência de composições 
diferenciadas de seres vivos. A riqueza de aves e plantas é muito significativa e a ocorrência 
de determinadas espécies raras e/ou ameaçadas da fauna e da flora lhe conferem ainda 
maior importância, assim como sua extensão e seu contexto regional. 

O histórico de conservação da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí, caracterizado por muitas 
lutas contra crimes ambientais, muitas vezes provocados por confrontantes diretos, é um 
exemplo de tenacidade a ser seguido por proprietários de áreas rurais de todo o Brasil. É 
preciso que o respeito pelos ecossistemas nativos se sobreponha aos atuais processos 
produtivos “imediatistas” e insustentáveis. 

Deste modo, torna-se clara a necessidade de se conservar toda esta riqueza biológica, 
garantindo sua proteção e potencializando seu valor ambiental em escala regional, meta que 
deverá ser alcançada com a devida implementação do presente plano de manejo. 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com dados recentes do Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica 
(SOS MATA ATLÂNTICA e INPE, 2008), a Mata Atlântica está reduzida a apenas 7,26% do 
que existia originalmente no Brasil, considerando todos os ecossistemas florestais não 
amazônicos. O referido trabalho apresentou os estados de Santa Catarina, Minas Gerais e 
Bahia como os que mais desmataram no período entre 2000 e 2005. De fato, em números 
absolutos, Santa Catarina foi o estado campeão de desmatamento neste período, 
suprimindo 45.530 hectares de florestas pertencentes ao bioma Mata Atlântica. Neste 
Estado, os municípios de Mafra, Itaiópolis e Santa Cecília foram os que mais perderam 
cobertura nativa no período analisado. 

O município de Itaiópolis guarda as cabeceiras do rio Itajaí e até poucos anos atrás possuía 
significativa cobertura de florestas nativas. No entanto, as últimas décadas se 
caracterizaram por uma transformação drástica na cobertura vegetal, aspecto 
verdadeiramente alarmante. A exploração madeireira e do carvão, associadas à expansão 
agrícola e à ampliação de plantios florestais comerciais foram, e ainda são, pressões de 
mercado que indicam uma tendência de redução contínua na já modesta cobertura florestal 
nativa do município, que atualmente alcança apenas 34% da original (SOS MATA 
ATLÂNTICA e INPE, 2008). 

Desta forma, iniciativas de conservação como a observada na RPPN Corredeiras do Rio 
Itajaí (RCRI) são absolutamente vitais para reverter o grave quadro de degradação em que 
se encontram as florestas nativas. Ainda que já tenha sofrido exploração madeireira seletiva 
em alguns trechos, o remanescente da RCRI tem grandiosa relevância pela sua extensão e 
continuidade, exercendo importante função de conectividade entre os fragmentos florestais 
da região, além de proporcionar proteção à margem esquerda do rio Itajaí do Norte (rio 
Hercílio) e também à margem direita do rio do Couro. A área protegida insere-se na área 
prioritária para conservação MA086 – Serra da Abelha/ Santa Terezinha, com importância 
biológica e prioridade de ação extremamente altas (MMA, 2007). 

A conservação de ambientes frágeis como o de florestas ribeirinhas e o de encostas 
íngremes sobre solos instáveis, confere ainda mais importância à área protegida, trazendo 
benefícios à conservação do solo e dos recursos hídricos, além da biota associada. Os 
remanescentes florestais guardam ainda diversas espécies ameaçadas de extinção como a 
canela-preta (Ocotea catharinensis), a canela-sassafrás (Ocotea odorifera) e o xaxim-bugio 
(Dicksonia sellowiana), dentre as plantas; o pica-pau-de-cara-canela (Dryocopus galeatus), 
o macuco (Tinamus solitarius) e o gavião-pega-macaco (Spizaetus tyrannus), dentre as 
aves; o bugio-ruivo (Alouatta guariba), a onça-parda (Puma concolor) e a lontra (Lontra 
longicaudis), dentre os mamíferos, reiterando seu valor ecológico. 

Para que este importante remanescente florestal possa ser manejado adequadamente, 
sendo devidamente protegido, e tendo sua qualidade ambiental e estado de conservação 
melhorados, faz-se necessário um planejamento de ações e medidas baseadas num 
diagnóstico detalhado da área protegida e de seu entorno. Estas ações consolidam o 
presente Plano de Manejo da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí. 

A estrutura do plano de manejo foi baseada no Roteiro Metodológico para Elaboração de 
Plano de Manejo para Reservas Particulares do Patrimônio Natural (FERREIRA et al., 
2004). O documento visou abranger, de forma detalhada e com linguagem simples, as 
necessidades e prioridades da área protegida, buscando otimizar ações no sentido de 
efetivar medidas prioritárias de manejo. 
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2. INFORMAÇÕES GERAIS 

A RPPN Corredeiras do Rio Itajaí (RCRI) tem área de 332,92 hectares e foi criado pela 
Portaria n. 77 de 03/09/2009 do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - 
ICMBio, publicada no  Diário Oficial da União n.170, de 04/09/2009, páginas 234 e 235 
encontra-se dentro dos limites de Itaiópolis, município catarinense que tem a localização de 
sua sede determinada pelas coordenadas geográficas 26º 20' 12'' Sul e 49º 54' 29'' Oeste. 

Itaiópolis integra a 6ª microrregião do Planalto Norte de Santa Catarina. O município possui 
área de 1.295,8 km2, sendo o sétimo em extensão territorial no Estado. Limita-se ao norte 
com Mafra; ao sul com Santa Terezinha, Vitor Meireles e José Boiteux; a leste com Mafra, 
Rio Negrinho e Doutor Pedrinho; e a oeste com Papanduva. Sua sede está situada a cerca 
de 920 m s.n.m. (PREFEITURA DE ITAIÓPOLIS, 2008; ADR-PLAN, 2008). 

A população local é de 19.752 habitantes (IBGE, 2008) e as principais atividades 
econômicas são a agropecuária e a silvicultura, com destaque para as produções de fumo, 
leite, soja, milho, feijão, frutas e madeira. Em épocas passadas, destacavam-se também a 
extração e o beneficiamento de madeira e erva-mate das florestas nativas (PREFEITURA 
DE ITAIÓPOLIS, 2008; ADR-PLAN, 2008; IBGE, 2008). De acordo com o Atlas dos 
Remanescentes Florestais da Mata Atlântica (SOS MATA ATLÂNTICA e INPE, 2008), em 
2005 restavam apenas 44.780,84 km2

2.1  Acesso 

 de florestas no município de Itaiópolis, o que 
corresponde a 34% da cobertura florestal original do município. 

A capital mais próxima à sede municipal de Itaiópolis é Curitiba – PR, que se distancia 135 
km. O acesso principal a partir de Curitiba é realizado pela rodovia BR 116 sentido sul, 
tomando-se o entroncamento da SC 419 (26º 14' 51'' S, 49º 55' 01'' W) cerca de 20 km após 
a sede de Mafra. Pela SC 419 segue-se ainda por 8 km até a sede de Itaiópolis (Fig. 2.1). 

 

 

RCRI 
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Fig. 2.1: Inserção Regional da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí (RCRI). 
 

A despeito de haver um aeroporto em Canoinhas (75 km), o acesso mais próximo a vôos 
regulares é através do Aeroporto Internacional Afonso Pena, situado em São José dos 
Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, seguindo por via terrestre até a sede de 
Itaiópolis. O aeroporto possui vôos regulares para São Paulo e Brasília, onde é possível 
fazer conexão com todas as cidades atendidas pelo transporte aéreo no Brasil e também 
para vôos internacionais. 

O município de Itaiópolis é cortado pela linha férrea, hoje sob responsabilidade da empresa 
América Latina Logística. Na altura do km 34 - Bairro Lucena, existe uma Estação 
Ferroviária (ADR-PLAN, 2008). 

A RPPN Corredeiras do Rio Itajaí tem como centro aproximado as coordenadas geográficas 
26º 33' 45'' Sul e 49º 56' 20'' Oeste, sendo que a capital mais próxima é Curitiba, no Paraná. 
Na tabela 2.1 são apresentadas as distâncias da RCRI para as principais cidades da região, 
considerando trajetos com predomínio de rodovias pavimentadas e em boas condições de 
rodagem. 

Tabela 2.1: Distâncias da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí para os principais centros urbanos da região. 

Cidade Distância (Km) Rodovias principais 
Itaiópolis 32 SC 419 
Mafra 60 SC 419/ BR 116 
Canoinhas 107 SC 419/ BR 116/ SC 477 
Jaraguá do Sul 163 SC 419/ BR 116/ BR 280 
Curitiba 167 SC 419/ BR 116 
Itajaí 253 SC 419/ BR 116/ BR 280/ BR 101 
Florianópolis 359 SC 419/ BR 116/ BR 280/ BR 101 
 

A RCRI possui três formas de acesso a partir de Itaiópolis, sendo duas pela margem 
esquerda do rio Itajaí do Norte e uma pela margem direita, exigindo travessia do rio. 

No acesso pela margem esquerda do rio Itajaí do Norte, desde a sede do município de 
Itaiópolis (26º 20' 12'' S e 49º 54' 29'' W), percorre-se a SC 419 no sentido sul por 13 km, até 
a SC 477 (26º 25' 28'' S, 49º 53' 49'' W), onde se toma a esquerda seguindo por 7 km já 
sobre estrada não pavimentada. Após o distrito de Itaió, pouco antes do posto de gasolina, 
toma-se a direita na Estrada Municipal Dr. Cerqueira, no sentido sudoeste, seguindo por 9 
km até a propriedade do Sr Felício Klovaki (26º 31' 9'' S, 49º 56' 17'' W). Neste ponto toma-
se à esquerda, chegando-se após 1 km às terras da Indústria Madeireira Lucena, vizinha da 
área protegida. A partir deste local há duas possibilidades de se chegar à área protegida: 

a) Acesso pelo Caminho da Pedreira  seguindo à esquerda, pode-se percorrer mais um 
pequeno trecho com veículo automotor (entre 600 e 1000 m) até que a estrada se torna 
intransitável para automóveis. O Caminho da Pedreira é uma antiga estrada que foi 
utilizada para extração madeireira e que segue pelo divisor de águas, possuindo vários 
ramais abandonados. Seu trecho inicial é relativamente conservado na forma de trilha, no 
entanto, a porção final encontra-se totalmente abandonada e tomada pela vegetação 
pioneira de taquaras e capim-navalha, sendo bastante difícil o deslocamento e a 
localização do traçado. A partir do local onde se deixa o automóvel, conhecendo-se o 
trajeto, é necessária cerca de uma hora de caminhada para chegar ao limite nordeste da 
RCRI. 

b) Acesso pela Estrada Geral Dr. Cerqueira seguindo à direita, pela estrada principal onde 
atualmente é possível apenas o trânsito de tratores e jipes. O percurso é de cerca de 5 
km, passando por trechos com grande declividade, erosão e riscos de deslizamentos. No 
final da estrada chega-se a sede de propriedade vizinha (26º 34' 13'' S, 49º 57' 7'' W), de 
onde se pode acessar a RCRI caminhando cerca de 50 metros até sua divisa sudoeste, 
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materializada por uma figueira centenária. A partir da divisa existe uma trilha que se 
estende por cerca de 900 – 1000m acompanhando a margem do rio Itajaí do Norte. 

Outra forma de acessar a extremidade sudoeste da RCRI é pela margem direita do rio Itajaí 
do Norte, seguindo o mesmo caminho inicial, na direção sul pela SC 477, passando pelo 
distrito de Itaió e seguindo 5 km até a localidade de Volta Triste (26º 30' 48'' S, 49º 50' 57'' 
W). No centro do vilarejo toma-se a direita e segue-se pela Serrinha do Itajaí por 11 km até 
a ponte do Ruthes (26º 34' 32'' S, 49º 55' 43'' W), que atravessa o rio Itajaí do Norte. 

Logo após a ponte toma-se a direita acessando estrada que percorre a margem do rio Itajaí 
do Norte. Após cerca de 3 km, já se pode avistar a RCRI na margem oposta. Percorrendo-
se mais 4,0 km a frente atinge-se o local (26º 34' 19'' S, 49º 57' 05'' W) mais adequado para 
acessar a área protegida atravessando o rio Itajaí do Norte. A única forma de atravessar o 
rio é utilizando barco a remo, o que depende da permissão do(s) proprietário(s) da margem 
direita e também das condições de navegação do rio. 

Das três formas acesso descritas acima, a mais segura e viável sob ponto de vista de 
conservação e logística é através do Caminho da Pedreira, sendo necessárias apenas 
limpeza e adequações na trilha. 

2.2  Histórico de criação e aspectos legais da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí 
A história da região onde está inserida a RPPN Corredeiras do Rio Itajaí teve início com os 
assentamentos dos primeiros imigrantes, não havendo registros de exploração no local onde 
atualmente se encontra a área protegida. 

Posteriormente, um trecho de 13.342.100 m2

Esta primeira área, de 31,46 ha, foi adquirida em 15 de maio de 2004, da Sra. Nadia 
Androczevecz, espólio do Sr. Univaldo Androczevecz, que morreu afogado ao tentar 

, limitado a oeste pela Estrada Geral Dr. 
Cerqueira, ao sul pelo rio Itajaí do Norte e a leste pelo rio do Couro, foi adquirido pelo Sr. 
Odir Zanellato (in memoriam), que criou a Indústria Madeireira Lucena LTDA, utilizando o 
nome do povoado que deu origem ao município de Itaiópolis. O trecho foi então subdividido 
em quatro áreas distintas. 

Em 1988, com autorização do IBAMA, através da aprovação de plano de manejo florestal, a 
madeireira iniciou intensa exploração madeireira na região para extração de madeiras com 
interesse econômico. 

Devido à declividade e dificuldade de acesso às áreas próximas ao rio do Couro e de alguns 
dos seus afluentes, estas não foram exploradas. Com o aumento das exigências ambientais 
e a diminuição dos estoques madeireiros, no final da década de 90 a Madeireira Lucena 
diminuiu a exploração na região. 

O Sr. Germano Woehl Jr., nascido em Itaiópolis e desde jovem um fiel apreciador da 
natureza, acompanhou a redução das florestas nativas do município de 80% a 34% (SOS 
MATA ATLÂNTICA e INPE, 2008) de sua ocorrência original. 

A forte ligação com a terra natal e suas paisagens naturais originais é um dos motivos que 
instiga seu "instinto preservacionista" (CRUZ, 2008), o qual é apoiado e reforçado pela 
esposa Elza Nishimura Woehl. 

O casal, utilizando suas economias, se engajou na proposta de preservar fragmentos 
florestais remanescentes no município de Itaiópolis, aproveitando as ofertas insistentes de 
uma vizinha que queria se desfazer de um terreno às margens do rio Itajaí do Norte. 

O terreno não estava com a documentação completa, mas o preço era acessível, apesar de 
se ter ciência dos gastos elevados para obter a escritura definitiva, pagar o inventário e 
outras complicações burocráticas. 

O único documento de posse foi um recibo assinado pela antiga proprietária. A aquisição 
aconteceu em 2004, sendo que apenas em 2007 finalmente foi obtida a escritura. 
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atravessar o rio Itajaí do Norte. O Sr Univaldo era um antigo funcionário da Indústria 
Madeireira Lucena Ltda., e acabou recebendo a área como resultado de um processo 
trabalhista movido contra a empresa. 

O Sr Univaldo chegou a morar sozinho na propriedade em um pequeno barraco (ainda 
existente) durante longo período, pois era aposentado e gostava de caçar. 

Na parede do seu barraco foram encontrados pés de macuco (Tinamus solitarius) pregados 
e também uma pele de gato-do-mato-pequeno (Leopardus tigrinus). Por informações, 
soube-se que o antigo proprietário já levou dois macucos vivos para vender no centro de 
Itaiópolis. Estes foram levados de bicicleta, numa caixa de papelão. 

Na primeira incursão à área adquirida, o Sr. Germano Woehl Junior foi surpreendido por 
uma numerosa vara de porcos domésticos, criados de forma selvagem praticamente sem 
nenhum manejo por algum morador do entorno. Seu impacto no subosque da floresta era 
notável, impedindo a regeneração natural e formando carreiros bastante propícios a erosão. 

Com dificuldade o proprietário encontrou o dono dos porcos e conseguiu que estes fossem 
retirados da floresta. Este foi apenas o primeiro obstáculo imposto aos proprietários que, 
durante suas incursões a sua área particular de conservação, foram percebendo atividades 
ilegais de degradação ambiental no entorno e também certa animosidade por parte de 
muitos vizinhos. 

Após a primeira aquisição, áreas contíguas foram sendo adquiridas, sendo 270 ha da 
própria Indústria Madeireira Lucena Ltda., e 31,46 ha de outro ex-funcionário, Sr. Antonio de 
Oliveira. 

Da junção destas três áreas, desmembradas de uma área maior de 840 ha, é que surgiu a 
área da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí, com 332,92 ha, cuja transformação em Reserva 
Particular do Patrimônio Natural foi protocolada em 22/07/2008, pelo Processo No

 

 
02070.001774/2008-15 e criada pela Portaria n. 77 de 03/09/2009 do Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, publicada no  Diário Oficial da União n.170, de 
04/09/2009, páginas 234 e 235. 

Em 2008, a RPPN Corredeiras do Rio Itajaí foi integrada no Programa de Desmatamento 
Evitado, idealizado e executado pela SPVS (Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e 
Educação Ambiental), que tem como estratégia de ação a construção de alianças entre 
empresas e proprietários de florestas bem conservadas existentes no Paraná e em Santa 
Catarina. 

Estas alianças culminam com a adoção dos remanescentes florestais por empresas 
(adotantes), beneficiando os proprietários rurais (adotados), o que propicia a manutenção e 
conservação dos ecossistemas nativos. 

O papel da SPVS no processo de adoção é o de facilitadora e de orientadora em todas as 
questões de manejo a serem desempenhadas na propriedade durante a adoção. Esta 
postura garante que a área seja efetivamente protegida pelo prazo de duração da adoção. 

A SPVS firma Termo de Cooperação Técnica e Científica com o proprietário da área e 
efetua o repasse de recurso financeiro mensalmente aportado pelo financiador durante cinco 
anos, de forma a garantir o cumprimento dos objetivos do programa. 

O proprietário se compromete a continuar preservando sua área, com auxílio da SPVS na 
execução de técnicas de manejo que possibilitem sua conservação, seguindo o Plano de 
Manejo elaborado especificamente para a área adotada. 

Deste modo, remanescentes florestais da RCRI foram adotados pelo Instituto HSBC e 
HSBC Corretora de Seguros S.A. A parceria entre os proprietários Sr. Germano Woehl 
Junior e Sra. Elza Nishimura Woehl, a SPVS e o Instituto HSBC/ HSBC Corretora de 
Seguros S.A. tem duração prevista de cinco anos. 
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2.3  Ficha-resumo da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí 

 

Quadro 2.1: Ficha-resumo da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí. 

Nome da área protegida RPPN Corredeiras do Rio Itajaí 

Aspectos Legais: Ato de Criação Criada pela Portaria n. 77 de 03/09/2009 do ICMBio, publicada 
no Diário Oficial da União n.170, de 04/09/2009, p 234 e 235. 

Proprietários e Gestores Germano Woehl Junior e Elza Nishimura Woehl 

Instituição Parceira na Gestão Instituto Rã-bugio para Conservação da Biodiversidade 

Endereço dos Proprietários Rua Antonio Cunha, 160 - Sala 25, Jaraguá do Sul – SC 
CEP 89256-140 

Dados para contato escritório: (47) 3274-8613 
e-mail: germano@ra-bugio.org.br ou elza@ra-bugio.org.br 

Endereço da área protegida 
32 km da Sede do Município de Itaiópolis 
Localidade Dr. Cerqueira, margens direita do rio do Couro e 
esquerda do rio Itajaí do Norte (rio Hercílio) 

Telefone da área protegida sem telefone 

Superfície total da área protegida É a totalidade da área da propriedade, 332,92 hectares 

Município / Estado Itaiópolis, Santa Catarina 

Coordenadas geográficas 26º 33' 45'' S e 49º 56' 20'' W 

Distâncias de centros urbanos 
Itaiópolis: 32 km; Mafra: 60 km; Canoinhas: 107 km; Jaraguá 
do Sul: 163 km; Curitiba: 167 km; Itajaí: 251 km; Florianópolis: 
359 km 

Confrontantes 
N: Indústria Madeireira Lucena; NE: Instituto Rã Bugio; L: rio 
do Couro; S: rio Itajaí do Norte (rio Hercílio); SW: Vitor Bodnar 
ou Júlio e Narciso Martins 

Bioma e ecossistemas 

Bioma Mata Atlântica 
Contato entre a Floresta com Araucária (Floresta Ombrófila 
Mista) e a Floresta Atlântica (Floresta Ombrófila Densa) 
Ecossistemas: floresta de encosta, floresta aluvial e várzea. 

Importância de conservação 
Inserida na área prioritária para conservação: MA086 – Serra 
da Abelha/ Santa Terezinha, com importância biológica e 
prioridade de ação extremamente altas (MMA, 2007) 

Atividades Pró-conservação 

Já em execução: Fiscalização eventual e pontual; Proteção 
através de denúncias de crimes ambientais dentro da área e 
no entorno; Pesquisa através de levantamento preliminar dos 
anfíbios; Visitação de lazer pelos proprietários 
Propostas: Fiscalização e proteção regulares e efetivas, 
Pesquisa científica; Visitação voltada à conservação ambiental 
da reserva; Restauração ambiental 

Atividades Conflitantes 

Na reserva: Caça e extração de recursos vegetais 
No entorno: Supressão de florestas nativas, Silvicultura 
comercial com espécies exóticas; Agricultura desordenada, 
Caça e extração de recursos vegetais; Estradas em terrenos 
muito frágeis; Porte habitual de armas de fogo e comum o uso 
da violência 

 



Plano de Manejo – RPPN Corredeiras do Rio Itajaí                                                    Sociedade Chauá, 2008 
 
 
 

 7 

3. DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí aborda dois níveis geográficos distintos, 
que são: 

• Caracterização da área do entorno – se refere a uma descrição mais aprofundada do 
entorno imediato e uma caracterização geral do município de inserção da reserva, 
sobre os quais foram tratados aspectos socioeconômicos e ambientais; e 

• Caracterização da área protegida – descrição da RCRI, sobre a qual foi realizada 
uma caracterização ambiental de maior profundidade. 

 

3.1  Caracterização da Área de Entorno 

3.1.1 Aspectos Históricos e Culturais do Município 

A origem do nome Itaiópolis é um hibridismo no qual "polis", do grego, significa cidade, e 
"Itaió" se compõe de "I" (água ou rio), e "taió" que vem de "ita" (pedra), termos da língua 
tupi. O povoamento de Itaiópolis, anteriormente denominado Lucena, ocorreu no início da 
república. Encontravam-se no local, em 1889, as famílias de João Reichardt, José 
Wergonowiski e João Becker. Em 1890 o governo federal criou a Colônia Federal Lucena na 
região das nascentes dos rios São João, Lança, Rio Negrinho, São Lourenço, Preto e 
outros, resultando no desenvolvimento da região (PREFEITURA DE ITAIÓPOLIS, 2008). 

Em 1891 chegaram os primeiros colonos de nacionalidade inglesa, ditos ex-trabalhadores 
de Londres, e mais alguns poloneses e russos. Em 1895 o governo federal passou os 
encargos da colonização ao estado do Paraná. Nesta fase foram encaminhados rutenos (do 
rito ruteno) de São Paulo. Dali nasceu a Colônia Iracema (depois Iraputã), situada mais ao 
sul de Itaiópolis. Pouco depois também foram introduzidas famílias polonesas. O 
adensamento da população se fez ainda pela re-emigração espontânea de alemães vindos 
de São Bento do Sul (PREFEITURA DE ITAIÓPOLIS, 2008). 

Em 18 de março de 1909, deu-se a primeira criação do município, pela Lei Estadual do 
Paraná, nº 850, por desmembramento de Rio Negro – PR, que então se estendia também 
ao lado catarinense. Foi supresso por decreto paranaense de 26 de maio de 1917, por se 
haver transferido para Santa Catarina, onde inicialmente ficou como Distrito do novo 
município de Mafra. Por fim, restaurou-se o município de Itaiópolis, por desmembramento de 
Mafra, pela Lei Estadual de Santa Catarina, nº 1.220, de 28 de outubro de 1918, efetivada 
em 1º. de janeiro de 1919 (PREFEITURA DE ITAIÓPOLIS, 2008). 

Além da grande influência dos colonizadores europeus, existe no município a presença da 
cultura indígena brasileira, através da Terra Indígena de Ibirama La-Klanô ou Duque de 
Caxias, com 14 mil hectares. Sua área estende-se pelos municípios de Vitor Meireles, José 
Boiteux, Itaiópolis e Doutor Pedrinho. Atualmente, a comunidade indígena está dividida em 
sete aldeias, denominadas: Sede, Bugio, Figueira, Toldo, Palmeirinha, Coqueiro e Pavão. 
Sua população é flutuante, multiétnica (Xokleng e Guarani), e sua configuração vem se 
alterando ao longo dos 91 anos de contato com o “homem branco”. De acordo com a 
Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e o censo realizado em 1997, existiam 1.009 pessoas 
morando na Terra Indígena. A área vem apresentando vários conflitos, principalmente 
devido à construção da Barragem Norte no rio Itajaí do Norte, que geraram projetos de 
ampliação da Terra Indígena para 37 mil hectares (SIEGEL, 2005). 

3.1.1.1 Histórico de degradação ambiental na região 

A seguir é apresentado um relato histórico sobre a degradação ambiental e também de 
ações pela conservação, ocorridos sobretudo na região da área protegida, os vales do rio 
Itajaí do Norte e de seus principais afluentes. As informações apresentadas foram 
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adaptadas de entrevistas e artigos redigidos pelo próprio proprietário da RPPN Corredeiras 
do Rio Itajaí, o Sr. Germano Woehl Jr. (WOEHL JR., 2008a e 2008b). 

Germano Woehl Jr. nasceu e viveu infância e adolescência em Itaiópolis, que há poucos 
anos possuía ainda 75% de área preservada de Mata Atlântica (abrangendo Floresta 
Atlântica e Floresta com Araucária), sendo esta rapidamente reduzida para o índice atual de 
34%. Para quem aprendeu a valorizar o que certamente era a maior riqueza do município, 
sua exuberância e diversidade natural, foi deveras angustiante testemunhar os intensos 
anos de devastação. Extensos pinheirais (Florestas com Araucária) que chegavam até o 
pátio da igreja matriz, da escola e de sua casa, rapidamente foram dizimados. 

Um lugar de Itaiópolis que sempre exerceu grande fascínio foi o rio Itajaí do Norte. É a 
região das cabeceiras do grande rio Itajaí. Antigamente suas águas eram muito cristalinas, 
mas nos dias atuais permanecem predominantemente turvas pela erosão de suas margens. 

Germano passou os melhores momentos de sua vida apreciando este rio e sua mata ciliar. 
Porém, já naquela época eram notadas coisas erradas acontecendo no rio Itajaí do Norte. 
Iniciou-se a derrubada da floresta ciliar para fazer carvão. Até então, só se fazia extrativismo 
de madeira e erva-mate em Itaiópolis. O carvão foi uma novidade que apareceu no início 
dos anos 70, a despeito de já haver o conhecimento da proibição de desmate em margens 
de rios e nos terrenos muito íngremes. Os povoamentos de pinus vieram mais tarde. 

Com a constatação destas destrutivas intervenções em ambientes florestais nativos, 
Germano Woehl Jr. começou uma rotina de insistentes denúncias ao IBAMA. A sua 
persistência foi premiada pela primeira vez em 2004, após muitos anos de esforço, quando 
uma missão de fiscalização do IBAMA-SC atuou na região do alto vale do rio Itajaí. Nesta 
ocasião os primeiros devastadores foram punidos. 

Paralelamente ao desgastante esforço de denúncias ambientais, em 2004, Germano 
começou um processo de aquisição de áreas nas proximidades do rio Itajaí do Norte, 
visando sua proteção integral. 

O primeiro terreno adquirido, com 31,40 ha, era área contígua aos 840 hectares de 
propriedade da Indústria Madeireira Lucena, que muito contribuiu o desenvolvimento do 
município. Esta madeireira era uma das poucas que beneficiava a madeira, agregando valor 
e gerando muitos empregos em Itaiópolis, durante vários anos de atividade. Até que, com o 
esgotamento das reservas de madeira mais acessíveis e o aumento nas restrições 
ambientais, a empresa iniciou sua decadência. Deste modo, em parte significativa da 
propriedade da Madeireira Lucena restaram florestas em bom estado de conservação. 

Durante as visitas ao seu terreno nas margens do rio Itajaí do Norte, Germano e Elza 
perceberam que moradores do entorno e visitantes praticavam variados crimes ambientais, 
como caça, pesca predatória, queimadas e corte de floresta. Percebia-se também que a 
presença e o uso de armas-de-fogo era uma constante na região. 

Outra ameaça no local é a premência por parte de alguns proprietários de re-abrir outra 
estrada a partir da Estrada Geral Dr. Cerqueira para acessarem suas terras, tendo como 
provável objetivo a conversão da floresta em plantios homogêneos de eucalipto. A referida 
estrada encontra-se abandonada há mais de 40 anos e passava por dentro de uma outra 
área de 24,2 ha, onde foi criada a RPPN Taipas do Rio Itajaí, também de propriedade do Sr. 
Germano Woehl Junior. Tempos atrás um proprietário vizinho reabriu parte da estrada, mas 
logo sofreu embargo graças a denúncia ao IBAMA realizada pelo Sr. Germano Woehl Jr. 

Em 2005 um terreno do Sr. Germano localizado na margem esquerda do rio do Couro, 
sofreu a ação de crimes ambientais. Parte da propriedade foi desmatada para a produção 
de carvão, por um morador vizinho. Este confrontante infrator foi processado e multado pelo 
crime de desmatamento em área de preservação permanente. A autuação foi feita pelo 
IBAMA, numa das operações de helicóptero em Itaiópolis. Recentemente, a mesma 
propriedade foi novamente invadida e teve parte da floresta suprimida para o mesmo fim. 
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3.1.2 Dados do Município 

Aspectos da População 

Segundo IBGE (2008), a população estimada para o município de Itaiópolis é de 19.752 
habitantes, com base na Contagem da População 2007. Deste total, 54,12% residem na 
área rural e 45,87% na área urbana (ADR-PLAN, 2008). 

A população residente com idade acima de 10 anos distribuía-se, no ano de 2000, em 7.338 
mulheres e 7.830 homens (Censo Demográfico 2000 – IBGE, 2008). 

De acordo com o Censo Demográfico 2000 com Divisão Territorial 2001 (IBGE, 2008), a 
população de Itaiópolis se dividia da seguinte forma, por faixas etárias: 
 

• 0 a 9 anos de idade – 3.918 habitantes; 

• 10 a 19 anos de idade – 3.944 habitantes; 

• 20 a 29 anos de idade – 3.182 habitantes; 

• 30 a 39 anos de idade – 2.723 habitantes; 

• 40 a 49 anos de idade – 2.059 habitantes. 

• 50 a 59 anos de idade – 1.420 habitantes; 

• 60 a 69 anos de idade – 1.030 habitantes; e 

• mais que 70 anos de idade – 810 habitantes. 

 

O grau de escolaridade dos habitantes do município é indicado a seguir, através da 
distribuição de habitantes por classes de período de estudo, considerando somente pessoas 
acima de 10 anos de idade (Censo Demográfico 2000 – IBGE, 2008): 
 

• sem instrução ou menos de 1 ano de estudo – 710 habitantes; 

• 1 a 3 anos de estudo – 2.739 habitantes; 

• 4 a 7 anos de estudo – 7.849 habitantes; 

• 8 a 10 anos de estudo – 2.197 habitantes; 

• 11 a 14 anos de estudo – 1.191 habitantes; e 

• 15 ou mais anos de estudo – 182 habitantes. 

 

O potencial de ensino e capacitação do município é indicado a seguir na tabela 3.1, 
demonstrando o número de escolas, docentes e matrículas registrados no ano de 2007, pelo 
Ministério da Educação (IBGE, 2008): 

Tabela 3.1 – Estabelecimentos de ensino, docentes e matrículas no ensino básico de Itaiópolis, em 2007: 
Parâmetros Pré-escolar Fundamental Médio 
Estabelecimentos de ensino 20 19 3 
Docentes 40 196 48 
Matrículas 524 3.503 620 
Fonte: MEC – Ministério da Educação (2007) 
 
Segundo o Censo Demográfico 2000 (IBGE, 2008), 5.681 habitantes não possuem 
rendimento mensal nominal. Dos que o possuem, 5.842 são homens e 3.645 são mulheres 
(residentes com mais de 10 anos de idade), distribuindo-se da seguinte forma: 
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• 4.186 habitantes recebem até 1 salário mínimo; 

• 3.113 habitantes recebem entre 1 a 2 salários mínimos; 

• 756 habitantes recebem entre 2 a 3 salários mínimos; 

• 699 habitantes recebem entre 3 a 5 salários mínimos; 

• 527 habitantes recebem 5 a 10 salários mínimos; 

• 185 habitantes recebem entre 10 a 20 salários mínimos; e 

• 21 habitantes recebem mais de 20 salários mínimos. 

 

Infra-estrutura e Serviços Sociais 

No que se refere aos serviços sociais, em 2005 o município de Itaiópolis contava com 11 
estabelecimentos de saúde municipais (IBGE, 2008). A cidade possui duas agências 
bancárias e uma agência de correios, assim como escritórios da Celesc – Centrais Elétricas 
de Santa Catarina S/A e da CASAN – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento. 
Com relação à cultura, Itaiópolis conta com a Biblioteca Municipal e a Casa da Cultura, 
assim como duas rádios locais. 

Com relação à segurança, estão presentes duas delegacias na cidade, sendo uma da 
polícia militar e uma da polícia civil. Também existe o Corpo de Bombeiros Voluntários de 
Itaiópolis. 

A cidade conta também com pelo menos cinco estabelecimentos que fornecem refeições, ao 
menos três mercados e um hotel, além de quatro postos de combustíveis, entre outros 
estabelecimentos. 

Não existem escritórios de instituições públicas voltadas para o meio ambiente no município. 
O escritório mais próximo da FATMA – Fundação de Meio Ambiente fica em Mafra. Em 
Porto União encontra-se o 1º Gp de Policia Militar Ambiental. Por fim, os escritórios 
regionais do IBAMA mais próximos se encontram em Joinvile, Rio do Sul e Caçador. 

Aspectos da Economia Municipal 

O sistema econômico itaiopolense tem como principal força o setor primário, responsável 
pela parcela mais significativa da renda e dos empregos gerados no município. A 
agropecuária se destaca na produção do leite, fumo, soja, milho e feijão, entre outras. 
Também são muito importantes o cultivo de frutas, a pecuária, o cultivo da erva-mate e a 
produção de mel (PREFEITURA DE ITAIÓPOLIS, 2008; ADR-PLAN, 2008). 

Tanto a EPAGRI – Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 
S/A, quanto a CIDASC – Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa 
Catarina possuem representações na sede municipal e auxiliam a Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente na assistência técnica aos agricultores e fiscalização dos produtos 
provenientes das áreas rurais. 

A produção pecuária no município se divide entre diferentes grupos animais. No ano de 
2006, de acordo com a “Produção da Pecuária Municipal” o montante de aves de granja 
chegou a 60.000 cabeças para corte (pintos, frangos e galos) e 30.000 galinhas para 
postura, as quais foram responsáveis pela produção de 260.000 dúzias de ovos. A produção 
apícola resultou em 40.000 kg de mel (IBGE, 2008). 

No mesmo ano foi registrado um rebanho bovino de 17.800 cabeças, sendo 2.200 vacas 
ordenhadas, que produziram 4.000 mil litros de leite. É ainda expressivo o rebanho de 
suínos, com 16.300 cabeças. De acordo com o Censo Agropecuário de 2006, Itaiópolis 
possui 9.329 ha de pastagens (IBGE, 2008). 
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As culturas temporárias mais cultivadas são o milho (56.160 ton em 12.000 ha) e a soja 
(34.425 ton em 15.000 ha). Também são relevantes o fumo (10.997 ton em 5.122 ha), o 
feijão (4.860 ton em 3.750 ha) e o trigo (2.880 ton em 1.200 ha). Em escala menor também 
são plantados arroz, aveia, batata inglesa e cevada. Dentre as lavouras permanentes 
destacaram-se a pera (672 ton em 56 ha) e a laranja (490 ton em 60 ha), além de outras 
frutas como caqui, uva, ameixa, tangerina e pêssego. Oficialmente, a exploração da erva-
mate foi representada pela extração de 2.208 ton de folha verde no ano de 2006 (Produção 
Agrícola Municipal 2006 – IBGE, 2008; ADR-PLAN, 2008). 

Outra atividade tradicional do município é a exploração florestal. Durante muito tempo, a 
economia baseou-se na extração, beneficiamento e comércio de madeira e erva-mate. 
Atualmente, devido às leis ambientais, a exploração de florestas nativas perdeu parte de sua 
significância econômica. Mas a exploração madeireira em florestas nativas foi substituída 
em parte pela silvicultura comercial. Destaca-se a área reflorestada com essências exóticas, 
cerca de 20.000 ha de pinus e eucalipto, visando o suprimento de matéria prima para as 
empresas de beneficiamento. Processar madeira é tradição de Itaiópolis desde a chegada 
dos pioneiros (PREFEITURA DE ITAIÓPOLIS, 2008; ADR-PLAN, 2008). 

De acordo com o levantamento da Produção do Extrativismo e da Silvicultura 2006 (IBGE, 
2008), foi registrada a produção de 2.230 toneladas de carvão e 215.000 m3 de lenha, sendo 
boa parte oriunda de florestas nativas. Ainda com relação à silvicultura e produção 
madeireira em 2006, foram produzidos 182.300 m3 de madeira em tora para serraria e 
60.000 m3

3.1.3 Iniciativas Favoráveis à Conservação Ambiental no Município 

 de madeira para celulose e papel (Produção do Extrativismo e da Silvicultura 
2006 – IBGE, 2008). 

As industrias instaladas na cidade de Itaiópolis atuam em diversificadas áreas, são 
fabricantes de malhas, produtos cerâmicos, de madeira. material elétrico e alimentos. O 
município abriga também uma multinacional que atua ma produção de componentes para 
compressores de geladeira (PREFEITURA DE ITAIÓPOLIS, 2008). 

O setor terciário no município é formado por 571 empresas, sendo 290 do sub-setor 
comércio e 281 do sub-setor de prestação de serviços. Ao nível de comércio sobressaem os 
gêneros de alimentos/bebidas e vestuários/calçados. Já no tocante a prestação de serviços, 
os mais significativos são os de alojamento/alimentação e de reparação, manutenção e 
instalação (ADR-PLAN, 2008). 

O turismo ainda é pouco explorado no município, a despeito de abranger atrativos e 
localidades de relevante beleza natural ou de importância cultural (PREFEITURA DE 
ITAIÓPOLIS, 2008). 

As iniciativas de conservação ambiental mais consistentes e efetivas realizadas no 
município de Itaiópolis foram conduzidas pelo Instituto Rã-bugio para Conservação da 
Biodiversidade, com o apoio de instituições parceiras como a Fundação O Boticário de 
Proteção a Natureza – FBPN e a Fundação AVINA, todas no âmbito da educação ambiental. 
A seguir são descritas, resumidamente, as ações e projetos implementados, de acordo com 
informações do Sr. Germano Woehl Jr. 

No ano de 2000 foram efetivadas, durante dois a três meses, exposições itinerantes sobre 
anfíbios nativos e conservação, em todas as escolas de Itaiópolis. Esta iniciativa foi 
patrocinada pela Fundação O Boticário de Proteção a Natureza, tendo como foco apontar os 
perigos do desmatamento e da degradação dos corpos-d’água, entre outros. Além das 
exposições foram também realizadas palestras nas escolas. Algumas exposições foram 
doadas para o município de Itaiópolis ao final do projeto. 

Em 30 de novembro de 2001, também com recursos viabilizados pela FBPN, estudantes da 
Escola Estadual de Educação Básica Odir Zanelatto (de Itaiópolis) foram levados em 
excursão para conhecerem a Floresta Atlântica e outros ecossistemas do litoral catarinense. 
Alguns professores também participaram desta atividade de educação ambiental. 
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Ainda em 2001 foi realizada em Itaiópolis a distribuição de cartilhas de educação ambiental 
patrocinadas pela empresa WEG, numa extensão do projeto que em princípio beneficiaria 
apenas a região de Jaraguá do Sul. 

Durante o ano de 2002 foram realizadas outras ações educativas focando temas como 
conseqüências do desmatamento e importância dos serviços ambientais fornecidos por 
florestas preservadas. Estas atividades foram também patrocinadas pela FBPN. 

Posteriormente, alunos de Itaiópolis freqüentaram atividades de Educação Ambiental na 
sede do Instituto Rã-bugio, em Jaraguá do Sul. Estudantes de escola particular viajaram 
com recursos de seus pais. Além disso, grande número estudantes de Itaiópolis tiveram sua 
viagem viabilizada por ônibus fretados pela prefeitura municipal. 

Em setembro de 2007, a equipe do Instituto Rã-bugio foi a Itaiópolis para trabalhar durante 
quase uma semana com estudantes e professores do município (Figs. 3.1 e 3.2). Alguns dos 
temas abordados foram o desmatamento e a conservação da bacia hidrográfica, incluindo 
várias práticas (usando indicadores de poluentes, por exemplo). Cerca de 160 professores 
da rede pública estadual e municipal de Itaiópolis participaram das atividades. O evento 
mobilizou toda a equipe do Instituto Rã-bugio, e só foi possível graças ao apoio da 
Secretaria Municipal de Educação de Itaiópolis, professores e diretores de escolas, e dos 
patrocinadores: a PETROBRAS (Programa Petrobrás Ambiental) e a Fundação AVINA. 
 

  
Fig. 3.1: Elza Nishimura Woehl realizando educação 
ambiental com alunos e professores de Itaiópolis (Foto: 
Acervo Instituto Rã-bugio) 

Fig. 3.2: Professores de Itaiópolis em atividade de 
campo pra educação e conscientização ambiental 
(Foto: Acervo Instituto Rã-bugio) 

 

A inscrição dos professores foi espontânea e surpreendeu, já que praticamente todos os 
professores das zonas rural e urbana participaram, inclusive para as atividades em seu dia 
de folga habitual. Com este evento foi quebrado o mito de que os professores de Itaiópolis 
não se interessam pelos problemas ambientais locais. Adicionalmente, a secretaria de 
educação de Itaiópolis determinou que todos professores da rede municipal deverão 
desenvolver trabalhos focados no desmatamento. 

Dentre as atividades ao ar livre, foram feitas visitas em locais desmatados em margens de 
corpos-d’água e também em áreas preservadas de propriedades privadas. O objetivo foi 
mobilizar localmente a sociedade para interromper a destruição das florestas ciliares e dos 
últimos remanescentes. Além das informações sobre o ecossistema "Floresta com 
Araucária", sua biodiversidade e serviços ambientais, os professores aprenderam a usar os 
kits indicadores da qualidade da água e a interpretar imagens de satélite. 

De acordo com seus dirigentes, a presença do Instituto Rã-bugio passará a ser permanente 
na região de Itaiópolis, especialmente pela necessidade de se assegurar a conservação da 
RPPN Corredeiras do Rio Itajaí e das áreas protegidas adjacentes. 

No que se refere à estrutura municipal de gerenciamento das questões ambientais, de 
acordo com informações obtidas na administração municipal Itaiópolis, a prefeitura conta 
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com uma Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, onde dois engenheiros agrônomos são 
responsáveis pela elaboração de laudos e vistorias. Existe também o apoio de um técnico 
agrícola em sua sede administrativa e outro cedido à Secretaria de Educação para 
desenvolver trabalhos de assessoria a projetos ambientais e de educação rural nas escolas. 
Verifica-se, no entanto, que a parte ambiental é colocada em segundo plano frente a 
questão da agricultura. 

Segundo informações da prefeitura municipal, além dos projetos efetivados pelo Instituto 
Rã-bugio, existem outros projetos e parcerias desenvolvidos nas escolas do município com 
o objetivo de trabalhar a questão ambiental, ainda que de forma mais secundária. Em 
parceria com a UNC – Universidade do Contestado, de Mafra, está sendo desenvolvido o 
Projeto Curso de Desenvolvimento Regional. A UNIPAF, em parceria com a EPAGRI, vem 
trabalhando na Cooperativa de Agricultura Familiar, onde conceitos de uso adequado do 
solo e questões de saneamento são trabalhadas com os agricultores, além de estudar novas 
alternativas de culturas agrícolas para as famílias da zona rural. É importante ressaltar que 
estas iniciativas só têm efetividade se tratarem a questão ambiental de forma totalmente 
atrelada aos aspectos de produção agrícola, necessitando de orientação adequada. 

Outras ações e projetos de meio ambiente foram citados pela Prefeitura de Itaiópolis. No 
entanto, a maior parte destes apresenta resultados incipientes ou nem mesmo foram 
efetivados no município. Dentre estes estão: Projeto PIAVA, da FURB, com patrocínio do 
Programa Petrobrás Ambiental; que se limitou a duas reuniões na prefeitura; Prêmio 
EMBRACO Ecologia, da empresa EMBRACO; Projeto Paca, da RIGESA; e Projeto Verde é 
Vida – Levando a Natureza a Sério, da AFUBRA – Associação de Fumicultores do Brasil. 

3.1.4 Entorno Imediato da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí 

O entorno da RCRI é representado por empreendimentos rurais de diferentes tamanhos e 
destinações, formando um mosaico predominantemente constituído por remanescentes de 
vegetação nativa em diversos estados de conservação, os quais já cedem espaço a 
povoamentos comerciais de espécies arbóreas, plantios agrícolas e pastagens (Fig. 3.3). O 
predomínio das florestas nativas se deve ao relevo bastante dobrado no vale do rio Itajaí do 
Norte, que dificulta bastante o desmatamento e a implementação de atividades antrópicas. 
Por outro lado, grande parte dos trechos onde o relevo é mais suave já foi convertida em 
locais de aproveitamento agropecuário, inclusive em áreas de preservação permanente. 

Felizmente, além da extensa RCRI, os proprietários Germano Woehl Jr e Elza Nishimura 
Woehl também adquiriram outras três propriedades com remanescentes florestais no 
entorno, todas adjacentes ou muito próxima à área protegida. Adicionalmente uma quarta 
propriedade foi adquirida recentemente em nome do Instituto Rã-bugio. Todas estas áreas 
serão ou já estão sendo transformadas em Reservas Particulares do Patrimônio Natural, o 
que viabilizará a formação de uma considerável rede de unidades de conservação na 
região, totalizando 443,28 ha de remanescentes protegidos. A seguir descreve-se 
sucintamente as áreas protegidas próximas à RCRI: 

• A oeste da RCRI, entre o rio Itajaí do Norte e a Estrada Geral Dr. Cerqueira, uma 
área de 24,2 ha (26º 33' 55'' S, 49º 57' 13'' W), comprada de um comerciante de 
carros de Itaiópolis - leilão da massa falida da Madeireira Irmãos Wagner Ltda. Já 
transformada em RPPN (Portaria n. 75 de 03/09/2009 – Diário Oficial da União 
n.170, página 234), denominada de RPPN Taipa do Rio Itajaí; 

• A nordeste da RCRI, na margem oposta do rio do Couro, uma área de 36,3 ha (26º 
23' 39'' S, 49º 55' 20'' W), comprada de um empresário de Curitiba. Pedido de 
transformação em RPPN já protocolado no ICMBio, Proc. n. 02070.001768/2009-49 

• A leste da RCRI, na margem oposta do rio do Couro, uma área de 31,86 ha (26º 32' 
46'' S, 49º 55' 21'' W) comprada de um advogado - leilão da massa falida da Indústria 
de Madeiras Stoltz Ltda. Pedido de transformação em RPPN já protocolado no 
ICMBio, Processo. n. 02070.001946/2009-31 
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• Ao norte da RCRI, uma área adjacente de 18 ha, adquirida em nome do Instituto Rã-
bugio (26º 32' 21'' S, 49º 55' 34'' W). Após sua medição será protocolado o pedido de 
transformação em RPPN. 

 

 
Fig. 3.3: Aspecto do uso do solo no entorno da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí (Nota: os contornos da 
propriedade são apresentados de forma meramente ilustrativa) (Adaptado de GOOGLE EARTH, 2008). 
 
A RPPN Corredeiras do Rio Itajaí tem linha de divisa seca com três propriedades 
particulares: Vitor Bodnar (ou Júlio e Narciso Martins) (SW), Indústria Madeireira Lucena (N) 
e Instituto Rã-Bugio (NE) (Mapa Base da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí, Anexo 5). A oeste 
e ao sul a área protegida é limitada pelos rios do Couro e Itajaí do Norte, havendo diversas 
propriedades em suas margens opostas. 

Ao norte da área protegida o remanescente florestal nativo se estende de forma 
relativamente contínua cobrindo uma área considerável. Grande parte destas florestas já 
sofreu exploração madeireira, mas possuem inquestionável relevância pela sua extensão e 
por protegerem encostas frágeis e cabeceiras de drenagem. 

Nas confrontações a oeste e sudoeste também predominam as comunidades florestais 
nativas. No entanto, já houve desmatamentos e a implantação de plantios de eucalipto em 
áreas íngremes. Na propriedade vizinha, a sudoeste, a vegetação já foi bastante alterada e 
existem uma casa de madeira e uma antiga estufa para secagem de fumo, assim como um 
pomar com diversas espécies exóticas, sendo algumas com potencial invasor. 

As propriedades existentes na margem direita do rio Itajaí do Norte, apesar de ainda 
apresentarem razoável cobertura florestal nativa, se caracterizam por atividades de elevado 
impacto aos ecossistemas naturais e ao meio físico. Grande parte das florestas ribeirinhas 
foram convertidas em plantios agrícolas que chegam até a margem do rio. Também existem 
açudes para piscicultura, criações de porcos e edificações em plena área de preservação 
permanente. As áreas mais íngremes desta margem estão gradativamente sofrendo 
desmatamentos e até mesmo queimadas de limpeza para a implantação de lavouras. 

Por fim, as áreas situadas na margem esquerda do rio do Couro, devido ao relevo muito 
íngreme, se encontram ainda predominantemente cobertas por florestas nativas em bom 
estado de conservação. No entanto, nas porções mais elevadas onde o relevo se ameniza, 
já são presentes intervenções antrópicas, sobretudo pelos desmatamentos para extração de 
madeira destinada a produção de carvão vegetal. 
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Salvo algumas exceções, os proprietários do entorno não apresentam preocupação com o 
manejo sustentável dos recursos naturais, nem tampouco com a legislação ambiental, 
aspecto que já motivou diversas denúncias ambientais por parte dos proprietários da RCRI, 
sendo que algumas resultaram em punições destes confrontantes infratores. 

3.2 Caracterização Ambiental da Área Protegida 
A presente caracterização foi efetuada com base em visitas a campo e consulta a dados 
secundários, visando subsidiar a proposição de ações de manejo e a elaboração dos mapas 
temáticos da propriedade. Com relação aos mapas (Anexo 5) deve ser ressaltado que sua 
elaboração procurou abranger de forma temática os principais aspectos da RCRI, não sendo 
possível atingir grande detalhamento principalmente no que se refere à rede de drenagem 
(pequenas drenagens e nascentes) e à posição exata dos traçados de trilhas (podendo 
haver erros de alguns metros), em virtude das limitações dos equipamentos (GPS de 
navegação) e do material de base (imagem Landsat) utilizados. 

3.2.1 Aspectos Gerais 

A RPPN Corredeiras do Rio Itajaí situa-se nos limites municipais de Itaiópolis, às margens 
do rio Itajaí do Norte, que marca a divisa com o município de Santa Terezinha. Abrange 
332,92 ha, atualmente abrangidos pelo Programa de Desmatamento Evitado (SPVS). 

Com a exceção de algumas clareiras distribuídas por trechos explorados no passado, a 
maior parte da RCRI encontra-se coberta por comunidades vegetais nativas, em distintos 
estágios de desenvolvimento sucessional, mas predominando as florestas no estágio 
avançado. Em geral, os locais de relevo mais suave nos divisores de água sofreram algum 
nível de intervenção com extração madeireira seletiva. Mas os vales profundos e encostas 
íngremes são cobertos por vegetação em excelente estado de conservação (Figs. 3.4 e 3.5). 

Existe apenas um pequeno casebre de madeira já abandonado, na extremidade sudoeste 
da área protegida. Era a moradia do antigo proprietário, e foi utilizado também pelos atuais 
proprietários, em suas visitas ao local (Fig. 3.6). O entorno do casebre é o trecho mais 
alterado da RCRI, atualmente coberto por vegetação no estágio inicial, porque até alguns 
anos atrás era utilizado como quintal e roça do antigo proprietário. Existem também duas 
pequenas estruturas abandonadas, aparentemente um banheiro e um galinheiro (Fig. 3.7). 

O sistema de circulação na área protegida é bastante incipiente. Não há acesso a veículos 
motorizados. Existem apenas duas trilhas que adentram na área protegida. Uma delas é a 
que acessa o casebre na extremidade sudoeste, e acompanha a margem do rio Itajaí do 
Norte por cerca de 600 m. A outra trilha é representada pelo trecho final do Caminho da 
Pedreira, que dá acesso a porção norte da RCRI. Ambas trilhas encontram-se bastante 
fechadas pela vegetação, especialmente o Caminho da Pedreira, cujo traçado encontra-se 
completamente tomado por taquaras e vegetação herbácea (Figs. 3.8 e 3.9). Existem relatos 
da existência de trilhas de caçadores, as quais são abertas e utilizadas sazonalmente. 

Com exceção de um pequeno segmento bastante deteriorado na divisa sudoeste, não 
existem cercas nas divisas da propriedade, pelo fato de que a maioria dos limites é 
materializada pelos rios, sendo que as divisas secas ainda podem se modificar em virtude 
de novas aquisições para aumentar a superfície protegida. 

Houveram, no passado, intervenções em alguns trechos da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí, 
antes desta ser adquirida pelos atuais proprietários, descritas a seguir: 

• Exploração madeireira de espécies nobres, há cerca de 20 anos atrás; 

• Criação de porcos domésticos na porção sudoeste, há cerca de 5 anos atrás; 

• Caça intensa pelo antigo morador e também pelos vizinhos; e 

• Roçadas e plantio de plantas domésticas (algumas exóticas invasoras) no entorno do 
pequeno casebre onde morava o antigo proprietário. 
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Fig. 3.4: Florestas bem conservadas no vale do rio do 
Couro (Foto: Germano Woehl Jr.) 

Fig. 3.5: Margem esquerda do rio Itajaí do Norte na 
RCRI, florestas no estágio avançado (Foto: C.T.Blum) 

  
Fig. 3.6: Aspecto do casebre na porção sudoeste da 
RCRI (Foto: Germano Woehl Jr.) 

Fig. 3.7: Galinheiro abandonado, junto ao antigo 
casebre (Foto: C.T.Blum) 

  Fig. 3.8: Aspecto da porção final do Caminho da 
Pedreira, vegetação herbácea densa (Foto: C.T.Blum) 

Fig. 3.9: Trilha de acesso ao casebre abandonado, 
extremidade sudoeste da RCRI (Foto: C.T.Blum) 

 

3.2.2 Atividades Conflitantes com a Área Protegida 

São várias as atividades que conflitam com a área protegida e com os remanescentes do 
entorno, tendo o proprietário um histórico de ações em parcerias com órgãos ambientais e 
instituições das diferentes esferas do poder público (IBAMA, FATMA, Polícia Ambiental, 
Polícia Federal e Ministério Público) objetivando o cumprimento das leis ambientais. 
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Com base nas verificações em campo e entrevistas com os proprietários e moradores 
vizinhos foram relacionados os principais problemas ambientais que ameaçam o equilíbrio e 
a conservação dos ecossistemas protegidos pela RPPN Corredeiras do Rio Itajaí. A seguir, 
estes são descritos de forma objetiva: 

 

• Povoamentos de Eucalyptus sp no entorno (Fig. 3.10)  exercem impactos negativos 
por representarem uma interrupção na conectividade entre florestas nativas, podendo 
dificultar a dispersão e locomoção de certas espécies da flora e da fauna; 

• Incêndios acidentais ou criminosos  a constatação de queimadas em propriedades 
do entorno (Fig. 3.11) aponta para o perigo de um incêndio descontrolado que possa 
vir a afetar a RCRI; 

• Áreas agropecuárias vizinhas (Figs. 3.12 a 3.14) por ocuparem freqüentemente 
áreas frágeis de preservação permanente, trazem impactos negativos como erosão e 
contaminação dos rios e da fauna, acarretando a mudança de hábitos e desequilíbrios 
nas comunidades de fauna; 

• Caça (Figs. 3.15 e 3.17)  é uma pressão constante sobre a fauna remanescente. 
Existe a presença de caçadores profissionais que vêm de várias cidades, sendo 
apoiados por determinados moradores locais. A caça também é prática comum entre 
os moradores confrontantes, que adentram no interior da RCRI, abatendo qualquer 
espécie que seja encontrada ou capturando para o tráfico de animais silvestres; 

• Presença de cães domésticos  a circulação de cães domésticos provenientes de 
propriedades vizinhas é nociva às comunidades de fauna da RCRI. Os animais 
silvestres são afugentados, perseguidos ou mesmo caçados pelos cães domésticos, 
além de poderem ser contaminados por doenças; 

• Extração predatória de recursos naturais  a constatação de troncos cortados com 
colméias de meliponídeos em residência da região (Fig. 3.17) demonstra o hábito de 
adentrar nas florestas nativas para coletar mel ou mesmo extrair famílias inteiras de 
meliponídeos, que causa danos tanto aos insetos quanto às árvores, que geralmente 
tem de ser cortadas para a extração; 

• Presença de espécies exóticas invasoras  existem indivíduos de uva-do-japão 
(Hovenia dulcis), beijo-de-frade (Impatiens walleriana), goiabeira (Psidium guajava), 
lírio-do-brejo (Hedychium coronarium) e mamona (Ricinus communis), crescendo em 
meio à vegetação nativa da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí. As espécies exóticas 
invasoras têm grande capacidade reprodutiva e de dispersão podendo, em pouco 
tempo, dominar o espaço que deveria ser ocupado por espécies vegetais nativas; 

• Pesca predatória  é realizada com redes e armadilhas ao longo do rio Itajaí do 
Norte, podendo causar desequilíbrios às comunidades de peixes; 

• Tradição de violência e uso de armas de fogo  diversos relatos de moradores e 
notícias de periódicos impressos comprovam que a região do entorno da RCRI é 
perigosa por ser comum o porte de armas de fogo e a hostilidade de alguns 
moradores; e 

• Cultura de desrespeito aos ambientes naturais  parece predominar esta ausência de 
preocupação com os recursos naturais e com a biodiversidade na região. Este sintoma 
atinge inclusive a esfera da administração municipal, que em alguns casos toma 
decisões desfavoráveis ao meio ambiente em prol do desenvolvimento econômico de 
curto prazo. 
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Fig. 3.10: Povoamento de eucalipto na margem direita 
do rio Itajaí do Norte (Foto: C.T.Blum) 

Fig. 3.11: Vestígio de queimada na margem direita do 
rio Itajaí do Norte (Foto: C.T.Blum) 

 
 Fig. 3.12: Lavoura de milho dentro da APP do rio Itajaí 

do Norte, margem direita (Foto: C.T.Blum) 
Fig. 3.13: Erosão da margem do rio Itajaí do Norte 
acarretada pelas práticas agrícolas (Foto: C.T.Blum) 

  Fig. 3.14: Açude e chiqueiro a poucos metros do rio 
Itajaí do Norte, margem direita (Foto: C.T.Blum) 

Fig. 3.15: Pés de macuco caçado na área da RCRI 
pelo antigo proprietário (Foto: Germano Woehl Jr.) 

 
 Fig. 3.16: Pele de gato-do-mato encontrada no casebre 

do antigo morador (Foto: Germano Woehl Jr.) 
Fig. 3.17: Casal de cuiú-cuiús e troncos com colméias 
de meliponídeos encontrados na casa de morador do 
entorno, captura e coleta ilegais (Foto: C.T.Blum) 
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3.2.3 Clima 

Devido a sua posição geográfica, entre o a RPPN Corredeiras do Rio Itajaí está 
condicionada a influência de dois tipos de clima – Cfa e Cfb – os quais são definidos por 
diferenças de temperatura devidas à variação altitudinal. 

De acordo com a classificação de Koeppen, as porções de menor altitude da RCRI são 
caracterizadas pelo clima Cfa, que tem como características principais ser um tipo 
subtropical úmido mesotérmico e com verões quentes. Este tipo climático ocorre até cerca 
de 700 m de altitude. As geadas são pouco freqüentes e não ocorre estação seca definida. 
A temperatura média anual nos trechos influenciados por este clima no Alto Vale do Rio 
Itajaí varia de 17,0 a 19,1ºC. A temperatura média das máximas varia de 23,5 a 26,0ºC, e 
das mínimas de 11,8 a 15,4ºC. A precipitação pluviométrica total anual pode variar de 1.320 
a 1.640 mm, com o total anual de dias de chuva entre 130 e 165 dias. A umidade relativa do 
ar pode variar de 83 a 85% (EPAGRI e CIRAM, 2008). 

Por outro lado, por apresentar altitudes em torno dos 700 m s.n.m. em suas porções mais 
elevadas, a RCRI também é influenciada pelo clima do Planalto Norte Catarinense, 
denominado Cfb. Este tipo climático é subtropical superúmido mesotérmico, com médias 
térmicas mais baixas e a ocorrência de geadas no inverno. A temperatura média anual nos 
trechos influenciados por este tipo climático no Planalto Norte Catarinense varia de 15,5 a 
17,0ºC. A temperatura média das máximas varia de 26,6 a 24,0ºC, e das mínimas de 10,8 a 
11,8ºC. A precipitação pluviométrica total anual pode variar de 1.360 a 1.670 mm, com o 
total anual de dias de chuva entre 138 e 164 dias. A umidade relativa do ar pode variar de 
80,0 a 86,2% (EPAGRI e CIRAM, 2008). 

3.2.4 Geologia 

A geologia da região onde se insere a RCRI está associada à Cobertura Sedimentar 
Gonduânica, predominando rochas sedimentares como argilitos, folhelhos, siltitos, 
conglomerados, ritmitos e arenitos das Formações Mafra, Rio Bonito, Rio do Sul e Palermo, 
com inclusões das Formações Rio do Rastro e Serra Geral (EPAGRI e CIRAM, 2008). A 
seguir são descritas brevemente, as formações acima citadas: 

• A Formação Mafra é uma seqüência flúvio-marinha com influência glacial, 
representada dominantemente por arenitos e secundariamente por diamictitos, 
conglomerados, ritmitos, argilitos e argilitos várvicos. 

• A Formação Rio Bonito compreende uma seção superior de arenitos finos, 
intercalados com argilitos e folhelhos carbonosos e, localmente, leitos de carvão; na 
seção mediana encontram-se sedimentos marinhos, siltitos e folhelhos esverdeados, 
com níveis carbonáticos, argilosos, silicificados e arenitos finos; a seção inferior 
apresenta depósitos flúvio-deltáicos, arenitos esbranquiçados finos a médios, siltitos, 
argilitos, folhelhos carbonosos, leitos de carvão e conglomerados. 

• A Formação Rio do Sul é composta por uma seqüência glácio-marinha, constituída de 
folhelhos, argilitos, ritmitos, arenitos finos e diamictitos. 

• A Formação Palermo é formada de depósitos marinhos representados por siltitos 
arenosos amarelo-esverdeados. 

• A Formação Rio do Rastro constitui-se de depósitos de planícies costeiras e fluviais 
constituídos de siltitos, argilitos e arenitos. 

• A Formação Serra Geral pertence ao grupo geológico denominado São Bento e é 
constituída basicamente por rochas vulcânicas oriundas do vulcanismo basáltico que 
alcançou a superfície através de fendas existentes na crosta durante o Juro-Cretáceo. 

 

As rochas resultantes da Cobertura Sedimentar Gonduânica podem ser facilmente 
encontradas na RPPN Corredeiras do Rio Itajaí, na forma de matacões pequenos e médios 
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nas encostas íngremes e sobre o leito dos córregos (Figs. 3.18 e 3.19). Também são 
relevantes os paredões (taipas) que afloram sobretudo no vale do rio do Couro, em 
diferentes posições das encostas, sempre nos trechos mais íngremes (Fig. 3.20). Na calha 
do rio Itajaí do Norte são encontradas rochas vulcânicas da Formação Serra Geral (Fig. 
3.21). 
 

  Fig. 3.18: Fragmento de siltito, porção sul da RCRI 
(Foto: C.T.Blum) 

Fig. 3.19: Detalhe de arenito encontrado no norte da 
RPPN Corredeiras do Rio Itajaí. (Foto: C.T.Blum) 

 

 

Fig. 3.20: Grande paredão de rocha sedimentar no vale 
do rio do Couro (Foto: Germano Woehl Jr.) 

Fig. 3.21: Detalhe de rocha vulcânica da formação 
Serra Geral, na margem esquerda do rio Itajaí do 
Norte (Foto: C.T.Blum) 

 

3.2.5 Geomorfologia e Relevo 

A região onde se insere a RCRI é caracterizada pela unidade geomorfológica Patamares do 
Alto Rio Itajaí. Esta se destaca pela intensa dissecação com patamares e vales estruturais, 
cujo maior exemplo é o vale do rio Itajaí do Norte. A presença de extensos patamares e 
relevos residuais de topo plano limitados por escarpas deve-se às litologias de diferentes 
resistências à erosão: os arenitos são mais resistentes à erosão, enquanto os folhelhos, 
mais facilmente erodidos. O relevo apresenta grandes variações altimétricas, com cotas que 
variam de 700 a 1.220 m, sendo que as menores altitudes estão nos vales dos rios, por volta 
de 400 m. Os rios maiores apresentam vales de fundo plano, limitados por encostas 
íngremes, curso tortuoso com trechos retilinizados e corredeiras (EPAGRI e CIRAM, 2008). 

A RPPN Corredeiras do Rio Itajaí caracteriza-se pelo predomínio de relevos ondulados a 
forte-ondulados, possuindo também vários trechos de relevo montanhoso. Por abranger 
uma considerável variação altitudinal, aproximadamente entre 420 e 720 m s.n.m., toda a 
área protegida se caracteriza por encostas íngremes que muitas vezes podem apresentar 
até mesmo escarpas rochosas, como ocorre no vale do rio do Couro. Apenas trechos muito 
pontuais, principalmente nos divisores de água, podem apresentar relevo mais suave. Por 
toda a propriedade verifica-se uma rede de drenagem formada por vales encaixados e 
íngremes. 
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As porções mais elevadas da RCRI situam-se na região norte, com altitudes variando entre 
640 e 720 m. Nas margens dos rios do Couro e Itajaí do Norte se verificam as menores 
altitudes, entre 420 e 460 m. A área protegida tem seu relevo fortemente demarcado pela 
existência de quatro vales dissecados, com seus respectivos divisores de água. Em sua 
extremidade sudoeste existe um vale com orientação norte-sul, de afluente do rio Itajaí do 
Norte. Os outros três vales se distribuem entre o centro e o norte da RCRI, todos com 
orientação NW-SE, por onde passam afluentes do rio do Couro. 

3.2.6 Pedologia 

De acordo com o Mapa do “Levantamento de Reconhecimento dos Solos do Estado de 
Santa Catarina” (EMBRAPA, 2004), a região de Itaiópolis é caracterizada pelo predomínio 
de duas associações de solo abrangendo predominantemente Cambissolos Álicos, 
Neossolos Litólicos Álicos e Argissolos Bruno-Acinzentados. Estas associações são 
descritas a seguir, com maior detalhe. 

Associação Neossolos Litólicos Álicos A proeminente, textura média, fase pedregosa, relevo 
montanhoso e escarpado (substrato folhelhos siltosos) + Cambissolo Álico Tb A 
proeminente, textura média e argilosa, relevo montanhoso 

Esta associação ocupa predominantemente o vale do rio Itajaí do Norte e seu entorno 
próximo. Os solos integrantes desta associação encontram-se numa proporção estimada de 
50% de Neossolos e 40% de Cambissolos (Figs. 3.22 e 3.23). Os 10% restantes são 
representados por inclusões: Afloramentos Rochosos e Neossolos Litólicos (substrato 
arenito). Enquanto o primeiro componente da associação ocupa as áreas de topografia mais 
vigorosa, o segundo situa-se nas partes menos declivosas. Estes solos não se prestam a 
nenhum tipo de exploração, devendo, por conseguinte, permanecer com a cobertura vegetal 
natural, servindo de abrigo à fauna silvestre (EMBRAPA, 2004). 
 

  

Fig. 3.22: Perfil de Neossolo Litólico na porção 
nordeste da RCRI (Foto: C.T.Blum) 

Fig. 3.23: Aspecto de Cambissolo na parte sul da 
RPPN Corredeiras do Rio Itajaí. (Foto: C.T.Blum) 

 

Associação Cambissolo Álico Tb A moderado, textura argilosa + Argilossolo Bruno-
Acinzentado Álico A moderado, textura média/argilosa, relevo ondulado e forte ondulado 

Predomina no entorno do vale do rio Itajaí do Norte, sendo bastante comum no município de 
Itaiópolis. Os solos que integram esta associação encontram-se numa proporção estimada 
de 55% de Cambissolos e 35% de Argissolos. Os 10% restantes são ocupados pelas 
inclusões. O primeiro componente ocorre principalmente nas elevações de pendentes mais 
curtas, enquanto que o segundo situa-se num mesmo tipo de relevo, porém com vertentes 
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mais longas e menos declivosas. As inclusões registradas são Cambissolo Álico Ta A 
proeminente textura argilosa, Neossolos Litólicos (substrato sedimentos pelíticos) e 
Argissolo Vermelho-Amarelo textura média/argilosa. Além da baixa fertilidade natural e dos 
elevados teores de alumínio trocável, estes solos têm o agravamento de se situarem em 
áreas de topografia movimentada, muito sujeitas à erosão e de difícil acesso às máquinas 
agrícolas. Estão sendo utilizados principalmente para pastagem, milho e fumo (EMBRAPA, 
2004). 

Além dos solos acima citados, nas áreas de convergência hídrica existentes em alguns 
trechos da RCRI ocorrem pontualmente os solos hidromórficos, podendo ser Organossolos 
ou Gleissolos. 

Os Organossolos caracterizam-se por serem nitidamente constituídos por material orgânico, 
que forma um horizonte superficial “hístico” (EMBRAPA, 2006). A formação deste escuro 
horizonte orgânico é possível devido à condição de alagamento quase contínuo, que impede 
a oxidação da matéria orgânica e permite seu acúmulo. 

Os organossolos exercem importantes funções ecológicas como retenção do carbono de 
forma estável, estoque de água formando cabeceiras de drenagem, e a filtragem de íons, 
muitas vezes imobilizando íons nocivos de agrotóxicos e fertilizantes que poderiam 
contaminar solos e água. 

Os Gleissolos ocorrem geralmente na transição entre os solos de encosta e os 
Organossolos, ou ainda, nas proximidades de córregos e em drenagens intermitentes. Sua 
principal característica é a existência de um horizonte sub-superficial “glei”, originado pela 
redução do ferro devido a permanência de água estagnada, o que lhe confere uma 
coloração acinzentada típica, muitas vezes com a ocorrência de mosqueados alaranjados 
(EMBRAPA, 2006). 

3.2.6.1 Fragilidade dos Solos 

Aspecto importante constatado na região da área protegida é a fragilidade dos solos em 
muitos trechos, o que traz como conseqüência fragilidade também aos recursos hídricos e à 
biota de uma forma geral. Por serem oriundos predominantemente de rochas sedimentares 
como arenitos e siltitos, os solos apresentam uma maior predisposição aos processos 
erosivos, potencializada pelo relevo íngreme. 

Solos rasos ou com gradientes texturais que impeçam níveis aceitáveis de permeabilidade à 
água, relacionados a encostas íngremes e longas, quando destituídos de sua vegetação 
original e/ou submetidos à compactação em áreas de convergência hídrica, se tornam 
absolutamente expostos a ação erosiva das chuvas. 

Isso resulta na formação de voçorocas, caracterizadas pelo entalhamento crescente que, a 
medida em que o canal inicial é alimentado pela confluência do escoamento, ganha força e 
poder de desagregação e transporte, tornando o canal cada vez mais longo e profundo 
(DURLO e SUTILI, 2005). Também podem ocorrer deslizamentos e desmoronamentos. 

Este processo tem como conseqüências o empobrecimento do solo pela perda de matéria 
orgânica e redução nos horizontes superficiais, e também o assoreamento de cursos d’água 
e secamento de nascentes. 

Tais impactos representam um empobrecimento geral da paisagem natural e de suas 
funções ecológicas, reduzindo drasticamente a resiliência do ambiente. 

Devido à boa condição de cobertura florestal da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí seus solos 
frágeis encontram-se protegidos. 

No entanto, nas propriedades e estradas do entorno existem diversos focos erosivos 
oriundos justamente da retirada da cobertura vegetal e da utilização inadequada do solo em 
trechos frágeis. Estes processos erosivos do entorno pode afetar indiretamente a RCRI. 
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3.2.7 Hidrografia e Qualidade da Água 

A área protegida está inserida na bacia hidrográfica do rio Itajaí-Açu, que desemboca no 
oceano Atlântico no município litorâneo de Itajaí. Encontra-se na porção noroeste da bacia.  

O principal curso de água regional é o rio Itajaí do Norte (ou rio Hercílio), que materializa o 
limite sul da RCRI. Este rio tem corredeiras muito fortes intercaladas a algumas áreas de 
remanso, onde se formam grandes poços, alguns com mais de 100 metros de largura. 

De acordo com o proprietário da RCRI, o rio Itajaí do Norte possuía no passado águas 
bastante cristalinas. No entanto, devido aos desmatamentos e uso inadequado do solo, sua 
turbidez aumentou significativamente. Outro curso d’água relevante é o rio do Couro, 
afluente do rio Itajaí do Norte que demarca o limite leste da área protegida. 

O interior da área protegida é caracterizado pela passagem de quatro cursos d’água 
principais, dos quais um desemboca diretamente no rio Itajaí do Norte e os outros três são 
afluentes do rio do Couro. Todos estes cursos d’água nascem fora da RCRI, nos terrenos 
confrontantes ao norte. 

Felizmente a confrontação ao norte apresenta cobertura florestal em razoável estado de 
conservação e continuidade, o que garante a conservação dos recursos hídricos. Ainda 
assim há o risco de contaminação pelas atividades agrícolas desenvolvidas no entorno da 
Estrada Geral Dr. Cerqueira, ao norte da propriedade da Indústria Madeireira Lucena Ltda. 

Existem diversas nascentes e pequenos córregos no interior da RPPN Corredeiras do Rio 
Itajaí, muito bem protegidos pela densa cobertura florestal nativa. 

3.2.8 Vegetação 

O presente capítulo compreende o diagnóstico da flora da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí, 
com base em dados coletados durante fase de campo realizada em abril de 2008. 

3.2.8.1 Métodos Utilizados 

Para a caracterização fitogeográfica da área protegida foram consultados livros e outras 
publicações relevantes, no sentido de descrever sucintamente a fisionomia típica dos tipos 
de vegetação existentes. 

A flora da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí foi avaliada com base em dados atuais, coletados 
em uma fase de campo de quatro dias. Em campo, através de reconhecimento visual dos 
caracteres botânicos e dendrológicos, foram identificadas espécies de árvores, arbustos, 
ervas e lianas, buscando uma caracterização florística preliminar. 

Foram percorridos trilhas e percursos no interior da vegetação fechada, obtendo dados em 
grande parte dos ambientes existentes na área protegida. Os proprietários foram 
entrevistados para a obtenção de informações sobre o histórico de exploração e perturbação 
dos remanescentes de vegetação. 

Com base no registro das espécies e nas demais informações coletadas, pôde-se 
caracterizar a composição estrutural e florística de cada fisionomia vegetal existente na 
RPPN Corredeiras do Rio Itajaí, assim como suas classes de cobertura vegetal. 

Na descrição florística foram abordadas as espécies ameaçadas e também espécies de 
relevância fitossociológica, descrevendo também as exóticas existentes. 

A descrição das espécies no item florística foi realizada com base na experiência de campo, 
e também através de consulta a diversas fontes: Reitz et al. (1979), Reitz (1983), Inoue et al. 
(1984), Lorenzi (1992), Palazzo Júnior e Both (1993), Lorenzi et al. (1996), Lorenzi (1998), 
Lorenzi (2000), Lorenzi e Souza (2001); Lorenzi e Matos (2002), Backes e Irgang (2002), e 
Sobral et al. (2006). 
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3.2.8.2 Caracterização Fitogeográfica 

A RPPN Corredeiras do Rio Itajaí insere-se no domínio do Bioma Mata Atlântica, sendo 
caracterizada pela situação de contato entre a Floresta Ombrófila Mista (Floresta com 
Araucária) e a Floresta Ombrófila Densa (Floresta Atlântica). 

Com base em critérios altitudinais, Leite e Klein (1990) apontam as formações de Floresta 
Ombrófila Mista ocorrentes acima dos 800 metros como sendo mais típicas e 
representativas. Deste modo, tendo em vista que a RPPN Corredeiras do Rio Itajaí não 
apresenta altitudes superiores aos 720 m s.n.m, não existem na área protegida 
comunidades típicas de Floresta Ombrófila Mista. Por outro lado, apesar de as altitudes 
mais baixas favorecerem a predominância da Floresta Ombrófila Densa, a posição 
geográfica bastante interiorizada do vale do rio Itajaí do Norte implica em condicionantes 
climáticas diferenciadas, que acabam por impedir também a ocorrência de uma Floresta 
Ombrófila Densa típica. Trata-se, portanto, de uma plena região de contato entre as 
tipologias. 

Para que se tenha uma base de comparação, a seguir são descritas com maior 
detalhamento as fisionomias típicas dos tipos florestais que ocorrem na área protegida, de 
acordo com a literatura consultada: 

Floresta Ombrófila Mista (Floresta com Araucária) 

Nos trechos mais elevados do município de Itaiópolis predomina a formação “Montana” da 
Floresta Ombrófila Mista. Esta formação ocupa as regiões planálticas de Santa Catarina, 
apresentando suas comunidades típicas, sem influência significativa de outras tipologias, em 
altitudes superiores aos 800 m s.n.m. Apresenta o dossel emergente fortemente 
caracterizado por Araucaria angustifolia (pinheiro-brasileiro), cujos indivíduos alcançam, em 
média, 30 m de altura. O dossel contínuo varia em torno de 25 m de altura, se destacando 
Ocotea porosa (imbuia), Nectandra lanceolata (canela-amarela), Ocotea corymbosa (canela-
fedida), Erythroxylum deciduum (cocão), Cupania vernalis (cuvatã), Matayba elaeagnoides 
(miguel-pintado), Cedrela fissilis (cedro-rosa), Podocarpus lambertii (pinheiro-bravo), 
Capsicodendron dinisii (pimenteira), Lithraea brasiliensis (bugreiro), Campomanesia 
xanthocarpa (guabiroba), Sloanea lasiocoma (sapopema) e Ilex paraguariensis (erva-mate). 
São comuns nos estratos inferiores diversas espécies de Myrtaceae (LEITE e KLEIN, 1990; 
RODERJAN et al., 2002). 

Nos fragmentos já degradados existe a ocorrência de outro grupo de espécies que, por 
apresentarem hábito heliófilo e serem menos exigentes, colonizam rapidamente clareiras e 
áreas desprovidas de vegetação, formando as capoeiras em diferentes estágios de 
sucessão. Entre estas espécies pode-se citar Mimosa scabrella (bracatinga), Myrsine 
coriacea (capororoca), Clethra scabra (carne-de-vaca), Symplocos tenuifolia (maria-mole), 
Ocotea puberula (canela-guaicá), Cinnamomum sellowianum (canela-raposa) e Aegiphila 
sellowiana (tucaneira), além de várias espécies de Asteraceae, como Gochnatia polymorpha 
(cambará), Piptocarpha angustifolia (vassourão-branco), Vernonanthura discolor (vassourão-
preto) e Baccharis spp (vassouras). No sub-bosque destes fragmentos é comum Cordyline 
dracaenoides (uvarana), além da regeneração natural de espécies dos estágios 
sucessionais mais avançados (LEITE e KLEIN, 1990; PIRES et al., 2005). 

Floresta Ombrófila Densa (Floresta Atlântica) 

Na região do rio Itajaí do Norte a Floresta Ombrófila Densa é representada pela formação 
“Montana”. De acordo com IBGE (1992), esta formação corresponde a comunidades 
situadas entre 400 e 1.000 metros de altitude. Os principais fatores ambientais que 
condicionam a diferenciação entre a formação “Montana” e a formação “Submontana” da 
Floresta Ombrófila Densa são o clima, o relevo e os solos. No âmbito da Floresta Ombrófila 
Densa Montana é comum a ocorrência de geadas ocasionais, fator extremamente limitante 
a diversas espécies típicas da formação “Submontana”, onde o clima apresenta-se mais 
ameno. Deve-se salientar também as diferenciações geomorfológicas que acabam por 
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condicionar pedologias distintas. O relevo na formação “Montana” é escarpado e dissecado 
enquanto que, na “Submontana”, apresenta-se geralmente suavizado.  

A Floresta Ombrófila Densa Montana apresenta dossel uniforme, variando em torno de 25 
metros de altura. Predominam no estrato superior várias espécies da família Lauraceae com 
destaque para Ocotea catharinensis (canela-preta), Ocotea odorifera (sassafrás), Ocotea 
corymbosa (canela) e Cryptocarya aschersoniana (canela-fogo). São também comuns 
Copaifera trapezifolia (pau-óleo), Aspidosperma pyricollum  (guatambu), Cabralea canjerana 
(canjarana), Sloanea lasiocoma (sapopema), Guapira opposita (maria-mole), Drimys 
brasiliensis (casca-d’anta) e Weinmannia paullinifolia (gramimunha), entre outras. Os 
estratos inferiores são caracterizados pelas famílias Myrtaceae e Rubiaceae. É também 
freqüente a abundância de fetos arborescentes (xaxins) presentes no sub-bosque, dentre as 
quais cita-se Dicksonia sellowiana e diversas espécies de Cyatheaceae (LEITE e KLEIN, 
1990; IBGE, 1992; RODERJAN et al., 2002; PIRES et al., 2005). 

Área de Contato entre Tipos de Vegetação 

De acordo com IBGE (1992), os trechos onde a vegetação não se enquadra em nenhuma 
das categorias estabelecidas, apresentando características de ambas as classes envolvidas, 
são denominados Área de Contato, Ecótonos, ou Áreas de Tensão Ecológica. 

Contatos entre dois tipos de vegetação estruturalmente semelhantes são geralmente 
imperceptíveis visualmente, sendo apenas detectáveis por estudos florísticos e estruturais. 
Há que se considerar que limites vegetacionais podem variar em função de alterações 
ambientais. 

Diversos autores mencionam o fenômeno de aquecimento global que se iniciou desde a 
última glaciação, há aproximadamente 10.000 anos, e que perdura até os dias atuais. Com 
isto, tipos vegetacionais mais tropicais, como a Floresta Ombrófila Densa, são favorecidos 
em detrimento da Floresta Ombrófila Mista, característica de clima mais frio. 

Nas zonas limítrofes entre as referidas tipologias verifica-se a expansão da primeira sobre a 
área de ocorrência da segunda. Este avanço normalmente se manifesta pela lenta e 
contínua penetração de espécies mais competitivas, em função de seu melhor poder de 
adaptação às novas condições ambientais (PIRES et al., 2005). 

3.2.8.3 Florística 

Tendo em vista o tempo curto destinado para a caracterização florística em campo, 
considerando que inventários aprofundados da flora devem ser realizados em períodos de 
pelo menos um ano, alcançou-se um número considerável de espécies vegetais detectadas 
na RPPN Corredeiras do Rio Itajaí. 

O levantamento florístico abrangeu 279 espécies pertencentes a 192 gêneros e 87 famílias 
botânicas. A lista completa de espécies registradas é apresentada no Anexo 1. É relevante 
ressaltar que, deste número total, sete são plantas exóticas originárias de outros 
ecossistemas no Brasil ou no Mundo e duas não puderam ter sua origem confirmada. As 
270 espécies restantes ocorrem naturalmente na área protegida. 

Sob o ponto de vista da riqueza específica, considerando apenas as espécies que ocorrem 
naturalmente na área protegida, destacam-se as famílias Bromeliaceae, Lauraceae e 
Myrtaceae, respectivamente com 18, 15 e 14 espécies cada. A abundância de espécies de 
Myrtaceae e Lauraceae, assim como de Bromeliaceae, são um indicativo de boa qualidade 
de conservação dos remanescentes, pois são famílias que predominam em florestas nos 
estágios médio e avançado. 

Também são importantes: Asteraceae e Rubiaceae (13 cada), Euphorbiaceae (11), 
Fabaceae, Melastomataceae, Piperaceae e Solanaceae (10 cada), Orchidaceae e 
Polypodiaceae (8 cada). Estas 11 famílias abrangem cerca de 52 % do total de espécies 
nativas registradas. 
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Do montante total de espécies nativas registradas, apenas 6,7% são preferenciais ou 
exclusivas da Floresta Ombrófila Mista, enquanto 17,4% são preferenciais ou exclusivas da 
Floresta Ombrófila Densa. As demais, 75,9%, se caracterizam por ocorrerem 
facultativamente nas duas regiões fitogeográficas (algumas deste grupo tiveram sua área de 
ocorrência indeterminada). Isto é comum em uma zona de contato, onde predominam 
espécies de maior plasticidade adaptativa que se distribuem naturalmente pelas duas 
tipologias florestais. Verifica-se uma maior influência da Floresta Ombrófila Densa, por haver 
um número maior de espécies preferenciais ou exclusivas desta fitofisionomia, assim como 
pela ausência da fisionomia típica das Florestas com Araucária. 

Dentre as preferenciais ou exclusivas da Floresta Ombrófila Mista destacam-se Araucaria 
angustifolia, Piptocarpha angustifolia, Vernonanthura discolor, Aechmea distichantha, 
Dicksonia sellowiana, Sebastiania commersoniana, Cinnamomum sellowianum, Nectandra 
lanceolata, Ocotea puberula, Mimosa scabrella e Vitex megapotamica. Dentre os 
representantes preferenciais ou exclusivos da Floresta Ombrófila Densa destacam-se 
Rollinia sericea, Aspidosperma australe, Aspidosperma pyricollum, Schefflera morototoni, 
Bactris setosa, Cybistax antisyphilitica, Pseudobombax grandiflorum, Bilbergia alfonsi-
joannis, Vriesea carinata, Vriesea gigantea, Vriesea vagans, Sclerolobium denudatum, 
Buchenavia kleinii, Alchornea iricurana, Pera glabrata, Myrocarpus frondosus, Nectandra 
membranacea, Nectandra oppositifolia, Talauma ovata, Byrsonima ligustrifolia, Piptadenia 
gonoacantha, Marlierea reitzii, Guapira opposita, Bathysa meridionalis, Psychotria nuda, 
Meliosma selowii, Chrysophyllum inornatum e Trema micrantha. 

A seguir são descritas algumas das espécies ocorrentes na RPPN Corredeiras do Rio Itajaí, 
dentre ameaçadas, relevantes fisionomicamente ou representativas de ambientes 
específicos: 

Espécies Ameaçadas de Extinção 

Por não haver uma lista estadual completa e atualizada da flora ameaçada de extinção em 
Santa Catarina, para definir quais espécies apresentam maiores níveis de ameaça na área 
protegida, foram consultadas as seguintes relações: IUCN Red List of Threatened Species 
(IUCN, 2007); Lista Oficial de Flora Ameaçada de Extinção do Brasil (IBAMA, 1992); Lista 
das Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção do Rio Grande do Sul (SEMA-RS, 2008); e 
Lista Vermelha de Plantas Ameaçadas de Extinção no Estado do Paraná (SEMA-PR, 1995). 

Oficialmente, do total de espécies abrangidas, 37 (Anexo 1 – Lista preliminar da flora 
registrada na RPPN Corredeiras do Rio Itajaí) se destacam por constarem com algum grau 
de ameaça em algumas ou até mesmo em todas as listas consultadas. No entanto, é 
importante ressaltar que as listas dos estados vizinhos e a lista global podem não 
demonstrar exatamente a realidade para o estado de Santa Catarina, sendo apenas um 
parâmetro indicativo. 

De acordo com IBAMA (1992) o xaxim-bugio (Dicksonia sellowiana), a canela-sassafrás 
(Ocotea odorifera) e a bromélia poço-de-jacó (Bilbergia alfonsi-joannis) enquadram-se na 
categoria “em perigo” no Brasil. Em nível nacional são ainda consideradas na categoria 
“vulnerável” as espécies araucária (Araucaria angustifolia) e canela-preta (Ocotea 
catharinensis). Também são relevantes as espécies guarajuva (Buchenavia kleinii), 
canemaçu (Tetrorchidium rubrivenium) e cabreúva (Myrocarpus frondosus), cujos status 
variam de “rara” a “vulnerável” nas listas dos estados vizinhos e/ou na lista global. 

A presença destas espécies na área protegida, assim como de todas as outras 
consideradas ameaçadas, reforça sua importância ecológica em nível regional. 

A seguir são apresentadas as oito espécies da flora consideradas com maior relevância 
para a conservação na RPPN Corredeiras do Rio Itajaí, pelos seus status de ameaça. 
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Araucária (Araucaria angustifolia – Araucariaceae) 
Descrição: Árvore (20-40m), tronco cilíndrico e reto, casca 
grossa, áspera e cinzento-escura, que se solta em placas. 
Copa cônica nas jovens e umbeliforme nas adultas. Folhas 
pequenas, coriáceas e pungentes. Pinhas com 10 a 20cm 
de diâmetro e 10 a 150 pinhões, de abril a julho. 
Ecologia: Dióica, pioneira a secundária inicial, perenifólia e 
heliófila. Exclusiva da F.O.Mista. Com ciclo de vida muito 
longo. Importante para aves e roedores. 
Situação

 

: Vulnerável no Brasil e no mundo. Ameaçada pela 
indústria madeireira. Bastante rara na RCRI. 

 
Poço-de-Jacó (Bilbergia alfonsi-joannis – Bromeliaceae) 

Descrição: Planta herbácea epífita (0,5-0,9m). Folhas 
rígidas com espinhos nas margens, dispostas em roseta 
formando um tubo estreitado na base e no ápice. 
Inflorescência com vistosos folíolos vermelhos e flores 
amarelo-esverdeadas. 
Ecologia: Planta climácica, umbrófila e ombrófila. 
Apresenta dispersão restrita e descontínua no alto vale 
do rio Itajaí. 
Situação

 

: Em perigo no Brasil. Ameaçada pela redução 
de habitat. Ocasional na RPPN Corredeiras do Rio Itajaí, 
sobre árvores de médio a grande porte. 

Xaxim-bugio (Dicksonia sellowiana – Dicksoniaceae) 
Descrição: Samambaia primitiva arborescente (2-5m), com 
até 1m de diâmetro. Tronco fibroso que lhe confere uma 
superfície externa macia, de cor marron-clara. Ao contrário 
da maioria dos xaxins, suas folhas e tronco não possuem 
espinhos. 
Ecologia: Planta climácica, umbrófila e ombrófila. Típica da 
Floresta Ombrófila Mista, ocorrendo somente nos estágios 
avançados da sucessão. 
Situação

 

: Em perigo no Brasil. Muito explorada para a 
confecção de vasos para plantas. Relativamente freqüente 
na RCRI, em encostas úmidas próximas aos córregos. 

Canela-preta (Ocotea catharinensis – Lauraceae) 
Descrição: Árvore (20-30m), tronco tortuoso, por vezes 
achatado ou quinado. Casca grossa, cinzenta com 
cicatrizes de descamação e lenticelas. Folhas simples, 
alternas, coriáceas, lanceoladas e acuminadas. 
Apresentam domáceas com tufos de pêlos nas axilas das 
nervuras basais. Flores pequenas, branco-amareladas. 
Frutos de junho a agosto, bagas elípticas, pardo-escuras, 
enrugadas, envolvidas até quase o meio por cúpula negra. 
Ecologia: Clímax, de luz difusa, prefere solos úmidos de 
encosta. Era uma das espécies mais abundantes nas 
encostas cobertas por Floresta Ombrófila Densa em estado 
clímax. Importante para aves, macacos e roedores. 
Situação: Vulnerável no mundo e no Brasil. Muito explorada no passado, ameaçada pelo 
desmatamento e fragmentação florestal. Ocorrência esparsa na RCRI, nos trechos em melhor estado 
de conservação. 

 Fig. 3.24: Araucária (Foto: C.T.Blum) 

 Fig. 3.25: Bilbergia alfonsi-joannis (Foto: 
C.T.Blum) 

 Fig. 3.26:  Xaxim-bugio (Foto: C.T.Blum) 

 Fig. 3.27: Canela-preta (Foto: C.T.Blum) 
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Sassafrás (Ocotea odorifera – Lauraceae) 
Descrição: Árvore (10-25m), tronco tortuoso, canelado e 
curto, casca castanho-acinzentada, com lenticelas e 
cicatrizes de descamação. Folhas simples, alternas, 
coriáceas e agrupadas nas pontas dos ramos. Planta 
aromática por conter safrol. Flores pequenas, branco-
amareladas. Frutos de abril a junho, drupas elípticas, lisas, 
castanhas, envolvidas até o meio pelo receptáculo carnoso. 
Ecologia: Secundária tardia a clímax, heliófila ou de luz 
difusa. Com dispersão irregular. Ocorre tanto na F.O.Mista. 
quanto na F.O.Densa Montana, em comunidades bem 
conservadas. Importante para aves, macacos e roedores. 
Situação

 

: Vulnerável no mundo e em perigo no Brasil. 
Muito explorada no passado, ameaçada pelo 

desmatamento. Ocorrência esparsa na RCRI, nos trechos em melhor estado de conservação. 
 

Guarajuva (Buchenavia kleinii – Combretaceae) 
Descrição: Árvore (20-30m) com tronco de grande 
dimensão. Folhas simples, obovadas, pubescentes quando 
jovens, agrupadas na extremidade dos ramos. Flores 
sésseis de cor creme. Fruto drupa elipsóide ou obovóide. 
Ecologia: Secundária tardia a Clímax, de luz difusa. Típica 
da Floresta Ombrófila Densa de encosta na Serra do Mar. 
Situação

 

: Considerada de risco baixo (LR) mas próxima de 
ameaça (NT) em nível de mundial e rara no Paraná. 
Ameaçada pelo desmatamento. Ocorrência esparsa na 
RCRI. 

 
Canemaçu (Tetrorchidium rubrivenium – Euphorbiaceae) 
Descrição: Árvore (8-15m) com tronco ereto. Folhas 
simples alternas, grandes, glabras de coloração verde-
escura. Frutos verdes. 
Ecologia: Planta secundária inicial a tardia, heliófila ou de 
luz difusa. Ocorre de forma muito rara no sul do País. 
Situação

 

: Considerada rara no estado do Paraná. 
Ameaçada pelo desmatamento e pela fragmentação 
florestal. Ocorre de forma esparsa na RCRI. 

 
 

 

Cabreúva (Myrocarpus frondosus – Fabaceae) 
Descrição: Árvore (20-35m), tronco cilíndrico e reto, casca 
rugosa, cinzenta e com densas fissuras reticuladas. Folhas 
compostas imparipinadas, alternas. Folíolos brilhantes, 
translúcidos. Flores pequenas verde-amareladas. Frutos 
em janeiro e fevereiro, sâmaras elípticas, apiculadas, 
planas, geralmente com uma semente. 
Ecologia: Decídua, secundária inicial a tardia, heliófila. 
Ocorre principalmente na Floresta Estacional Semidecidual 
e também na Floresta Ombrófila Densa Montana. 
Situação: Vulnerável no Rio Grande do Sul e rara no 
Paraná. Ameaçada pela indústria madeireira. Rara na 
RCRI.

 Fig. 3.28:  Sassafrás (Foto: C.T.Blum) 

 
Fig. 3.29: Guarajuva (Foto: C.T.Blum) 

 Fig. 3.30: Canemaçu (Foto: C.T.Blum) 

 
Fig. 3.31: Cabreúva (Foto: C.T.Blum) 
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Espécies Arbóreas Relevantes na Fisionomia e Estrutura Florestal 

A seguir são descritas algumas espécies que se destacam na comunidade vegetal da RCRI, 
por sua ocorrência abundante, importância ecológica, ou pelo seu aspecto fisionômico. 
 

Araticum-do-mato (Rollinia sylvatica – Annonaceae) 
Descrição: Árvore (6-8m), tronco reto, casca rugosa 
acinzentada e muito fibrosa. Folhas simples, alternas, 
levemente discolores. Flores pequenas e brancas. 
Frutos de janeiro a abril, do tipo sincarpo, carnosos, 
globosos, amarelos. 
Ecologia: Pioneira a secundária inicial e heliófila. Ocorre 
em várias formações florestais, sendo particularmente 
comum nas comunidades secundárias. Frutos 
comestíveis e muito procurados pela fauna silvestre. 
Situação

Jerivá (Syagrus romanzoffiana – Arecaceae) 

: Não ameaçada. Registrada em clareiras no 
interior da RCRI. 
 

Descrição: Palmeira de 8-15m, tronco reto e cilíndrico, de 
coloração acinzentada. Folhas de 2-3m de comprimento. 
Flores amarelas em cacho de 80-120cm. Frutos amarelos 
(2cm) entre fevereiro e agosto. 
Ecologia: Pioneira a secundária inicial, heliófila, preferindo 
solos úmidos. Ocorre em todas as florestas de Santa 
Catarina, sendo comum sobre solos úmidos e brejosos. 
Muito importante na dieta de diversos animais, 
principalmente aves e roedores. 
Situação
 

: Não ameaçada. Comum na RCRI. 

Perobinha (Aspidosperma pyricollum – Apocynaceae) 
Descrição: Árvore (15-30m), tronco reto e longo, casca 
grossa, cinzenta, com profundas fissuras longitudinais. 
Folhas simples, alternas, glabras e discolores. Flores 
pequenas verde-amareladas. Frutos de julho a agosto, tipo 
folículo, castanhos, piriformes, chatos, com costelas. 
Ecologia: Secundária tardia, heliófila ou de luz difusa. 
Comum no interior de comunidades climácicas da Floresta 
Ombrófila Densa de encosta. 
Situação

 

 

: Não ameaçada. Comum na RCRI, sendo uma 
das árvores mais importantes na fisionomia florestal. 

Vassourão-preto (Piptocarpha angustifolia – Asteraceae) 
Descrição: Árvore (15-25m), tronco reto e liso, casca 
cinzenta. Folhas simples, estreitas, alternas, glabras na 
face superior e pubescentes na inferior, com margem 
serreada. Flores pequenas branco-rosadas. Frutos muito 
pequenos, tipo aquênio, com cerdas para dispersão alada. 
Ecologia: Pioneira, heliófila e muito rústica. Comum nas 
formações secundárias da F.O.Mista, rara na Floresta 
Estacional Semidecidual. Ciclo de vida curto. 
Situação

 

: Não ameaçada. Muito comum na RCRI, tanto 
nas porções mais elevadas quanto às margens do rio 
Itajaí do Norte. 

 Fig. 3.32: Araticum-do-mato (Foto: C.T.Blum) 

 Fig. 3.33: Jerivá (Foto: C.T.Blum) 

 Fig. 3.34: Perobinha (Foto: C.T.Blum) 

 Fig. 3.35: Vassourão-preto (Foto: C.T.Blum) 
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Pimenteira (Capsicodendron dinisii – Canellaceae) 
Descrição: Árvore (10-20m), tronco reto, casca cinza, 
aromática, reticulada, com lenticelas no sentido 
longitudinal. Folhas simples, glabras, coriacea e brilhantes. 
Flores pequenas e solitárias. Frutos de dezembro a 
fevereiro, baga ovalada, glabra, de cor vinho-escura. 
Ecologia: Secundária inicial a tardia, heliófila ou de luz 
difusa, preferindo solos úmidos. Típica da F.O.Mista, 
ocorrendo de forma esparsa na F.O.Densa Montana. Os 
frutos são muito procurados por aves. 
Situação
 

: Não ameaçada. Esparsa por toda a RCRI. 

 
 

Jacarandazinho (Dalbergia brasiliensis – Fabaceae) 
Descrição: Árvore (4-16m), tronco levemente tortuoso. 
Casca áspera, castanho-cinza, com fissuras verticais, 
lenticelas horizontais e desprendimento de placas. Folhas 
compostas, imparipinadas, pecíolo ferrugíneo e piloso. 
Glabras em cima e pilosas em baixo. Flores amarelas e 
perfumadas. Frutos de abril a maio, vagens achatadas. 
Ecologia: Secundária inicial, decídua, heliófila ou de luz 
difusa. Com dispersão descontínua, ocorre tanto na 
F.O.Mista quanto na F.O.Densa. 
Situação

Cafezeiro-bravo (Casearia sylvestris – Flacourtiaceae) 

: Não ameaçada. Comum na RCRI. 
 

Descrição: Árvore (4-10m), tronco levemente tortuoso, 
casca cinzenta, fissurada com escamas pequenas. Folhas 
simples, assimétricas, alternas, dísticas, com margem 
serreada e glabras. Flores pequenas branco-amareladas. 
Frutos de setembro a novembro, pequenas cápsulas 
trivalvares, globosas e de cor avermelhada. 
Ecologia: Pioneira a secundária tardia, heliófila ou de luz 
difusa. Comum em diversas fitofisionomias, especialmente 
nos planaltos do interior. Frutos muito apreciados por aves. 
Situação

 

: Não ameaçada. Comum na RCRI, tanto em 
clareiras quanto nos estratos intermediários das florestas. 

 
Canela-fogo (Cryptocarya aschersoniana – Lauraceae) 

Descrição: Árvore (15-25m), tronco levemente tortuoso, 
curto e nodoso. Folhas simples, alternas, subcoriáceas e 
glabras. Flores pequenas branco-amareladas. Frutos de 
fevereiro a abril, globosos e de cor amarela. 
Ecologia: Secundária tardia, heliófila ou de luz difusa. 
Comum na Floresta Ombrófila Densa de encosta e também 
na Floresta Ombrófila Mista. Seus frutos são muito 
apreciados pela fauna silvestre. 
Situação

 
 

: Não ameaçada. Muito comum na RCRI, sendo 
uma das árvores mais relevantes na comunidade florestal. 

 
Fig. 3.36: Pimenteira (Foto: C.T.Blum) 

 Fig. 3.37: Jacarandazinho (Foto: C.T.Blum) 

 
Fig. 3.38: Cafezeiro-bravo (Foto: C.T.Blum) 

 
Fig. 3.39: Canela-fogo (Foto: C.T.Blum) 
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Canela-ferrugem (Nectandra oppositifolia – Lauraceae) 
Descrição: Árvore (15-20m), tronco reto a tortuoso, casca 
acinzentada. Folhas grandes, simples, alternas, rígidas, 
ferrugíneo-pubescentes na face inferior, assim como nas 
nervuras, pecíolos e ramos jovens. Flores brancas de 
janeiro a março. Frutos de junho a agosto, drupas 
elípticas, de cor preto-arroxeada. 
Ecologia: Secundária inicial a tardia, heliófila ou de luz 
difusa, indiferente à umidade do solo. Comum na 
F.O.Densa. Importante para a avifauna. 
Situação
 

: Não ameaçada. Comum na RCRI. 

 

Canela-guaicá (Ocotea puberula – Lauraceae) 
Descrição: Árvore (15-25m), tronco cilíndrico e reto. Casca 
pardo-grisácea, áspera, com inúmeras lenticelas. Folhas 
simples, alternas, glabras, subcoriáceas, lanceoladas. 
Pegajosas quando maceradas, com odor característico, 
assim como em sua casca interna. Flores pequenas, de 
cor branca a bege. Frutos de novembro a fevereiro, 
bacáceos e subglobosos, com pequena cúpula vermelha. 
Ecologia: Pioneira, heliófila e muito rústica. Uma das 
árvores mais comuns nas capoeiras e capoeirões dos 
planaltos. Muito disseminada por aves. 
Situação

Baguaçu (Talauma ovata – Magnoliaceae) 

: Não ameaçada. Comum na RCRI. 
 

Descrição: Árvore (20-30m), tronco cilíndrico e comprido. 
Casca lisa ou pouco rugosa, marrom. Folhas grandes, 
simples, ovais, alternas, glabras e brilhantes. Flores 
grandes, isoladas, brancas e vistosas. Frutos de agosto a 
setembro, tipo sincarpo lenhoso, de até 15 cm. 
Ecologia: Secundária inicial a tardia, heliófila ou de luz 
difusa. Típica da Floresta Ombrófila Densa. O arilo das 
sementes é apreciado por aves. 
Situação

 
 

: Considerada vulnerável no Rio Grande do Sul. 
Comum na RCRI, principalmente no fundo dos vales, em 
áreas mais conservadas. 

Canjarana (Cabralea canjerana – Meliaceae) 
Descrição: Árvore (20-30m), tronco reto ou tortuoso. 
Casca grossa, marrom-acinzentada. Folhas grandes, 
compostas, imparipinadas, alternas. Folíolos glabros e 
verde-escuros. Inflorescência grande com pequenas flores 
branco-amareladas. Frutos de agosto a novembro, tipo 
cápsula esférica vermelha. 
Ecologia: Secundária inicial a tardia, heliófila ou de luz 
difusa. Ocorre na maioria dos tipos florestais catarinenses, 
comum em florestas de encosta. Apreciada pela fauna. 
Situação

 
 

: Não ameaçada. Comum na RCRI, sobretudo em 
florestas no estágio avançado da sucessão. 

 
Fig. 3.40: Canela-ferrugem (Foto: C.T.Blum) 

 
Fig. 3.41: Canela-guaicá (Foto: C.T.Blum) 

 
Fig. 3.42: Baguaçu (Foto: C.T.Blum) 

 
Fig. 3.43: Canjarana (Foto: C.T.Blum) 
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Cedro (Cedrela fissilis – Meliaceae) 
Descrição: Árvore (20-35m), tronco cilíndrico, longo, reto 
ou pouco tortuoso. Casca grossa, castanho-cinza com 
fissuras longitudinais profundas. Folhas grandes, alternas, 
compostas, pinadas. Folíolos verde-claros, tomentosos na 
face inferior. Inflorescência grande com pequenas flores 
branco-amareladas. Fruto de junho a agosto, cápsula seca, 
lenhosa de cor marrom-escura, com sementes aladas. 
Ecologia: Decídua, pioneira a secundária inicial, heliófila ou 
de luz difusa. Ocorre em todos os tipos florestais de Santa 
Catarina, comum em florestas de encosta. 
Situação

Ingá-ferradura (Inga sessilis – Mimosaceae) 

: Considerada em perigo em nível global. Grandes 
indivíduos registrados freqüentemente na RCRI. 

 

Descrição: Árvore (8-20m), tronco tortuoso e curto. Casca 
áspera, marrom-acinzentada e com lenticelas. Folhas 
compostas paripinadas, alternas, densa pubescência 
ferrugínea na face inferior, assim como nas nervuras e 
pecíolos. Com ráquis alada. Flores brancas com estames 
vistosos. Frutos de julho a janeiro, vagem lenhosa, 
tomentosa, achatada e encurvada, como uma ferradura. 
Ecologia: Pioneira a secundária inicial, heliófila ou de luz 
difusa. Mais comum na Floresta Ombrófila Densa e 
eventual na Floresta Ombrófila Mista. Seus frutos são 
avidamente procurados pela fauna silvestre. 
Situação
 

: Não ameaçada. Muito comum na RCRI. 

Pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha – Mimosaceae) 

Descrição: Árvore (15-25m), tronco reto e comprido. Casca 
e ramos jovens com asas laminares, espinhosas, 
interligadas transversalmente. Folhas compostas bipinadas, 
alternas. Flores pequenas de cor creme em inflorescências 
de até 9 cm. Frutos de maio a dezembro, vagem, plana, 
parda, de até 15 cm. 
Ecologia: Pioneira, heliófila e muito rústica. Mais comum na 
Floresta Ombrófila Densa. 
Situação

 

: Não ameaçada. Comum na RCRI, sobretudo 
ocupando clareiras em áreas alteradas. 

 

Guabiroba (Campomanesia xanthocarpa – Myrtaceae) 

Descrição: Árvore (10-20m), tronco tortuoso e canelado. 
Casca bege-acinzentada com descamação irregular. 
Folhas simples, opostas, membranáceas, verde-claras, 
com glândulas translúcidas. Flores brancas vistosas. 
Frutos de novembro a dezembro, baga globosa amarela. 
Ecologia: Secundária tardia, semidecídua, de luz difusa ou 
heliófila. Comum na F.O.Mista e na Floresta Estacional 
Semidecidual, nos estágios médio e avançado da 
sucessão. Avidamente procurada pela fauna silvestre. 
Situação
 

 

: Não ameaçada. Bastante comum na RCRI. 

 
Fig. 3.44: Cedro (Foto: C.T.Blum) 

 
Fig. 3.45: Ingá-ferradura (Foto: C.T.Blum) 

 
Fig. 3.46: Pau-jacaré (Foto: C.T.Blum) 

 
Fig. 3.47: Guabiroba (Foto: C.T.Blum) 
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Araçá (Psidium cattleianum – Myrtaceae) 
Descrição: Árvore (3-8m), tronco liso e tortuoso, casca que 
se solta em placas finas de aspecto malhado, do bege até 
castanho-claro. Folhas verde-escuras, simples, opostas, 
coriáceas, glabras e aromáticas. Flores solitárias branco-
amareladas. Frutos de setembro a março, bagas globosas, 
amarelas ou vermelhas, coroados por sépalas persistentes. 
Ecologia: Secundária inicial, heliófila e rústica. Ocorre na 
F.O.Mista e em florestas secundárias de transição entre o 
1º Planalto e a Serra do Mar. Muito procurada por pássaros 
frugívoros. 
Situação

Capororocão (Myrsine umbellata – Myrsinaceae) 

: Não ameaçada. Ocorre de forma esparsa em 
trechos da RCRI. 

 

Descrição: Árvore (5-15m), tronco tortuoso e cilíndrico, 
casca verrucosa. Folhas simples, alternas, glabras e 
brilhantes, concentradas nas pontas dos ramos. Flores 
pequenas e brancas. Frutos entre março e novembro, do 
tipo drupa esférica, de coloração preta. 
Ecologia: Secundária inicial, heliófila e indiferente às 
condições do solo. Ocorre na maioria dos tipos florestais 
catarinenses, principalmente nos estágios médio e 
avançado da sucessão. Seus frutos são consumidos 
avidamente pela avifauna silvestre. 
Situação
 

: Não ameaçada. Comum na RCRI. 

Pessegueiro-bravo (Prunus brasiliensis – Rosaceae) 
Descrição: Árvore (10-15m), tronco reto ou pouco tortuoso, 
casca áspera, acinzentada. Folhas simples, alternas, 
dísticas, glabras, verde-escuras e com um par de glândulas 
arredondadas na base da nervura principal. Flores 
pequenas e brancas. Frutos de junho a agosto, drupa 
pequena globosa de cor roxo-escura. 
Ecologia: Secundária inicial, semidecídua, heliófila ou de 
luz difusa. Ocorre tanto nas florestas dos planaltos quanto 
na parte montanhosa da Serra do Mar. Comum nas 
florestas secundárias. Muito disseminada por aves. 
Situação
 

: Não ameaçada. Comum na RCRI. 

 

Araçá-de-macaco (Posoqueria latifolia – Rubiaceae) 
Descrição: Árvore (4-10m), tronco cilíndrico e ramificado, 
casca fina e um pouco áspera. Folhas simples, opostas, 
rígidas e coriáceas, de cor verde-escura. Flores tubulosas 
de cor creme. Frutos de maio a julho, baga globosa, glabra 
e amarela. 
Ecologia: Secundária tardia e de luz difusa, preferindo 
solos úmidos. Ocorre em todas as florestas do Estado, 
sempre de forma irregular. Os frutos são muito consumidos 
por aves e macacos. 
Situação
 

 
 

: Não ameaçada. Relativamente comum na RCRI. 

 Fig. 3.48: Araçá (Foto: C.T.Blum) 

 
Fig. 3.49: Capororocão (Foto: C.T.Blum) 

 
Fig. 3.50: Pessegueiro-bravo (Foto: 

C.T.Blum) 

 
Fig. 3.51: Araçá-de-macaco (Foto: 

C.T.Blum) 
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Maria-preta (Diatenopteryx sorbifolia – Sapindaceae) 

Descrição: Árvore (15-30m), tronco tortuoso e canelado, 
casca marrom-escura, com placas pequenas descamando. 
Folhas compostas e alternas. Folíolos glabros e com 
margem serreada. Flores pequenas de cor creme. Frutos 
de outubro a novembro, secos e alados. 
Ecologia: Secundária inicial a tardia, heliófila ou de luz 
difusa. É quase exclusiva da Floresta Estacional 
Semidecidual, mas pode eventualmente ocorrer na Floresta 
Ombrófila Densa. 
Situação

 

: Não ameaçada. Registrados alguns indivíduos de 
grande porte na RCRI. 

 

Miguel-pintado (Matayba elaeagnoides – Sapindaceae) 

Descrição: Árvore (8-14m), tronco curto e tortuoso, casca 
acinzentada e pouco áspera. Folhas compostas pinadas e 
alternas. Folíolos glabros e brilhantes, de cor verde-escura. 
Flores pequenas de cor creme. Frutos de dezembro a 
janeiro, cápsula seca de cor marrom. Sementes com arilo 
branco. 
Ecologia: Secundária tardia e de luz difusa. Forma o estrato 
intermediário das florestas dos planaltos, sendo comum 
tanto em formações primarias quanto nas secundárias. 
Ocorre também na Floresta Ombrófila Densa de encosta. O 
arilo das sementes é apreciado por aves como o jacu. 
Situação
 

: Não ameaçada. Comum na RCRI. 

Santa-rita (Gordonia fruticosa – Theaceae) 
Descrição: Árvore (15-25m), tronco tortuoso, casca 
marrom-escura, grossa e rugosa. Folhas simples, glabras, 
alternas, com margem serreada, verde-escuras na face 
superior e verde-claras na face inferior. Apresenta sempre 
folhas velhas de coloração vermelha. Flores brancas. 
Frutos secos, cápsulas marrons, com sementes aladas. 
Ecologia: Pioneira a secundária inicial, heliófila ou de luz 
difusa. Ocorre na F.O.Mista e nas partes montanhosas da 
F.O.Densa, sendo comum em comunidades secundárias. 
Situação

 
 

: Considerada vulnerável no Rio Grande do Sul. 
Comum em vários trechos da RCRI. 

Tarumã (Vitex megapotamica – Verbenaceae) 
Descrição: Árvore (10-25m), tronco tortuoso e retorcido, 
casca cinza-escura e levemente fissurada, descamante em 
placas longitudinais. Folhas compostas, opostas, digitadas 
com 3-7 folíolos cartáceos, de bordo liso e nervuras 
salientes na face inferior. Flores roxo-azuladas. Frutos de 
janeiro a março, drupas globosas, negro-violáceas. 
Ecologia: Secundária inicial a tardia, decídua e heliófila. É 
comum nas regiões próximas aos rios do planalto, tanto na 
F.O.Mista quanto na Floresta Estacional Semidecidual. 
Suas sementes são disseminadas pela fauna. 
Situação: Não ameaçada. Comum na RCRI. 

 Fig. 3.52: Maria-preta (Foto: C.T.Blum) 

 Fig. 3.53: Miguel-pintado (Foto: C.T.Blum) 

 
Fig. 3.54: Santa-rita (Foto: C.T.Blum) 

 
Fig. 3.55: Tarumã (Foto: C.T.Blum) 
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Espécies arbustivas, lianas e herbáceas 

Além das espécies arbóreas, as comunidades vegetais da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí 
também comportam grande riqueza de espécies arbustivas, lianas e herbáceas. Parte 
destas espécies não pode ser registrada pelo caráter expedito do presente levantamento 
florístico. 

Dentre as plantas de porte arbustivo mais comuns no sub-bosque da RCRI estão as 
palmáceas Bactris setosa e Geonoma schottiana; xaxins como Blechnum brasiliense, 
Cyathea atrovirens e Dicksonia sellowiana; diversas melastomatáceas como Leandra 
dasytricha, L. fragilis, Miconia cinerascens e M. petropolitana; piperáceas como Ottonia 
macrophylla, Piper gaudichaudianum e P. hispidum; rubiáceas como Palicourea marcgravii e 
Psychotria suterella; e monimiáceas: Mollinedia clavigera e M. uleana (Figs. 3.56 a 3.61). 

No ambiente bastante específico de lajes rochosas das margens do rio Itajaí do Norte ocorre 
Calliandra brevipes, espécie totalmente adaptada ao substrato incipiente e às inundações 
constantes. 

Nas áreas alteradas, clareiras e bordas de floresta são comuns arbustos heliófilos como 
Rubus brasiliensis (Fig. 3.62), R. sellowii, Lantana fucata, Baccharis dracunculifolia, B. 
uncinella e Senecio brasiliensis. 

Outro grupo relevante na RCRI é o das epífitas, plantas que se fixam sobre outras plantas, 
mas ao contrário das parasitas, não causam mal ao indivíduo que lhes fornece o apoio. A 
riqueza em epífitas geralmente indica que a comunidade florestal se encontra em processo 
avançado de sucessão e que não vem sofrendo perturbações. 

Na RCRI a maior abundância em epífitas, tanto em quantidade quanto em riqueza, é 
observada nas florestas das encostas mais íngremes na porção baixa dos vales do rio Itajaí 
do Norte e do rio do Couro, as quais se encontram em ótimo estado de conservação. 

Nesta região existem árvores densamente povoadas por comunidades epífitas. Dentre as 
mais comuns estão: Philodendron bipinnatifidum e P. loefgrenii, dentre as aráceas; 
Aechmea caudata, A. cylindrata, Bilbergia nutans, Nidularium innocentii, Tillandsia 
geminiflora, T. tenuifolia, T. usneoides, Vriesea gigantea, V. platynema e V. vagans, dentre 
as bromeliáceas; Lepismium cruciforme, L. houlletianum e L. lumbricoides, dentre as 
cactáceas; Campyloneurum nitidum, Microgramma squamulosa, Pecluma sicca, Pleopeltis 
angusta e Polypodium catharinae, dentre as polipodiáceas. Além destas são abundantes as 
espécies das famílias Orchidaceae e Piperaceae (Figs. 3.63 a 3.66). 

Dentre as lianas ou trepadeiras, aquelas de ocorrência mais freqüente são guaco (Mikania 
glomerata), pente-de-macaco (Pithecoctenium crucigerum) (Fig. 3.60) e japecanga (Smilax 
campestris), além de várias outras espécies das famílias Sapindaceae, Mimosaceae, 
Hippocrateaceae e Dioscoreaceae. 

A composição do estrato herbáceo terrestre das florestas é bastante variável de acordo com 
as condições ambientais de cada trecho da RCRI. No interior das florestas mais 
conservadas e densas, sobretudo no terço inferior das convergências hídricas, formam-se 
com freqüência populações densas de Ctenanthe lanceolata. Ainda nestes ambientes 
sombreados e úmidos podem ser encontradas Corymborchis flava, Piper mikanianum, P. 
xylosteoides, Adiantum raddianum, Diodia brasiliensis e Anemia phyllitidis, dentre outras 
(Figs. 3.67 a 3.69). Nos trechos onde existe uma maior insolação através do dossel são 
comuns os grupos de melastomatáceas como Leandra australis, L. dispar e L. xanthocoma. 

Em clareiras e trechos que sofreram intervenções de exploração forma-se a cobertura 
herbácea de pioneiras com destaque para Rynchospora corymbosa (Fig. 3.70), que muitas 
vezes chega a impedir totalmente a passagem, tamanho o seu vigor e densidade. Também 
são comuns Pteridium arachnoideum, Baccharis articulata, B. trimera e Buddleja brasiliensis. 

Por fim, é relevante a ocorrência de Bromelia balansae sobre paredões rochosos (Fig. 3.71), 
especialmente na região do rio do Couro e de seus afluentes. 
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Fig. 3.56: Tucum (Bactris setosa) (Foto: C.T.Blum) Fig. 3.57: Guaricana (Geonoma schottiana) (Foto: 

C.T.Blum) 

  
Fig. 3.58: Cyathea atrovirens (Foto: C.T.Blum) Fig. 3.59: Leandra fragilis (Foto: C.T.Blum) 

  

Fig. 3.60: Piper hispidum (Foto: C.T.Blum) Fig. 3.61: Mollinedia clavigera (Foto: C.T.Blum) 

  
Fig. 3.62: Rubus brasiliensis (Foto: C.T.Blum) Fig. 3.63: Philodendron bipinnatifidum (Foto: 

C.T.Blum) 
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Fig. 3.64: Nidularium innocentii (Foto: C.T.Blum) Fig. 3.65: Vriesea vagans (Foto: C.T.Blum) 

  
Fig. 3.66: Pecluma sicca (Foto: C.T.Blum) Fig. 3.67: Ctenanthe lanceolata (Foto: C.T.Blum) 

 
 

Fig. 3.68: Corymborchis flava (Foto: C.T.Blum) Fig. 3.69: Anemia phyllitidis (Foto: C.T.Blum) 

 
 

Fig. 3.70: Rynchospora corymbosa (Foto: C.T.Blum) Fig. 3.71: Bromelia balansae, em paredão de rocha 
(Foto: C.T.Blum) 
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Frugivoria e espécies zoocóricas 

As populações vegetais e animais possuem importantes relações entre si. São combinações 
entre plantas e seus polinizadores e dispersores, os quais influenciam-se reciprocamente 
(MORELLATO e LEITÃO-FILHO, 1992). 

De acordo com Galetti et al. (2003), os frutos representam importante fonte energética para 
a fauna por serem facilmente encontrados, coletados e processados. Grande número de 
vertebrados depende de frutos para suas necessidades energéticas. Estimativas sobre a 
biomassa de frugívoros podem alcançar até 80% da comunidade em florestas tropicais 
(TERBORGH, 1986; GAUTIER-HION et al., 1985). Além disso, a abundância dos frutos 
também pode influenciar o sucesso reprodutivo de alguns frugívoros (POWLESLAND et al., 
1997). 

Do ponto de vista da planta, sem a dispersão das sementes, regeneração em novos locais 
torna-se impossível. Em alguns casos, espécies vegetais que perderam seus dispersores 
ficam ameaçadas de extinção local (CHAPMAN e CHAPMAN, 1995). A maioria das plantas 
de floresta primária possui sementes grandes que são dispersas por animais grandes, como 
antas e macacos. 

Esses dispersores atuam na regeneração de ambientes perturbados, transportando 
sementes para áreas perturbadas (GUEVARA e LABORDE, 1993). Diversas evidências 
sugerem que morcegos e aves de pequeno porte possuem também um papel vital na 
recomposição de ambientes através da dispersão de plantas pioneiras ou de estágios mais 
avançados de sucessão (GALETTI et al., 2003). 

As famílias Lauraceae e Myrtaceae se destacam na RCRI como as mais ricas em espécies 
de interesse para a fauna, totalizando 29 taxa registrados. São também relevantes neste 
aspecto as famílias Melastomataceae (10); Euphorbiaceae, Rubiaceae e Solanaceae (9 
cada); e Annonaceae (6). 

Para que se tenha um panorama geral do contexto de espécies de interesse para a fauna 
frugívora na área protegida, é interessante ressaltar que, do total de 270 espécies nativas 
registradas, 151 (55,9%) produzem frutos consumidos pela fauna silvestre. 

Algumas plantas importantes para a alimentação da fauna são a pindabuna (Duguetia 
lanceolata), as pixiricas (Leandra spp), a figueira (Ficus luschnathiana), o pessegueiro-bravo 
(Prunus brasiliensis), a maria-mole (Psychotria sessilis), pasto-de-anta (Psychotria suterella), 
araçá-de-macaco (Posoqueria latifolia), jerivá (Syagrus romanzoffiana) e baga-de-pomba 
(Byrsonima ligustrifolia), além de diversas Aquifoliaceae, Myrsinaceae, Myrtaceae, 
Lauraceae, Melastomataceae e Rubiaceae, fornecendo frutos em diferentes épocas e em 
distintos estratos florestais (Figs. 3.72 a 3.79). 

Inúmeras espécies de animais consomem avidamente os frutos produzidos nos 
remanescentes de vegetação da RCRI, com destaque para as aves. Em um exemplar de 
baga-de-pomba (Byrsonima ligustrifolia), que apresentava frutificação abundante, foram 
observadas diversas aves como Pteroglossus bailloni, Turdus albicollis, Hemithraupis guira 
e Thraupis sayaca. Além destas são frugívoros comuns Penelope obscura, Pyrrhura 
frontalis, Pionopsita pileata, Trogon surrucura, Ramphastos vitellinus, R. dicolorus, 
Chiroxiphia caudata, Turdus rufiventris, T. amaurochalinus, Trichothraupis melanops, 
Tachyphonus coronatus, Thraupis sayaca, Stephanophorus diadematus, Pipraeidea 
melanonota, Tangara desmaresti, T. preciosa, Dacnis cayana e Euphonia chalybea, entre 
outras.  

Além destes existe também o consumo freqüente por morcegos, gambás, cotias, quatis, 
mãos-pelada e o cachorro-do-mato, entre outros. Os frutos do jerivá (Syagrus 
romanzoffiana) são particularmente apreciados por serelepes e outros roedores. 
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 Fig. 3.72: Fruto de pindabuna (Duguetia lanceolata) 

(Foto: C.T.Blum) 
Fig. 3.73: Frutos de pixirica (Leandra dasytricha) 
(Foto: C.T.Blum) 

  Fig. 3.74: Figueira (Ficus luschnathiana) (Foto: 
C.T.Blum) 

Fig. 3.75: Fruto predado de pasto-de-anta (Psychotria 
suterella) (Foto: C.T.Blum) 

  

Fig. 3.76: Fezes de frugívoro silvestre com sementes 
de Prunus brasiliensis e Leandra sp (Foto: C.T.Blum) 

Fig. 3.77: Fezes com sementes e restos de frutos de 
maria-mole (Psychotria sessilis) (Foto: C.T.Blum) 

  
Fig. 3.78: Em 1º. plano frutos de Posoqueria latifolia, 
em 2º. plano Byrsonima ligustrifolia (Foto: C.T.Blum) 

Fig. 3.79: Frutos predados de baga-de-pomba 
(Byrsonima ligustrifolia) (Foto: C.T.Blum) 
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Espécies Vegetais Exóticas 

Espécies exóticas são aquelas que ocorrem numa área fora de seu limite natural 
historicamente conhecido, como resultado de introdução acidental ou intencional através de 
atividades humanas (INSTITUTO DE RECURSOS MUNDIAIS; UNIÃO MUNDIAL PARA A 
NATUREZA; PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE, 1992). 

À medida que uma espécie exótica introduzida consegue estabelecer populações auto-
sustentáveis, passa a ser considerada espécie estabelecida. Algumas das espécies 
estabelecidas tornam-se aptas a avançar sobre ambientes naturais e alterados, 
transformando-se em espécies invasoras. Desta forma, uma exótica invasora é uma espécie 
introduzida que se propaga, sem o auxílio do homem, e passa a ameaçar ambientes fora do 
seu território de origem, causando impactos ambientais e sócio-econômicos (ZALBA, 2006). 

As espécies exóticas invasoras são consideradas a segunda maior causa de extinção de 
espécies no planeta, afetando diretamente a biodiversidade, a economia e a saúde humana 
(MMA, 2006).  

A problemática das espécies vegetais invasoras está fortemente relacionada ao fato de que 
estas plantas não são consideradas daninhas pelas pessoas que as cultivam em seus 
jardins, sítios e chácaras. A sociedade, de um modo geral, desconhece o elevado potencial 
de contaminação biológica apresentado por determinadas espécies, considerando-as em 
muitos casos até como espécies nativas (BLUM et al., 2005). 

Foram detectadas sete espécies exóticas na RCRI, o que representa cerca de 2,5% do total 
registrado (Lista preliminar da flora registrada na RPPN Corredeiras do Rio Itajaí, Anexo 1). 
Além destas, duas espécies foram enquadradas como de origem indeterminada: 
Hydrocotyle bonariensis e Heteranthera reniformis. Ambas possuem origem provável no 
continente americano, no entanto, não foram encontrados detalhamentos relativos a sua 
região de ocorrência natural. 

Dentre as espécies reconhecidamente exóticas aos ecossistemas da RCRI, o bambu-
graúdo (Bambusa sp) (Fig. 3.81) pode ser enquadrado na categoria “introduzida”, sem 
grande potencial de invasão. Já o limão-cravo (Citrus limonia) (Fig. 3.80), pela sua 
capacidade de se dispersar de forma não muito intensa, enquadra-se na categoria 
“estabelecida”. O bambu-graúdo é representado apenas por uma grande touceira na 
extremidade sudoeste. Por outro lado, indivíduos de limão-cravo foram encontrados tanto às 
margens do rio Itajaí do Norte, como também no Caminho da Pedreira, acesso à 
extremidade norte da RCRI. Com o passar do tempo esta espécie pode atingir a situação de 
invasora, se sua proliferação se acentuar. 

Por fim, cinco das espécies exóticas registradas se apresentam como invasoras na RCRI, 
pois são encontradas se regenerando de forma intensa dentro das comunidades vegetais 
nativas, com prejuízo às espécies autóctones. São elas: uva-do-japão (Hovenia dulcis), 
goiabeira (Psidium guajava), mamona (Ricinus communis), lírio-do-brejo (Hedychium 
coronarium) e beijo-de-frade (Impatiens walleriana) (Figs. 3.82 a 3.87). 

A maioria destas espécies concentra sua invasão na parte baixa da RCRI, sobretudo na sua 
extremidade sudoeste. A goiabeira, heliófila agressiva, ocupa intensamente a área aberta no 
entorno do casebre abandonado às margens do rio Itajaí do Norte, dificultando a 
regeneração natural das espécies nativas. O lírio-do-brejo e o beijo-de-frade invadem 
principalmente as áreas úmidas da porção sudoeste e também ao longo das margens do rio 
Itajaí do Norte, podendo formar maciços quase puros. A mamona foi registrada somente na 
ilha em frente ao casebre abandonado, podendo haver ocorrências em clareiras às margens 
do rio Itajaí do Norte, dentro da área protegida. 

Por fim, a uva-do-japão também concentra sua invasão na região do casebre abandonado, 
mas tem condições de se regenerar no interior das comunidades florestais mais 
desenvolvidas, tendo sido encontrada ao longo da margem do rio Itajaí do Norte e também 
no entorno do Caminho da Pedreira, região norte da RCRI. 
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 Fig. 3.80: Indivíduo de limão-cravo frutificando no 

interior da RCRI (Foto: C.T.Blum) 
Fig. 3.81: Touceira de bambu-graúdo na extremidade 
sudoeste da RCRI. 

  

Fig. 3.82: Goiabeira, espécie muito comum na 
extremidade sudoeste da RCRI (Foto: C.T.Blum) 

Fig. 3.83: Uva-do-japão (Hovenia dulcis) regenerando-
se dentro da floresta nativa (Foto: C.T.Blum) 

 
 

Fig. 3.84: Uva-do-japão invadindo capoeirinha na 
extremidade sudoeste da RCRI (Foto: C.T.Blum) 

Fig. 3.85: Lírio-do-brejo invadindo as margens do rio 
Itajaí do Norte (Foto: C.T.Blum) 

  
Fig. 3.86: Beijo-de-frade nas margens do rio Itajaí do 
Norte (Foto: C.T.Blum) 

Fig. 3.87: Mamona invadindo a ilha defronte à 
extremidade sudoeste da RCRI (Foto: C.T.Blum) 
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3.2.8.4 Cobertura Vegetal 

Na tabela 3.2 são apresentadas as áreas de cobertura para cada classe de vegetação 
existente na RPPN Corredeiras do Rio Itajaí. Verifica-se que a classe de cobertura vegetal 
mais representativa é a floresta no estágio avançado, que cobre quase 80% de toda a área 
protegida. As florestas no estágio médio da sucessão abrangem cerca de 19,4% da área 
total, ocorrendo nos trechos de acesso mais fácil, onde foi possível realizar intervenções no 
passado. Pouco mais de 1% da área protegida representa áreas cobertas por vegetação no 
estágio inicial da sucessão, que se concentra na extremidade sudoeste, local utilizado no 
passado para pequena roça e pomar doméstico pelo proprietário anterior. 

Tabela 3.2 – Classes de cobertura vegetal da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí. 

Classe Área (ha) % 
Floresta Estágio Inicial 4,197 1,3 
Floresta Estágio Médio 64,580 19,4 
Floresta Estágio Avançado 264,143 79,3 
Total 332,92 100,0 

 
No Anexo 5 é apresentado o Mapa de Vegetação da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí, com 
suas distintas classes. A seguir são descritas as classes de cobertura vegetal: 

Floresta no Estágio Inicial da Sucessão 

As comunidades no estágio inicial da sucessão se dividem em duas sub-classes, de acordo 
com sua fisionomia e estrutura: estágio inicial herbáceo-arbustivo e estágio inicial arbóreo. 

O estágio inicial herbáceo-arbustivo, que pode ser denominado vulgarmente como macega 
ou capoeirinha (Figs. 3.88 e 3.89), caracteriza-se por apresentar uma predominância de 
elementos arbustivos e herbáceos, com estatura raramente superior a 2 ou 3 m de altura. 

No caso específico da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí, estas comunidades ocorrem 
principalmente na extremidade sudoeste, que sofreu intervenção de corte raso no passado, 
além de algumas bordas e clareiras situadas dentro de comunidades mais desenvolvidas. 

Nas capoeirinhas são comuns gramíneas e ciperáceas, com destaque para o capim-navalha 
(Rynchospora corymbosa), que forma cobertura quase homogênea em certos trechos. 
Também são comuns Solanum erianthum, Buddleja brasiliensis, várias Asteraceae 
(Baccharis dracunculifolia, B. uncinella, B. trimera, Senecio brasiliensis) e algumas 
Melastomataceae (Leandra australis, L. xanthocoma e Miconia sellowiana). 

A samambaia-das-taperas (Pteridium arachnoideum) também se sobressai nestas 
comunidades, formando densas populações. 

De forma esparsa ocorrem indivíduos jovens de espécies arbóreas pioneiras como o pau-
que-chia (Symplocos tenuifolia), a tucaneira (Aegiphila sellowiana), a grandiúva (Trema 
micrantha) e a bracatinga (Mimosa scabrella), entre outras. Na extremidade sudoeste a 
goiabeira (Psidium guajava), espécie exótica invasora, ocupa significativa porção da 
vegetação no estágio inicial herbáceo-arbustivo. 

O estágio inicial arbóreo ocorre associado à fisionomia herbácea-arbustiva, nos trechos 
onde já foi possível maior desenvolvimento. Estas comunidades já apresentam fisionomia 
predominantemente arbórea, alcançando alturas entre 6 e 10m (Fig. 3.90). 

Destacam-se espécies como tapiá (Alchornea triplinervia), pau-jacaré (Piptadenia 
gonoacantha), pau-que-chia (Symplocos tenuifolia), tucaneira (Aegiphila sellowiana), 
grandiúva (Trema micrantha), bracatinga (Mimosa scabrella), pau-toucinho (Piptocarpha 
tomentosa), vassourão-preto (Piptocarpha angustifolia) e fumo-bravo (Solanum granuloso-
leprosum). São comuns os agrupamentos densos de taquara (Merostachys multiramea). 
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Floresta no Estágio Médio da Sucessão 

A floresta em estágio médio representa comunidades de maior porte, entre 11 e 20 m, com 
maior complexidade estrutural e riqueza florística (Figs. 3.91 e 3.92). São comunidades com 
mais tempo de desenvolvimento. 

São comunidades com mais tempo de desenvolvimento e que sofreram intervenções 
pontuais de exploração madeireira no passado, mas que já conseguiram restabelecer sua 
estrutura em parte. 

Nesta fisionomia ocorrem indivíduos remanescentes de grande porte no dossel, com 
destaque especial para a canela-fogo (Cryptocarya aschersoniana). Outras árvores de 
grande porte comuns são canjarana (Cabralea canjerana), cedro-rosa (Cedrela fissilis) e 
perobinha (Aspidosperma pyricollum). 

O dossel apresenta freqüentes descontinuidades e clareiras, sendo formado por espécies 
como vassourão-preto (Piptocarpha angustifolia), pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha), 
maria-mole (Psychotria sessilis), vassourão (Vernonanthura petiolaris), vassourão-branco 
(Vernonanthura discolor), orelha-de-mico (Ilex microdonta), baga-de-pomba (Byrsonima 
ligustrifolia), canela (Ocotea corymbosa), pessegueiro-bravo (Prunus brasiliensis), carvalho-
brasileiro (Roupala brasiliensis) e pau-andrade (Persea venosa), entre outras.  

O sub-bosque varia entre denso e aberto, sendo comuns espécies herbáceo-arbustivas 
como pixiricas (Leandra spp) e xaxins (Cyathea spp). Também nesta fisionomia ocorrem 
agrupamentos de taquara. Nas partes mais abertas formam-se as populações de capim-
navalha (Rynchospora corymbosa). 

Floresta no Estágio Avançado da Sucessão 

As florestas no estágio avançado dominam a maior parte da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí, 
tendo sido preservadas principalmente pelo relevo bastante dobrado e íngreme. 
Caracterizam-se por apresentarem diversidade muito elevada e indivíduos de grande porte, 
com idades centenárias, dispersos em seu interior (Figs. 3.93 e 3.95). 

A altura média do dossel varia entre 22 a 30 m, dependendo da espessura do solo e da 
declividade do terreno. Em alguns trechos árvores emergentes podem chegar a 32 m ou 
mais. Além do grande porte, estas florestas apresentam nítida estratificação vertical, 
epifitismo abundante e grandiosa riqueza de espécies. 

Pela sua diversidade, não existe uma espécie que se destaque nitidamente sobre as outras, 
mas sim uma combinação de muitas espécies formando um dossel bastante diversificado. 
De um modo geral se destacam as lauráceas, como canela-preta (Ocotea catharinensis), 
canela-fogo (Cryptocarya aschersoniana), canela-graúda (Nectandra membranacea), 
canela-ferrugem (Nectandra oppositifolia) e várias outras canelas (Ocotea corymbosa, O. 
elegans, O. floribunda, O. indecora e O. silvestris). 

Também são espécies importantes no dossel da floresta: baguaçu (Talauma ovata), cedro 
(Cedrela fissilis), tapiá (Alchornea triplinervia), canjarana (Cabralea canjerana), maria-preta 
(Diatenopteryx sorbifolia), pequiá (Aspidosperma australe), perobinha (Aspidosperma 
pyricollum) e guarajuva (Buchenavia kleinii). 

No estrato intermediário são comuns espécies como: araticum-cagão (Annona cacans), 
canela-sassafrás (Ocotea odorifera), guamirim-graúdo (Calyptranthes grandifolia), imbiruçu 
(Pseudobombax grandiflorum) e coração-de-bugre (Maytenus robusta), entre várias outras.  

Por fim, o sub-bosque é caracterizado por melastomatáceas arbustivas como Leandra 
dasytricha e Leandra fragilis; palmáceas como Geonoma schottiana e Bactris setosa; e 
monimiáceas como Mollinedia clavigera e Mollinedia uleana, entre outras. 
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  Fig. 3.88: Vegetação no estágio inicial da sucessão, 
com porte herbáceo-arbustivo (Foto: C.T.Blum) 

Fig. 3.89: Clareira com vegetação inicial herbáceo-
arbustiva (Foto: C.T.Blum) 

  Fig. 3.90: Floresta no estágio inicial com porte arbóreo 
(Foto: C.T.Blum) 

Fig. 3.91: Interior de floresta no estágio médio da 
sucessão (Foto: C.T.Blum) 

  Fig. 3.92: Aspecto de floresta no estágio médio da 
sucessão (Foto: C.T.Blum) 

Fig. 3.93: Dossel de floresta no estágio avançado 
(Foto: C.T.Blum) 

  Fig. 3.94: Floresta no estágio avançado da sucessão 
(Foto: C.T.Blum) 

Fig. 3.95: Indivíduo inclinado de grande porte em 
floresta no estágio avançado (Foto: C.T.Blum) 
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3.2.9 Fauna 

O presente capítulo compreende o diagnóstico da fauna enfocando aves e mamíferos da 
RCRI, com base em dados coletados durante fase de campo realizada entres os dias 8 e 11 
de abril de 2008. A seguir são apresentadas informações gerais sobre os dois grupos 
faunísticos estudados. 

Aves 

A avifauna é um grupo bastante utilizado em diagnósticos ambientais devido às respostas 
que podem proporcionar em relação ao estado de conservação ou uso da terra sob 
diferentes situações. No entanto, apesar de ser um grupo faunístico bem estudado, as 
informações disponíveis em muitas regiões são escassas. No estado de Santa Catarina, os 
esforços de pesquisas ornitológicas não foram muito intensos se comparados a outros 
estados brasileiros. 

Após passagens esporádicas de alguns naturalistas no passado, em 1978 foram iniciados 
estudos através da Fundação de Meio Ambiente – FATMA, sendo orientadas pela maior 
autoridade da ornitologia brasileira: Dr. Helmut Sick. A partir desta data os trabalhos de 
campo foram intensificados, o que permitiu um primeiro mapeamento da avifauna, sendo 
citado um total de 596 espécies para Santa Catarina (ROSÁRIO, 1996). Estes dados foram 
obtidos mediantes pesquisas em campo, pesquisas bibliográficas e consultas em vários 
museus. Atualmente, com o esforço de um maior número de pesquisadores este número 
certamente cresceu. 

Mamíferos 

A classe Mammalia compreende um grupo de espécies bastante especializado, cujas 
adaptações morfológicas, fisiológicas e comportamentais refletem a amplitude de ambientes 
nos quais ocorrem. A principal característica dos mamíferos é a produção de leite pelas 
mães (as fêmeas possuem glândulas mamárias desenvolvidas) para a alimentação do 
filhote, que se desenvolve no interior do corpo materno. Outra característica importante dos 
mamíferos é a presença de pêlos na superfície corporal, que tem como principal função a 
manutenção da temperatura do corpo. 

Devido ao amplo rol de características apresentadas pelos diferentes ambientes nos quais 
ocorrem, as espécies deste grupo apresentam grande variação no tamanho do corpo, na 
organização social, na capacidade alimentar, na distribuição geográfica e na especificidade 
de hábitats, entre outros. Tais características são responsáveis por sua maior ou menor 
vulnerabilidade, conforme apresentado na tabela 3.3. 

Tabela 3.3: Características dos mamíferos e sua vulnerabilidade. 

Característica 
Vulnerabilidade às interferências no meio 

Maior Menor 
Tamanho corporal Grande Pequeno 
Organização social Complexa Simples 

Tamanho de populações naturais Reduzido Elevado 

Distribuição geográfica Restrita Ampla 

Especificidade de habitat Maior Menor 

Especificidade alimentar Maior Menor 

Taxa de incremento populacional Baixa Alta 
 

Além disso, outro fator que interfere na vulnerabilidade das espécies é a pressão cinegética 
exercida sobre elas: quanto maior o interesse cinegético, maior o grau de vulnerabilidade 
apresentado. 
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Em Santa Catarina os estudos envolvendo a mastofauna são reduzidos. De maneira geral, 
Cimardi (1996) relata a ocorrência de 169 espécies para o Estado. Cherem e Perez (1999), 
em um levantamento no município de Três Barras, registraram a ocorrência de 36 espécies 
de mamíferos terrestres para a Floresta Ombrófila Mista. Cherem et al. (2004) fazem um 
amplo trabalho de revisão das espécies para Santa Catarina, apontando a ocorrência 
confirmada de 152 espécies, além de 59 de provável ocorrência. A listagem apresentada por 
Cherem et al. (2004) foi utilizada como base para as discussões do presente diagnóstico. 
 

3.2.9.1 Métodos Utilizados 

A seguir são descritos os métodos utilizados para os levantamentos de aves e mamíferos da 
RCRI. 

Aves 

A avifauna da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí foi avaliada tendo como base dados atuais, 
obtidos em uma fase de campo com duração de quatro dias. Em campo os métodos 
utilizados foram o reconhecimento visual, com o auxílio de binóculo 8x42mm, e auditivo. 
Espécies raras, ameaçadas ou simplesmente importantes para o contexto regional foram 
gravadas em áudio com a utilização de microfone unidirecional e gravador digital. Foi 
utilizada também a técnica de playback com o objetivo de atrair espécies que possivelmente 
habitam cada local amostrado, conforme análise dos hábitats disponíveis. O equipamento 
utilizado foi um banco de vozes das espécies de aves brasileiras do acervo particular do 
pesquisador e alto-falantes para a reprodução dos arquivos sonoros. Em relação ao período 
de amostragem, a área foi analisada desde as primeiras horas da manhã até o período 
noturno, facilitando desta forma o contato com aves diurnas e noturnas. Para a aplicação 
dos métodos de campo foram percorridas trilhas, estradas e até áreas de difícil acesso no 
interior das comunidades florestais, obtendo-se dados na maioria dos ambientes disponíveis 
na RCRI. Moradores locais foram entrevistados para a obtenção de informações sobre 
espécies cinegéticas, uma vez que a área é freqüentemente percorrida por caçadores. 

Para cada espécie registrada foram analisadas as seguintes informações: os ambientes em 
que foram encontradas, o tipo de registro obtido, a abundância na área de estudo, a 
sensibilidade a distúrbios no habitat, o nível de dependência de ambientes florestais, a 
utilização da área em relação à sazonalidade, o interesse cinegético e a categoria de 
ameaça segundo as listas nacional (MMA, 2003) e mundial (IUCN, 2007) de espécies 
ameaçadas de extinção. 

O Anexo 2 refere-se à lista de aves registradas, elaborada seguindo a última revisão 
taxonômica do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, 2007), e contém as 
seguintes informações, com as respectivas legendas: 
 ambientes ocupados

 

: (1) Floresta em estágio avançado, com predomínio da Floresta Ombrófila 
Densa (FOD) na calha do rio Itajaí do Norte (415 m s.n.m.); (2) Floresta no estágio médio, com 
transição equilibrada entre Floresta Ombrófila Densa e Floresta Ombrófila Mista (FOM), dossel 
descontínuo, presença de clareiras e abundância de taquaras, nas porções superiores das 
encostas (734 m s.n.m.); (3) Floresta em estágio avançado, com transição equilibrada entre 
FOD e FOM, nas porções superiores e inclinadas das encostas; (4) Vegetação no estágio inicial 
herbáceo-arbustivo (capoeirinhas): (4a) na parte superior da propriedade (720 m s.n.m.), com 
muito capim-navalha; e (4b) na parte inferior (415 m s.n.m.), na calha do rio Itajaí do Norte; (5) 
Floresta em estágio inicial arbóreo (capoeiras); 5a) na parte superior (720 m s.n.m.); e 5b) na 
parte inferior (415 m s.n.m.); (6) Vegetação ripária relacionada à afloramentos rochosos no rio 
Itajaí do Norte; (7) Áreas rurais; (8) Ambiente aéreo, para espécies vistas apenas em vôo. 
tipos de registros obtidos

 

: (v) visual; (a) auditivo; (g) gravação em áudio; (f) fotográfico; (e) 
entrevista; (t) vestígio (como carcaças, penas ou partes do corpo). 
abundância (conforme o número de contatos com a espécie): (Rr) espécies raras ou de 
ocorrência ocasional, com até dois registros em campo; (In) espécies incomuns, com três a 
cinco registros, (Fq) espécies com registros freqüentes, porém não abundantes; (Ab) espécies 
mais comumente encontradas na área de estudo. 
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 sensibilidade a distúrbios no habitat, conforme Stotz et al. (1996)

 

: (1) espécies altamente 
exigentes em relação ao habitat, com baixa plasticidade ambiental; (2) espécies parcialmente 
exigentes de áreas conservadas, utilizando também locais alterados; e, (3) espécies 
generalistas, alóctones ou sinantrópicas, ou seja, que toleram distúrbios no habitat, sendo até 
mesmo beneficiadas por eles. 
dependência de ambientes florestais, conforme Silva (1995)

 

: (D) dependentes - para aves que 
utilizam florestas; (SD) semi-dependentes - para espécies que utilizam tanto as florestas, como 
a borda e áreas abertas; e (I) independentes - para aves que podem ocorrer em áreas abertas 
ou alteradas. 
sazonalidade

 

: (RE) Espécies residentes: espécies que passam todo o ano na região, 
reproduzindo-se nela; (MI) Espécies migratórias: aves provenientes do hemisfério norte ou sul, 
que se deslocam de seus locais de reprodução para longínquas áreas de descanso, as 
chamadas áreas de invernagem; (RM) Espécies residente-migratórias ou residentes de verão: 
aves dentre as residentes que também efetuam deslocamentos sazonais, pois emigram logo 
após encerrarem as atividades reprodutivas, indo para áreas mais quentes no Brasil Central ou 
norte da América do Sul, retornando no início da primavera; (Ind) Indeterminado: espécies cujos 
deslocamentos são desconhecidos ou mal conhecidos, que não se enquadram seguramente 
em alguma outra categoria. 
alimentação, em ordem de preferência

 

: (H) vegetais verdes; (G) sementes e grãos; (F) frutos; 
(N) néctar; (I) insetos; (Iv) invertebrados geralmente intersticiais; (P) peixes, crustáceos e outras 
presas aquáticas; (V) pequenos vertebrados; (C) carne em decomposição; (O) vários itens, 
dependendo da disponibilidade no ambiente (onívoros). 
categorias de ameaça no Brasil (MMA, 2003) e no mundo (IUCN, 2007)

 
Além disso, para cada espécie caracterizada no corpo do trabalho são apresentadas 
informações enquadradas nos seguintes aspectos: 

: citadas conforme os 
seguintes status: (CR) Criticamente em Perigo; (EN) Em Perigo; (VU) Vulnerável; (NT) Quase 
Ameaçada; (DD) Dados Insuficientes. As espécies raras em Santa Catarina também são 
citadas conforme ROSÁRIO (1996). 

 descrição: retrata informações morfológicas que permitem a identificação visual da espécie; 
 história natural: apresenta dados relevantes sobre aspectos comportamentais e ecológicos de 

cada uma delas; 
 registros na área de estudo: informa como a espécie foi registrada na RCRI; 
 status: categoria de ameaça em que a espécie está enquadrada no Brasil e no mundo, 

seguindo a mesma nomenclatura adotada no Anexo 2 para este fim; 
 ameaças: cita os principais fatores responsáveis pelo decréscimo de populações. 

 
Optou-se neste estudo por não utilizar dados secundários oriundos de inventários 
avifaunísticos em áreas próximas, apesar de a propriedade estar inserida em uma área de 
transição entre a Floresta Ombrófila Mista e a Floresta Ombrófila Densa e possuir um alto 
potencial de abrigar um elevado número de espécies. Enfatiza-se aqui que o esforço de 
apenas quatro dias empregado na área não é suficiente para a detecção de todas as 
espécies presentes no local, sendo preliminares os resultados apresentados no presente 
documento. Algumas espécies residentes de verão (que certamente ocorrem na área, mas 
que não foram detectadas apenas por estarem ausentes na época em que foi conduzido o 
levantamento em campo) são citadas na lista geral e indicadas com um asterisco. 

Mamíferos 

O inventário das espécies de mamíferos da RCRI baseou-se apenas nas informações 
obtidas em campo, bem como nas informações disponibilizadas pelos proprietários (relatos 
e fotografias), e ainda nos dados apresentados por Cherem et al. (2004). 

Na fase de campo a área protegida e seu entorno foram percorridos com o objetivo de 
encontrar evidências diretas (visualização e vocalização) e indiretas (pegadas, amostras 
fecais, restos alimentares, tocas, pêlos, entre outras) de ocorrência das espécies, além da 
realização de entrevistas com moradores vizinhos. Esse tipo de informação refere-se, 
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principalmente, a espécies de médio e grande porte, que representam apenas 27% da 
mastofauna potencial (FONSECA et al., 1996). Desta forma, a riqueza registrada de 
espécies é apenas um indicativo preliminar, pois grande parte dos pequenos mamíferos não 
puderam ser registrados, a despeito de certamente ocorrerem na área em estudo. 

O Anexo 3 refere-se à lista de espécies de mamíferos registradas, seguindo a nomenclatura 
proposta por Wilson & Reeder (2004), e contém as seguintes informações: 

 tipos de registros obtidos

 

: (C) evidência em campo, (E) entrevista, (L) literatura, (P) acervo 
fotográfico do proprietário, (A) atropelamento. 
alimentação

 

: (Se) sementes, (Fo) folhas, (Br) brotos, (Fl) flores, (Fr) frutos, (Ra) raízes, (In) 
invertebrados, (Ve) vertebrados, (De) detritívoros, (Sa) sangue, (Pe) peixes, (Po) pólen e (Ne) 
néctar. 
plasticidade ecológica

 

: (1) baixa plasticidade: espécies altamente exigentes em relação ao 
habitat, (2) plasticidade moderada: espécies que ocorrem em áreas alteradas, desde que estas 
mantenham muitos dos requisitos do habitat original, (3) alta plasticidade: espécies 
generalistas, que toleram distúrbios no habitat, sendo muitas vezes beneficiadas por eles. 
interesse cinegético

 
: (A) alto, (M) médio e (B) baixo. 

grau de ameaça em nível nacional (MMA, 2003)

 
Além disso, para cada espécie caracterizada no corpo do trabalho são apresentadas 
informações enquadradas nos seguintes sub-itens: 

: (CR) Criticamente em Perigo, (EN) Em 
Perigo, (VU) Vulnerável, (NT) Quase Ameaçadas, (DD) Dados Insuficientes. 

 descrição
 

: retrata informações morfológicas que permitem a identificação visual da espécie; 
história natural

 

: apresenta dados relevantes sobre aspectos comportamentais e ecológicos de 
cada uma delas; 
vulnerabilidade

 
: aponta as características responsáveis pela sua vulnerabilidade; 

status

 

: refere-se ao grau de ameaça da espécie no Brasil (MMA, 2003), e nos estados do 
Paraná (MARGARIDO e BRAGA, 2004) e do Rio Grande do Sul (FONTANA et al., 2003), 
seguindo a seguinte padronização: (CR) Criticamente em Perigo, (EN) Em Perigo, (VU) 
Vulnerável, (NT) Quase Ameaçadas, (DD) Dados Insuficientes. Considerou-se ainda 
informações apresentadas por Cimardi (1996) sobre a sua ocorrência em Santa Catarina. 
ameaças

 

: cita os principais fatores responsáveis pelo decréscimo das populações de espécies 
ameaçadas. 

3.2.9.2 Riqueza e Descrição da Avifauna 

Durante o inventário foram registradas 186 espécies pertencentes a 49 famílias e 20 ordens 
(Lista Preliminar das Aves da RCRI, Anexo 2). Em relação à composição da avifauna ficou 
nítida a presença de elementos da Floresta Ombrófila Densa em simpatria com aves típicas 
da Floresta Ombrófila Mista. É importante ressaltar que o esforço de campo foi reduzido, e 
pesquisas mais detalhadas podem revelar a presença de um número mais elevado de aves 
na RCRI. O fato de a área estar inserida em uma região de ecótono entre duas formações 
florestais certamente favorece a ocorrência de uma riqueza de espécies bastante elevada. 

Alguns fatores como a atividade vocal reduzida da maioria das espécies e o comportamento 
de se agruparem em bandos mistos para maximizar o forrageamento no período em que os 
recursos alimentares são mais escassos (outono e inverno) influenciaram negativamente no 
processo de detecção das aves em campo. A inconspicuidade de muitas espécies nesta 
época do ano dificulta sua localização em levantamentos rápidos de fauna. 

Espécies de alto interesse conservacionista 

Dentre o total de espécies observadas, 14 (Nonnula rubecula, Dryocopus lineatus, D. 
galeatus, Heliobletus contaminatus, Xenops rutilans, Sclerurus scansor, Piprites chloris, 
Cissopis leverianus, Hemithraupis guira, Euphonia chalybea, Sporophila angolensis, 
Amaurospiza moesta, Saltator fuliginosus e Cyanocompsa brissonii) são consideradas raras 
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em Santa Catarina por Rosário (1996). Provavelmente algumas destas foram consideradas 
raras devido à falta de informações disponíveis na época. No entanto, algumas destas 
espécies são mesmo escassas e ameaçadas: Dryocopus galeatus é vulnerável no Brasil e 
no Mundo; Tinamus solitarius e Spizaetus tyrannus são quase ameaçadas no Brasil; 
Procnias nudicollis é vulnerável no mundo; e outras oito são consideradas quase 
ameaçadas em nível mundial (Piculus aurulentus, Scytalopus indigoticus, Leptasthenura 
setaria, Carpornis cucullata, Cyanocorax caeruleus, Thraupis cyanoptera, Amaurospiza 
moesta e Euphonia chalybea). Estas e algumas outras espécies consideradas importantes 
para a conservação sob o ponto de vista local são descritas a seguir. 

 
Pica-pau-de-cara-canela Dryocopus galeatus 

Descrição: Região cefálica de cor vermelha. Apresenta topete proeminente que circunda a cabeça em 
quase toda sua extensão. Face e garganta são amareladas ou cor de canela. Partes inferiores são 
barradas transversalmente e o dorso é negro na parte anterior e creme na parte posterior, exibindo 
esta parte clara quando voa, como ocorre com o pica-pau-rei Campephilus robustus. 
História natural

 Habita florestas bem estruturadas, desde a planície 
litorânea até a Floresta Estacional. 

: Naturalmente rara, com pouquíssimos registros em sua área de distribuição. Ocorre 
de São Paulo ao Rio Grande do Sul, leste do Paraguai e região de Misiones na Argentina. 

Registro na área de estudo: Avistado duas vezes: uma 
em 9/4/2008 e outra no dia subseqüente. Foi 
fotografado e também registrado mediante sua 
vocalização. Maiores informações podem ser 
consultadas em Santos (2008). 
Status: Vulnerável (VU) em nível nacional e mundial, 
criticamente em perigo (CR) nos estados do Paraná 
(STRAUBE et al., 2004) e Rio Grande do Sul 
(FONTANA et al., 2003). 
Ameaças

 

 

: A falta de informações disponíveis acerca da 
espécie dificulta a análise de suas principais ameaças, 
porém a fragmentação dos remanescentes florestais 
parece ser o fator mais representativo. 

Gavião-pega-macaco Spizaetus tyrannus 
Descrição: Gavião de grande porte com coloração 
predominantemente negra, asas largas e cauda longa. A 
fêmea é maior e apresenta a mesma coloração. O jovem 
pode ser mais claro que os adultos. Os assobios que 
compõe sua vocalização são bastante característicos, 
denunciando a espécie quando sobrevoa o local onde 
vive. 
História natural: Habita ambientes florestais e exige áreas 
extensas e bem conservadas para obtenção de alimento, 
abrigo e reprodução. Ocorre em todo o Brasil e no Paraná 
é uma das poucas águias encontrada com freqüência. 
Alimenta-se de pequenos vertebrados, inclusive primatas 
como o bugio-ruivo Alouatta guariba. 
Registro na área de estudo: Um indivíduo foi registrado 
mediante sua vocalização na parte baixa da área de estudo, na encosta do vale do rio Itajaí do Norte. 
Status: Quase ameaçada (NT) no Brasil e no Paraná e criticamente em perigo (CR) no Rio Grande do 
Sul. 
Ameaças

 

: Ameaçado pela fragmentação excessiva de seu habitat e ainda pelo abate criminoso, por 
moradores rurais que pensam que o gavião causa prejuízos aos animais domésticos. 
 

 
Fig. 3.96: Dryocopus galeatus (Foto: 
F.G.Braga & R.E.F.Santos). 

 
Fig. 3.97: Gavião-pega-macaco Spizaetus 

tyrannus (Foto: R.E.F.Santos). 
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Gavião-relógio Micrastur semitorquatus 
Descrição

 Apresenta colar ferrugíneo ou branco e uma mancha em 
forma de meia-lua na região auricular. Sua voz é alta, 
pode ser ouvida a distância. Geralmente vocaliza durante 
o crepúsculo com canto de 20 minutos ou mais. 

: Espécie grande, bastante delgada. Cauda e pernas bem longas se comparadas a de 
outras espécies do gênero. A cor da plumagem varia bastante desde o branco até o ruivo e negro.  

História Natural: Habita o interior de florestas densas ou 
ralas. Voa, corre e pula na galhada e no solo com muita 
agilidade enquanto persegue aves, pequenos mamíferos, 
lagartixas e grandes insetos. Ocorre em todo o Brasil. 
Registro na área de estudo: Um indivíduo foi gravado 
vocalizando durante ao fim do dia na parte alta da RCRI. 
Status: Vulnerável (VU) em nível mundial. 
Ameaças
 

 
Macuco Tinamus solitarius 

: Ameaçado pela supressão de florestas. 

Descrição: Ave de grande porte, pesa até 1,8 kg. Apresenta aspecto galináceo, com dorso pardo-
oliváceo e ventre cinza-claro. A voz se distingue facilmente, sendo o piado mais comum uma nota 
grave e monossilábica. 
História natural: Vive nas florestas, prefere locais com sub-
bosque limpo, tem hábito diurno e passa o dia caminhando 
pelo chão e se banhando em pequenos riachos. De noite 
refugia-se em galhos altos. Originalmente ocorria em todas 
as formações florestais do Estado. 
Registro na área de estudo: Um indivíduo foi visto na parte 
alta da RCRI, mas é mais comumente observada na calha 
do rio Itajaí.  
Status: Vulnerável (VU) em nível mundial, quase ameaçada 
(NT) no Brasil, vulnerável (VU) no Paraná e criticamente 
em perigo (CR) no Rio Grande do Sul. 
Ameaças

 
 

: A caça é a maior ameaça para a sua 
conservação, potencializada pelo desmatamento. 

Macuru Nonnula rubecula 
Descrição: Pequena ave, de cor uniformemente parda, 
bico forte, cabeça e olhos grandes e plumagem macia e 
fofa, o que simula um corpo maior do que realmente 
possui. Possui pequena mancha branca na face, próxima 
aos olhos. 
História natural: Habita o interior das florestas e ocorre da 
Venezuela a Argentina. Em Santa Catarina ocorre nos 
planaltos e na vertente atlântica. 
Registro na área de estudo: Dois indivíduos foram vistos 
e fotografados na parte alta da RCRI. 
Status: Considerada rara em Santa Catarina.  
Ameaças: O desmatamento é a principal ameaça. 

 

 Fig. 3.98: Gavião-relógio Micrastur 
semitorquatus (Foto: Nunes D’Acosta). 

 
Fig. 3.99: macuco (Foto: Zig Koch). 

 
Fig. 3.100: Macuru (Foto: F.G.Braga). 
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Cais-cais Euphonia chalybea 
Descrição: Passeriforme de pequeno porte. O macho possui 
coloração amarelo vivo no ventre, que contrasta com o azul 
petróleo no dorso. Seu bico forte é característica marcante. 
História natural: Ocorre em florestas densas, sendo 
geralmente mais encontrada n a F.O.Mista. Alimenta-se de 
grande variedade de frutos e também atua como importante 
dispersor de sementes. Vive geralmente em casais e é tido 
como raro em algumas localidades. 
Registro na área de estudo: Foi registrada com mais 
freqüência na parte intermediária das encostas do vale do 
Rio Itajaí, em locais bem conservados. 
Status: Quase ameaçada (NT) no Brasil e globalmente. 
Ameaças

Macuquinho Scytalopus indigoticus 

: Fragmentação e supressão florestais. 
 

Descrição: Pequeno pássaro rasteiro, com 11 cm, que possui 
as partes superiores negro-azuladas, partes inferiores bem 
brancas, o que lhe diferencia de outras espécies da região. 
História natural: Habita áreas de mata densa desde o litoral 
até altitudes de mais de 1000m. Essencialmente insetívoro. 
Emite diferentes sons, sendo o canto uma voz trêmula 
ascendente. 
Registro na área de estudo: Avistada em locais de sub-
bosque mais alterado e sua voz foi freqüentemente registrada. 
Status: Quase ameaçada (NT) no mundo e no Brasil. Em 
perigo (EN) no Rio Grande do Sul. 
Ameaça

Pica-pau-dourado Piculus aurulentus 

: Descaracterização dos ambientes florestais. 
 

Descrição: Médio porte. Cor olivácea no dorso e ventre 
estriado, com duas faixas horizontais claras nos lados da 
cabeça. O vermelho na região cefálica pode variar conforme o 
sexo, sendo a cabeça e a faixa malar vermelhas nos machos 
ou apenas a nuca nas fêmeas. Garganta amarela e cauda 
escura. 
História natural: Ave florestal típica do sul do Brasil. Ocorre em 
regiões serranas de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul. 
Registro na área de estudo: Avistada freqüentemente na 
RCRI, fotografada e registrada em maior número na parte alta. 
Status: Quase ameaçada (NT) em nível nacional e global. 
Ameaças

Grimpeiro Leptasthenura setaria 

: Fragmentação e supressão florestal. 
 

Descrição: O grimpeiro está intimamente relacionado à 
presença da araucária. Possui 18,5 cm de comprimento e a 
cauda é longa e graduada, e as duas retrizes centrais 
tomam 2/3 da ave. De coloração marrom escuro, possui a 
região cefálica negra e eriça o topete com freqüência. 
História natural: Utiliza quase que exclusivamente os galhos 
e folhas da araucária à procura de pequenos insetos. 
Ocorre em toda a área de distribuição deste pinheiro. 
Registro na área de estudo: Constatada junto aos 
exemplares de araucária, no alto da RCRI. 

Status: Quase ameaçada (NT) no Brasil e no mundo. Ameaça: Exploração madeireira de araucárias. 

 
Fig. 3.101: Cais-cais Euphonia chalybea 
(Foto: R.E.F.Santos). 

 
Fig. 3.102: Macuquinho Scytalopus 
indigoticus (Foto: C.T.Blum). 

 
Fig. 3.103: Piculus aurulentus (Foto: 
Germano Woehl Jr.). 

 
Fig. 3.104: Grimpeiro Leptasthenura 
setaria (Foto: R.E.F.Santos). 
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Gralha-azul Cyanocorax caeruleus 
Descrição: Espécie robusta, com 89 cm de comprimento, 
azul reluzente, com a cabeça, pescoço e peito negros. 
História natural: Habita áreas florestais, no entanto ocorre 
em locais alterados. Apesar de estar culturalmente 
associada ao pinheiro-do-Paraná, não depende deste 
pinheiro como o grimpeiro. Ocorre também em abundância 
no litoral. É uma ave muito inteligente e a crendice sobre a 
gralha plantar os pinhões tem fundo verídico pois escondem 
sementes no solo ou em troncos em decomposição para 
consumi-las mais tarde. Quando esquecem as sementes 
escondidas, os pinhões germinam. 
Registro na área de estudo: Vista em diferentes pontos da propriedade, mais freqüentemente nos 
locais de maiores altitudes. 
Status: Quase ameaçada (NT) no Brasil e no mundo. 
Ameaça

Coruja-listrada Strix hylophila 

: O desmatamento constante consiste na maior ameaça a esta espécie. 
 

Descrição: Com 35 cm de comprimento, é inteira listrada 
no ventre. Possui um fino colar branco na região gular. 
Com repertório variado, mas é facilmente identificada 
pelas suas vocalizações, geralmente gritos altos, fortes e 
roucos. 
História natural: É comum no sul e sudeste do Brasil, 
sendo talvez um dos representantes florestais mais 
característicos da F.O.Mista. Alimenta-se de pequenos 
roedores.  
Registro na área de estudo: Um indivíduo foi registrado a 
noite, vocalizando na parte central da área protegida. 
Status: quase ameaçada (NT) no Brasil e no mundo. 

Ameaça

Araponga Procnias nudicollis 

: Desmatamentos e fragmentação florestal. 
 

Descrição: Ave de fácil detecção durante o período 
reprodutivo, quando o macho vocaliza 
constantemente. Este possui coloração branca por 
todo o corpo, exceto na face e na garganta onde a 
pele é nua e de cor azulada. A fêmea é menor, 
esverdeada nas partes superiores e estriada de 
amarelo-esverdeado no ventre. 
História Natural: Habita áreas florestais, tanto na 
Floresta Ombrófila Densa quanto na Floresta 
Ombrófila Mista. Frugívora, importante dispersora 
de sementes. 
Registro na área de estudo: não detectada durante 
a fase de campo devido à época de realização da 
mesma, mas sabe-se que ocorre abundantemente 
na região, aspecto confirmado por moradores vizinhos. 
Status: Vulnerável (VU) em nível mundial e no Brasil e em perigo (EN) no Rio Grande do Sul. 
Ameaças: Capturada para tráfico ilegal. A perda de habitat também é ameaça relevante. Em Santa 
Catarina, São Paulo e na Bahia são registrados os maiores índices de captura ilegal. 
 
 
 
 

 
Fig. 3.105: Gralha-azul Cyanocorax 
caeruleus (Foto: Emerson P. Kaseker). 

 
Fig. 3.106: Coruja-listrada Strix hylophila 
(Foto: R.E.F.Santos). 

 
Fig. 3.107: Araponga Procnias nudicollis (Foto: 
R.E.F.Santos). 

http://www.aves.brasil.nom.br/files/photos/140/4330/7180.jpg�


Plano de Manejo – RPPN Corredeiras do Rio Itajaí                                                 Sociedade Chauá, 2008 
 
 
 

 53 

Corocochó Carpornis cucullata 
Descrição: Frugívoro facilmente identificável pela coloração 
amarela do ventre e negra da região cefálica. Fêmeas com 
cabeça e papo esverdeados e barriga listrada. Vocalização 
muito característica e freqüente. 
História natural: Ocorre no domínio da Floresta Atlântica, da 
Serra do Mar até a planície litorânea. 
Registro na área de estudo

Status: Quase ameaçada (NT) no Brasil e no mundo. 

: Vários indivíduos avistados, 
gravados e fotografados em toda a RCRI. 

Ameaças: Supressão de florestas e caça eventual. 
 

 

Negrinho-do-mato Amaurospiza moesta 
Descrição: Ave de pequeno porte, com coloração azul-
enegrecida. Bico forte e robusto. Vocalização é bastante 
característica. 
História natural: Granívoro presente desde a Serra do Mar 
até os planaltos. Prefere florestas bem conservadas. 
Registro na área de estudo: Registrado auditivamente 
apenas na parte alta da RCRI, em taquaral. 
Status: Quase ameaçada (NT) globalmente e no Brasil. 
Ameaças
 

: O desmatamento é a principal ameaça. 

 

Curió Sporophila angolensis 
Descrição: Pequena ave negra com ventre castanho nos 
machos. Fêmeas possuem cor uniforme parda. Bico forte e 
grosso. O canto consiste em uma estrofe melodiosa e 
fluente, vocalização única entre os pássaros brasileiros. 
História natural: Habita áreas florestais, bordas de floresta e 
locais abertos como capoeiras, brejos e capinzais. Consome 
sementes e ocorre em todas as regiões do Brasil. 
Registro na área de estudo: Não foi registrado durante a 
fase de campo. Mas o Sr. Germano Woehl e moradores 
locais confirmaram que a espécie ocorre na RCRI. 

Status: Vulnerável (VU) no Paraná e em perigo (EN) no Rio Grande do Sul. Possui poucas 
informações em Santa Catarina e deve-se enquadrá-la como ameaçada também neste Estado.  
Ameaças

Trovoada-de-Bertoni Drymophila rubricollis 

: Captura para criação em cativeiro, pelo seu canto apreciado. 
 

Descrição: Pequena ave de cor amarelo-alaranjado. 
Apresenta uma faixa negra entre duas brancas na face. 
Asas e cauda apresentam pequenas pintas brancas. A 
Fêmea tem a testa amarelada. Canto é bem característico, 
decrescente, com notas repetitivas.  
História natural: Associada à Floresta Ombrófila Mista. 
Habita áreas com taquarais e utiliza principalmente o 
extrato inferior. Alimenta-se de insetos. Ocupa territórios 
fixos e sua presença indica qualidade ambiental. 
Registros na área de estudo: Registrada em vários pontos 
da parte alta da RCRI, principalmente em taquarais. 
Status: Em perigo (EN) no Rio Grande do Sul. 
Ameaças: Fragmentação e destruição dos ambientes que habita. 

 
Fig. 3.108: Corocochó Carpornis 
cucullata (Foto: R.E.F.Santos). 

 
Fig. 3.109: Negrinho-do-mato Amaurospiza 
moesta (Foto: R.E.F.Santos). 

 
Fig. 3.110: Curió Sporophila angolensis 
(Foto: R.E.F.Santos). 

 
Fig. 3.111: Trovoada-de-Bertoni (Foto: 
R.E.F.Santos). 
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Tucano-de-bico-preto Ramphastos vitellinus 
Descrição: Com 46 cm, é o maior tucano da RCRI. Possui 
um longo bico negro e o papo é amarelo-alaranjado. 
História natural: Existem quatro subespécies distribuídas 
desde a Amazônia até o sul do Brasil. A raça geográfica 
Ramphastos vitellinus ariel ocorre do Pará ao sul do 
Amazonas até a foz do rio Madeira e Maranhão, de 
Pernambuco e Alagoas até Santa Catarina. Consome 
predominantemente frutos, mas pode predar ninhos de 
outras aves se alimentando de ovos e filhotes. 
Registro na área de estudo: Um pequeno grupo com três 

indivíduos foi visto uma única vez de passagem pela parte mais alta da RCRI. 
Status: Quase ameaçada (NT) no estado do Paraná.  
Ameaças

Araçari-banana Pteroglossus bailloni 

: O desmatamento é a principal ameaça. A caça pode colaborar com o declínio populacional. 
 
 

Descrição: Pequeno araçari com 35 cm, coloração amarelo-
oliváceo. Base do bico e pele perioftálmica nua são 
vermelhas. Inconfundível pelo colorido amarelado. 
História natural: Vive em grupos. Bastante conspícuo, sendo 
facilmente devido ao comportamento e vocalização. Restrita 
ao leste do Brasil. Encontrado com freqüência em regiões 
montanhosas. Ocorre em Pernambuco, do Espírito Santo ao 
Rio Grande do Sul, também na Argentina e Paraguai. 
Registro na área de estudo: Grupos foram vistos tanto na 
parte alta como na margem do Rio Itajaí. Vários registros 
visuais, auditivos e fotográficos. 
Status: Espécie criticamente em perigo (CR) no Rio Grande 
do Sul. 
Ameaças: Supressão e fragmentação das florestas. 
 
 

Anú-coroca Crotophaga major 
Descrição: Semelhante ao anu-preto Crotophaga ani, mas é maior. Possui coloração esverdeada 
mais brilhante, a íris é bem clara e a voz é bastante distinta. 
História Natural

Necessita de vegetação arbórea densa e a presença da 
espécie indica qualidade ambiental nas margens de rios e 
de outras áreas úmidas. Ocorre da Amazônia ao sul do 
Brasil, mas não é comum. Deslocam-se em bandos de pelo 
menos três a quatro casais e podem fazer ninhos individuais 
ou coletivos. 

: Habita ambientes úmidos, geralmente associado a florestas ciliares.  

Registro na área de estudo: Registrada na calha do Rio 
Itajaí. 
Status: Vulnerável (VU) no Rio Grande do Sul. Em Santa 
Catarina existem poucas localidades de registro e escassas 
informações sobre sua distribuição no Estado. 
Ameaças: As alterações e eliminação da vegetação ciliar 
dos rios são a principal ameaça à espécie. 

 
 
 

 
Fig. 3.112: Tucano-de-bico-preto R. 
vitellinus (Foto: Roberto Romoff). 

 
Fig. 3.113: Araçari-banana Pteroglossus 
bailloni (Foto: R.E.F.Santos). 

 
Fig. 3.114: Anú-coroca Crotophaga major 
(Foto: José E. B. Fonseca). 

http://www.aves.brasil.nom.br/files/photos/206/4895/6249.jpg�
http://www.aves.brasil.nom.br/files/photos/142/3979/6437.jpg�
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Cuiú-cuiú Pionopsitta pileata 
Descrição geral: pequeno psitacídeo de coloração 
predominantemente verde. O macho possui a região 
cefálica vermelha. A vocalização é um pouco mais aguda se 
comparada à da baitaca Pionus maximiliani. 
História natural: Possui ampla distribuição, mas não é uma 
espécie abundante nas áreas onde ocorre. Vive em casais 
ou grupos pequenos. Alimenta-se de frutos e sementes. 
Registro na área de estudo: três indivíduos foi visto de 
passagem na parte alta da propriedade. Um casal foi 
encontrado em cativeiro ilegal próximo à área de estudo. 
Status: Não está oficialmente ameaçada. 
Ameaças

 

: A captura ilegal e fragmentação de seu hábitat. 
 
 

Papinho-amarelo Piprites chloris 
Descrição: Possui bico grosso e escuro. Plumagem 
esverdeada e cinza. Cabeça grande e vocalização forte. 
História natural: Vasta distribuição, mas pouco comum. 
Ocorre da Amazônia ao Rio Grande do Sul e habita os 
estratos médio e alto da floresta. Prefere frutos. 
Registro na área de estudo: Um indivíduo foi gravado e 
fotografado na parte mais baixa da RCRI. 
Status: Em perigo (EN) no Rio Grande do Sul.  
Ameaças
 

 
Saíra-lagarta Tangara desmaresti 

: Perda de hábitat em função do desmatamento. 

Descrição: A saíra-lagarta é muito colorida. O verde predomina na região dorsal, estriada de negro, 
no entanto um colar laranja e o azul-celeste perto dos olhos e na região peitoral são bastante nítidos. 
A fronte é negra, assim como uma pequena nódoa na garganta posterior. A vocalização consiste em 
piados finos e agudos. 
História natural: Prefere regiões montanhosas nas 
proximidades da Serra do Mar. Ave florestal que depende 
deste ambiente durante todo o ano. Vive em grupos. Utiliza 
mais freqüentemente o extrato superior da floresta, mas 
também freqüenta o seu interior, assim como áreas com 
vegetação arbustiva de Leandra spp e Miconia spp. 
Costuma percorrer um trajeto bem delimitado na floresta. 
Registro na área de estudo: A espécie foi vista em pequeno 
grupo uma única vez na encosta do vale do Rio Itajaí. 
Status: Quase ameaçada (NT) no mundo. 
Ameaça

 

Outras espécies características do local 

Além das 22 espécies de alto interesse conservacionista abordadas acima, são descritas a 
seguir outras 10 aves que, a despeito de não se encontrarem sob forte ameaça, são 
consideradas importantes para o conjunto avifaunístico da área protegida, seja pela sua 
abundância e freqüência, ou mesmo por apresentarem características de destaque. 

: A fragmentação das florestas é a principal ameaça 
à espécie. O comércio ilegal de aves silvestres também 
pode representar uma ameaça em menor escala. 

 
Fig. 3.115: Pionopsitta pileata, captura 
ilegal na região (Foto: R.E.F.Santos). 

 
Fig. 3.116: Papinho-amarelo Piprites 
chloris (Foto: R.E.F.Santos). 

 
Fig. 3.117: Saíra-lagarta Tangara 
desmaresti (Foto: R.E.F.Santos). 
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Saíra-preciosa Tangara preciosa 
Descrição: Possui a região cefálica e dorsal castanhas, as 
coberteiras superiores das asas e o uropígio amarelados, 
com o ventre verde-azulado. Distingui-se de Tangara 
peruviana pelo dorso, que não é negro (Fig. 15).  
História natural: Ocorre nas florestas do sul do Brasil, mais 
freqüente na Floresta Ombrófila Mista. 
Registro na área de estudo: A espécie foi vista em duas 
oportunidades, no entanto sua vocalização foi 
freqüentemente registrada. 
Ameaça

Gavião-caburé Micrastur ruficollis 

: Desmatamento e fragmentação florestal, além da 
captura para comércio ilegal. 

 

Descrição: Falcão esbelto, com 36 cm de comprimento, 
asas redondas e cauda bastante longa. A região peitoral e 
do pescoço apresenta uma coloração ruiva e o ventre 
branco é barrado de negro. A pele nua da face e as pernas 
são amareladas.  
História natural: Possui ampla distribuição, porém distingue-
se da forma amazônica (Micrastur r. concentricus) de cor 
cinza nas partes superiores e sem a área ruiva. Tem hábitos 
florestais e vive extremamente oculto na mata e caça 
preferencialmente grandes insetos, aves e répteis.  
Registro na área de estudo: Registrada em vários locais da 
RCRI. Dois indivíduos avistados, vocalização foi gravada. 
Ameaça

Saíra-de-papo-preto Hemithraupis guira 

: Desmatamento e fragmentação florestal. 
 

Descrição: Saíra com 13 cm de comprimento, com 
coloração predominantemente amarela. O macho possui 
uma visível máscara preta e o bico é alaranjado na 
mandíbula inferior. 
História natural: Possui ampla distribuição no Brasil e 
consome basicamente pequenos frutos que encontra no 
interior da floresta. 
Registro na área de estudo: Vários grupos avistados. 
Registros auditivos também freqüentes. É uma das saíras 
mais comuns na RCRI, principalmente na parte mais alta. 
Ameaça: Desmatamento e fragmentação florestal. 
 

Tiriba-de-testa-vermelha Pyrrhura frontalis 
Descrição: Pequeno psitacídeo (27 cm) de coloração 
predominantemente verde, com o abdômen, fronte e face 
inferior da cauda vermelhos. A cauda é relativamente longa 
e a região perioftálmica branca é bastante nítida.  
História natural: Ocorre no sul e sudeste do Brasil, onde é o 
periquito mais comum na Floresta Ombrófila Mista. É 
comumente vista consumindo frutos e sementes no interior 
da floresta, mas também freqüenta pomares, áreas rurais e 
até mesmo urbanas.  
Registro na área de estudo: Vários grupos foram vistos se 
movimentando por quase toda a RCRI. 

Ameaça: Comércio ilegal, capturada e vendida como animal de estimação. A fragmentação florestal e 
a perda de habitat também representam ameaças. 

 
Fig. 3.118: Saíra-preciosa Tangara 

preciosa (Foto: C.T.Blum). 

 
Fig. 3.119: Gavião-caburé Micrastur 
ruficollis (Foto: R.E.F.Santos). 
 

 
Fig. 3.120: Saíra-de-papo-preto 
Hemithraupis guira (Foto: R.E.F.Santos). 
 

 
Fig. 3.121: Tiriba-de-testa-vermelha 
Pyrrhura frontalis (Foto: R.E.F.Santos). 
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Sabiá-coleira Turdus albicollis 
Descrição: Apresenta um forte contraste da região ventral 
branca com a cabeça cinza-escuro e a garganta muito 
rajada.  
História natural: É uma espécie florestal e habita o estrato 
inferior. Ocorre em todo o Brasil. Alimenta-se 
principalmente de frutos. 
Registro na área de estudo: Registrada comumente na 
RCRI, no interior das florestas conservadas. 
Ameaça: Fragmentação dos ambientes florestais e perda 
de habitat. 
 

Chupa-dentes Conopophaga lineata 
Descrição: Pequena ave de 11 cm de comprimento, com 
aparência volumosa. Tem uma sobrancelha branca, mais 
nítida e com um tufo pós-ocular branco mais vistoso no 
macho. A cauda é bem curta. 
História natural: Espécie comum em áreas cobertas pela 
Floresta com Araucária. É insetívoro e habita o extrato baixo 
da floresta. O chamado é facilmente notável em campo, 
vocalização esta que dá o nome popular da espécie. 
Registro na área de estudo: Espécie comum em vários 
trechos da RCRI. Foi visto e ouvido com freqüência. 
Ameaça: Fragmentação dos ambientes florestais e perda de 
habitat. 

 

Arapaçu-grande Dendrocolaptes platyrostris 
Descrição: Um dos maiores dendrocolaptídeos presentes na 
área, com bico robusto, cabeça estriada e garganta bege. 
Como os outros representantes da família, possuem as 
penas da cauda muito rígidas, servindo de apoio durante o 
deslocamento vertical nos troncos das árvores. 
História natural: Com ampla distribuição no Brasil, ocorre 
em todas as áreas florestais do Estado. Consome insetos e 
suas larvas, lagartas e outros invertebrados que encontra 
em troncos de árvores vivas ou em decomposição. 
Locomove-se nos troncos como pica-paus, no entanto não 
perfura a madeira como eles. 
Registro na área de estudo: Registrado mediante visualizações, fotografia e por sua vocalização em 
vários locais da RCRI. 
Ameaça: Destruição de ambientes florestais. 
 

Tiê-de-topete Trichothraupis melanops 
Descrição: Com aproximadamente 17 cm, o macho possui 
vistoso topete amarelo que geralmente fica escondido entre 
a plumagem. O ventre é bege claro, contrastando com as 
asas e a máscara negras. O dorso é cinza-amarronzado.  
História natural: Vive em grupos familiares no estrato médio 
da floresta. Ocorre em grande parte do Brasil, consome 
basicamente frutos. 
Registro na área de estudo: Alguns grupos foram vistos no 
interior da floresta em locais com abundância de taquaras, 
no entanto ocorre em toda a RCRI. 
Ameaça: A fragmentação dos ambientes florestais e a conseqüente perda de habitat é a principal 
ameaça à espécie. 
 

 
Fig. 3.122: Sabiá-coleira Turdus albicollis 
(Foto: R.E.F.Santos). 

 
Fig. 3.123: Chupa-dentes Conopophaga 
lineata (Foto: R.E.F.Santos). 
 

 
Fig. 3.124: Arapaçu-grande (Foto: 
R.E.F.Santos). 

 
Fig. 3.125: Tiê-de-topete Trichothraupis 
melanops (Foto: R.E.F.Santos). 
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Patinho Platyrinchus mystaceus 
Descrição: Com 9 cm é um dos menores passeriformes 
presentes na área. Tem o bico grande e achatado, a 
cabeça grande e uma área amarela no píleo escondido, 
mais visível no macho. O ventre é amarelo e o dorso 
marrom. 
História natural: Possui ampla distribuição geográfica e 
habita ambientes florestais e suas bordas, utilizando o 
extrato inferior.  
Registro na área de estudo: Alguns indivíduos foram 
vistos em floresta com taquarais são abundantes. 
Registros auditivos foram obtidos em toda área de 
estudo. 

Ameaça: A fragmentação das florestas e a conseqüente perda de habitat é a principal ameaça à 
espécie. 
 
 
 

Tangará-dançador Chiroxiphia caudata 
Descrição: O macho é azul, com o alto da cabeça de 
coloração vermelho vivo, as laterais da cabeça, nuca, 
asas e cauda negros. O imaturo é verde e apresenta 
o vermelho na cabeça, já as fêmeas são inteiramente 
oliváceas. O par central de retrizes é mais longo que 
os demais. 
História natural: É uma espécie abundante nas 
florestas do sul e sudeste do Brasil. Ocorre em todo o 
Estado. As cortes pré-nupciais são singulares. 
Consome pequenos frutos e habita o estrato baixo da 
floresta. 
Registro na área de estudo: Conta com muitos 
registros na RCRI e ocorre em todos os trechos 
avaliados. Uma maior concentração foi vista nas 
florestas mais conservadas. 
Ameaça: Fragmentação dos ambientes florestais e a conseqüente perda de habitat. 
 
 

Bico-de-pimenta Saltator fuliginosus 
Descrição: Plumagem azul muito escura com as asas 
e caudas negras. Bico forte e vermelho. Coloração 
branca em baixo das asas nítida em vôo. 
História natural: Habita o interior de florestas densas. 
Seus chamado e canto são facilmente perceptíveis. 
Ocorre de Pernambuco ao Rio Grande do Sul, 
Argentina e Paraguai. Alimenta-se basicamente de 
frutos e sementes. 
Registro na área de estudo: Poucos indivíduos foram 
ouvidos nas margens do rio Itajaí. Um morador local 
possui um exemplar em cativeiro. 
Status: Não ameaçada. 
Ameaça: Fragmentação florestal e captura para 
cativeiro. 

 
Fig. 3.126: Patinho Platyrinchus mystaceus 
(Foto: R.E.F.Santos). 

 
Fig. 3.127: Tangará-dançador Chiroxiphia 
caudata (Foto: R.E.F.Santos). 

 
Fig. 3.128: bico-de-pimenta Saltator fuliginosus 

(Foto: Germano Woehl Jr.). 
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Análise das informações obtidas 

A composição avifaunística, assim como a florística, varia conforme diferenças altitudinais e 
também devido ao grau de interferência antrópica nas comunidades florestais. Foi verificado 
que um grande número de aves típicas da Floresta Ombrófila Densa (FOD) ocorre no 
mesmo local com elementos da Floresta Ombrófila Mista (FOM). Na calha do rio Itajaí do 
Norte as espécies da Floresta Ombrófila Densa são mais abundantes, ao passo que nas 
partes mais altas da RCRI as aves da Floresta com Araucária são predominantes. 

Os trechos de maior altitude apresentam grande quantidade de taquaras (Merostachys 
multiramea), que forma um ambiente utilizado por várias espécies, principalmente das 
famílias Picidae, Thamnophilidae e Emberizidae. A recente frutificação das taquaras 
também pode ter fornecido condições para o estabelecimento temporário de várias espécies 
associadas a esta Poaceae, como Haplospiza unicolor, Sporophila frontalis e S. falcirostris, 
não detectadas durante a fase de campo. 

A cobertura florestal da RCRI tem potencial para a ocorrência de várias espécies não 
registradas durante a amostragem expedita, como alguns gaviões (família Accipitridae), o 
papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea), a sabiá-cica (Triclaria malachitacea), o saí-de-
pernas-pretas (Dacnis nigripes), além de vários representantes característicos da FOD, 
como Orchesticus abeillei, Chlorophanes spiza e Malacoptila striata, entre muitos outros. 

Em relação ao número de espécies por família, as mais representativas foram Tyrannidae 
(28), Thraupidae (13), Furnariidae (12) e Picidae (10). A presença de um elevado número de 
espécies das famílias Thraupidae, Furnariidae e Picidae revela uma diversidade de aves 
florestais que possuem exigências ambientais médias ou elevadas, o que reflete a boa 
recomposição da floresta na maior parte da RCRI. O processo de regeneração das áreas 
alteradas é ainda favorecido pela presença de remanescentes florestais em bom estado de 
conservação no entorno. A presença de várias aves frugívoras dispersoras de sementes é 
fundamental para a recuperação destas áreas modificadas e, conseqüente, manutenção dos 
ambientes naturais. 

Quanto à abundância das espécies de aves na área de estudo, 80 (43%) espécies se 
mostraram abundantes, 64 (34%) foram consideradas freqüentes, 35 (19%) incomuns e 07 
(4%) raras. 

Os dados referentes à dependência de ambientes florestais revelam que grande percentual 
da avifauna depende das florestas durante seus ciclos biológicos (115). O número de 
espécies que independem é de 56 e as semi-dependentes totalizam 15. 

Se for analisada a sensibilidade a distúrbios no hábitat, apenas 57 espécies toleram 
perturbações, a minoria do total registrado. A maior parte das aves é parcialmente exigente 
de áreas conservadas (66) ou altamente exigentes (63), enfatizando a importância da 
conservação deste e dos demais remanescentes florestais do vale do rio Itajaí do Norte. 

Em relação à sazonalidade das espécies de aves, a maioria é residente (145) e utiliza a 
área de estudo durante todo o ano, reproduzindo-se nela. Algumas espécies são 
consideradas residente-migratórias ou residentes de verão, e realizam deslocamentos 
sazonais, se deslocando logo após encerrarem as atividades reprodutivas, indo para áreas 
mais quentes no Brasil Central ou norte da América do Sul e retornando no início da 
primavera (33). Apenas uma (01) é migratória, vindo do hemisfério norte e permanecendo 
na área durante o inverno austral. Para sete espécies os deslocamentos sazonais são 
indeterminados e não se enquadram seguramente em outra categoria. 

Foi observado também que várias espécies encontradas na área de estudo apresentam alto 
interesse cinegético (16) ou sofrem forte pressão de captura para criação em cativeiro e/ou 
tráfico ilegal (26). As espécies que são freqüentemente caçadas na região representam 23% 
de toda a comunidade de aves silvestres. Este valor é alto e, segundo informações dos 
proprietários e de moradores locais entrevistados, a caça é freqüente na área de estudo, 
significando um grave problema para a conservação de algumas espécies como o macuco 
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(Tinamus solitarius), por exemplo. 

Informações colhidas com moradores vizinhos indicam que a jacutinga (Aburria jacutinga) 
ocorria em vários locais do vale do rio Itajaí do Norte e atualmente se encontra extinta na 
região devido à caça predatória. Segundo os mesmo entrevistados a região é um tradicional 
sítio de captura de curiós (Sporophila angolensis) e azulões (Cyanocompsa brissonii), que 
abastecem o comércio ilegal. 

Com relação à dieta das espécies registradas na RCRI, o item mais consumido são os 
insetos (124 insetívoras). Em seguida estão os frutos (72 frugívoras), o que é importante, 
pois os frugívoros são importantes agentes dispersores de sementes, sendo responsáveis 
pela recomposição das florestas em áreas alteradas. As aves que consomem sementes e 
grãos ficaram em terceiro lugar (47), seguidas pelas aves que se alimentam de vertebrados 
(27), peixes (10), néctar (06), carne em decomposição (05), vários itens dependendo da 
oferta no ambiente (05), vegetais verdes (03) e invertebrados que vivem no solo, lodo ou 
locais arenosos (1). Foi observado que um grande número de espécies consome insetos, e 
a presença e manutenção destas aves na área também colabora para que algumas pragas 
que provocam prejuízos agrícolas sejam controladas. 

3.2.9.3 Riqueza e Descrição dos Mamíferos 

Foram obtidas informações da ocorrência de 26 espécies de mamíferos pertencentes a 08 
ordens e 17 famílias (Lista Preliminar dos Mamíferos da RCRI, Anexo 3). Estes números 
correspondem a 75% do registrado por Cherem e Perez (1996) e aproximadamente 18% 
das espécies ocorrentes no Estado, conforme Cherem et al. (2004) (Tabela 3.8). 

Foram consideradas de alto interesse conservacionista aquelas espécies constantes em 
listas de espécies ameaçadas. Dentre os registros pode-se ressaltar a ocorrência de três 
mamíferos ameaçados em nível nacional. Levando em consideração que Santa Catarina 
não possui lista de espécies ameaçadas, a adoção de listas dos estados limítrofes aumenta 
esse número (Tabela 3.4). 

Tabela 3.4: Espécies registradas na RCRI e seus respectivos status de ameaça no Paraná (MARGARIDO e 
BRAGA, 2004), no Rio Grande do Sul (FONTANA et al., 2003) e no Brasil (MMA, 2003). 

Espécie Nome vulgar Status no Paraná Status no Rio 
Grande do Sul Status no Brasil 

Micoureus paraguayanus Guaiquíca - Insuficientemente 
conhecida  

Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim - Vulnerável - 

Alouatta guariba Bugio-ruivo Vulnerável Vulnerável Quase-ameaçada 

Puma concolor Puma Vulnerável Em Perigo Vulnerável 

Leopardus pardalis Jaguatirica Vulnerável Vulnerável Vulnerável 

Leopardus tigrinus Gato-do-mato-pequeno Vulnerável Vulnerável Vulnerável 

Lontra longicaudis Lontra Vulnerável Vulnerável Quase-ameaçada 

Eira barbara Irara - Vulnerável - 

Nasua nasua Quati - Vulnerável - 

Pecari tajacu Cateto Vulnerável Em Perigo - 

Mazama gouazoubira Veado-catingueiro Insuficientemente 
conhecida Vulnerável - 

Dasyprocta azarae Cutia - Vulnerável - 

Cuniculus paca Paca Em Perigo Em Perigo - 

 

Caracterização das Espécies de Mamíferos Registradas 

Todas as espécies de mamíferos registradas para a RCRI são descritas a seguir. 
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ORDEM DIDELPHIMORPHIA 
Gambá-de-orelha-branca Didelphis albiventris 

Descrição: tamanho corporal - 30 a 90 cm; cauda - 29 a 43 cm; 
peso - até 3 kg. Animal de porte médio, cuja face apresenta três 
listras pretas, sendo uma delas bastante evidente na fronte. A 
coloração do corpo é bastante variável, predominando o grisalho. 
A cauda é preênsil e possui pêlos apenas nos dois terços basais, 
sendo nua no restante. 
História Natural: é uma espécie de grande plasticidade ecológica, 
ocupando desde áreas florestais até ambientes completamente 
abertos ou antropicamente modificados, onde geralmente 
ocorrem em maior densidade. É solitário, tem hábitos 
crepusculares e noturnos. Sua dieta é ampla e generalista, e 
pode ser um importante dispersor de pequenas sementes. Em 
situações de perigo realiza tanatose, ou seja, finge-se de morto 

sofrendo um desmaio momentâneo, ou ainda tenta afastar seus predadores eliminando uma 
secreção glandular de odor forte e desagradável. Quando em abundância em áreas alteradas, podem 
causar um grande desequilíbrio na comunidade de aves por ser um predador voraz de ovos e ninhos.  
Vulnerabilidade: apresenta baixa vulnerabilidade. 
Status: Não oficialmente ameaçada. 
 

Guaiquíca Micoureus paraguayanus 
Descrição: tamanho corporal - 14 a 25 cm; cauda - 15 a 
23 cm; peso - 58 a 132g. Possui pelagem dorsal longa e 
lanosa, de coloração marrom-acinzentada, e pelos 
ventrais de base cinza e ápice creme, e uma faixa de 
pelos escurecidos ao redor dos olhos. A cauda é preênsil 
recoberta de pelos nos dois ou três centímetros 
proximais, com o restante nu. Não apresenta marsúpio.  
História Natural: Ocupa florestas primárias e secundárias 
Explora preferencialmente o estrato arbóreo e arbustivo 
de florestas, raramente desce ao solo. Os abrigos ficam 
no alto de árvores ou ocos, a cerca de 5 m do chão. 
Parecem preferir palmeiras para abrigar-se. 
Vulnerabilidade: apresenta baixa vulnerabilidade. 
Status: Insuficientemente conhecida no Rio Grande do Sul. 
 

ORDEM XENARTHRA (PILOSA + CINGULATA) 
Tamanduá-mirim Tamandua tetradactyla 

Descrição: tamanho corporal - 47 a 77cm; cauda - 40 a 68cm; peso - por volta de 7kg. Animal de 
porte médio, coloração do corpo amarela com duas faixas pretas da região escapular até as laterais 
do corpo, formando um colete, razão pela qual em alguns locais é conhecido como tamanduá-de-
colete. Os membros anteriores são bem desenvolvidos e têm quatro dedos, sendo o terceiro maior, 
enquanto os membros posteriores têm cinco dedos com garras menores que nos anteriores. 
História Natural: é uma espécie relacionada a ambientes florestais, porém ocorre em diferentes 
formações vegetacionais. É solitário, de hábito preferencialmente noturno. É um ágil trepador que 
utiliza a cauda e as garras para escalar árvores de grande porte. Embora a visão e a audição sejam 
pouco desenvolvidas, possui olfato aguçado, que utiliza como principal recurso na busca por 
alimento. Sua dieta é composta de insetos sociais principalmente de formigas, cupins e abelhas, 
preferencialmente aqueles cujos ninhos são construídos sobre as árvores. 

 
Fig. 3.129: Didelphis albiventris 
(jovem) (Foto: Acervo Bio Situ) 

 
Fig. 3.130: Micoureus paraguayanus (Foto: 

Germano Woehl Jr.) 
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Quando atacado ou em perigo, senta-se sobre os membros 
posteriores e abre os braços expondo as garras com as quais 
se defende. 
Vulnerabilidade: conferida pelo baixo sucesso reprodutivo.  
Status: Vulnerável (VU) no Rio Grande do Sul. Em Santa 
Catarina é considerada de ocorrência rara por Cimardi (1996). 
Ameaças: Dentre os principais fatores estão a destruição dos 
ambientes naturais principalmente por queimadas, o ataque 
por cães domésticos e os atropelamentos. Em algumas áreas 
de cultivos florestais e agrícolas está sujeito à contaminação 
indireta por formicidas. 
 

 
Tatu-

galinha Dasypus novemcinctus 
Descrição: tamanho corporal - 39 a 53 cm; cauda 
- 29 a 45 cm; peso - 3 a 4kg. É uma espécie de 
médio porte, cuja carapaça possui nove cintas 
móveis que são características à espécie. Os 
membros anteriores possuem quatro dedos, e os 
posteriores cinco. 
História Natural: É a espécie com maior 
distribuição geográfica desta ordem, ocupando 
ambientes diversos. É solitário e noturno, mas no 
período reprodutivo aumenta a sua atividade 

sendo observado ativo também durante o dia. Neste mesmo período machos e fêmeas forrageiam 
juntos por vários dias seguidos. As fêmeas possuem a capacidade de retardar a implantação de 
óvulos fecundados no útero, e deste modo gerar filhotes depois de muito tempo decorrido da cópula, 
gerando filhotes depois de muito tempo após a cópula. Constrói suas próprias tocas, que lhe servem 
de abrigo em temperaturas extremas e de ninho para os filhotes. Nada bem, podendo inclusive 
alimentar-se na água. Entre os itens consumidos estão formigas, cupins, anfíbios, répteis, ovos, 
filhotes de aves e de micro-mamíferos. Ingere em menor quantidade frutos, raízes e sementes. O 
tatu-galinha exerce importante papel no equilíbrio de populações de insetos sociais como formigas. 
Vulnerabilidade: conferida pelo alto interesse cinegético.  Status: Não oficialmente ameaçada. 
 

ORDEM CHIROPTERA 
Morcego-vampiro Desmodus rotundus 

Descrição: tamanho corporal - 69 a 90 mm; antebraço - 52 a 63 mm; 
peso - 25 a 40 g. Possui folha nasal em forma de ferradura, o 
focinho é curto e o lábio inferior é fendido. A coloração do corpo é 
acinzentada, sendo mais clara no ventre. A membrana intrafemural 
é reduzida, estreita e pilosa, não estendendo até o tornozelo. Não 
possui cauda. Antebraço e braço apresentam pelos esparsos. 
História Natural: é gregário, sendo encontrado em colônias de 20 a 
100 indivíduos (podendo chegar a 5.000) que se utiliza de abrigos 
como cavernas, ocos-de-árvores, minas abandonadas, porões de 
casas e bueiros. Podem ainda compartilhar sítios de dormitório com 
outras espécies de morcegos. É hematófago, podendo ingerir até 20 
ml de sangue por noite. Sua saliva possui enzimas que evitam a 
coagulação do sangue, além de ter propriedades anestésicas. A 
cada parto nasce um único filhote, que se alimenta de sangue regurgitado pela mãe.  
Foi bastante perseguida por ser um possível agente transmissor da raiva. A utilização de pastas 
tóxicas em áreas de pecuária afetou grandes populações da espécie, resultando também no 
extermínio de outras espécies de morcegos. 
Vulnerabilidade: apresenta baixa vulnerabilidade. Status: Não oficialmente ameaçada 

 
Fig. 3.131: Tamanduá-mirim e suas 
pegadas (Ilustração: Fiona A. Reid – 
IWOKRAMA, 1999) 

 
Fig. 3.132: Tatu-galinha e suas pegadas (Ilustração: 

Fiona A. Reid – IWOKRAMA, 1999) 

 
Fig. 3.133: Desmodus rotundus 

(Foto: Acervo Bio Situ) 
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Morcego-focinhudo-grande Anoura geoffroyi 
Descrição: tamanho corporal - 56 a 62mm; antebraço - 36 a 39mm; 
peso - 8 a 11 g. Possui coloração parda escura, focinho alongado, lábio 
inferior partido ao meio, língua bastante comprida, orelhas curtas e 
separadas. Cauda se estende até o fim do uropatágio. 
História Natural: Gregários, formam colônias pequenas, compostas por 
cinco a dez indivíduos. Ocupam cavernas e ocos de árvores, e túneis, 
compartindo abrigos com outras espécies como Carollia perspicillata, 
Desmodus rotundus e Chrotopterus auritus. Não são fiéis aos abrigos e 
mudam-se com freqüência conforme a disponibilidade de alimento. 
Pouco se conhece sobre sua reprodução. Acredita-se que a cada parto 
nasça um único filhote. Alimenta-se de néctar e pólen, bem como 
alguns pequenos insetos ou pequenos frutos. Por compartir abrigos 
com morcegos-vampiros podem ser afetados por pastas tóxicas. 

Vulnerabilidade: apresenta baixa vulnerabilidade. Status: Não oficialmente ameaçada. 
 

Morceguinho-fruteiro Carollia perspicillata 
Descrição: tamanho corporal - aprox. 65mm; antebraço - 42 a 44mm; 
peso - aprox. 20g. Coloração geral pardo escura, com pelos dorsais 
de três cores (base marrom escura, parte mediana creme e pontas 
escuras), e ventrais de duas cores (base mais escura). Possui folha 
nasal, o uropatágio é bem desenvolvido, o focinho é curto, e as 
orelhas são curtas e bem separadas (Fig. 49).  
História Natural: Podem ser solitários ou coloniais, sendo os grupos 
formados num sistema de harém (um macho e várias fêmeas). 
Abrigam-se em ocos de árvores, grutas, e construções humanas. Se 
alimentam de frutos e insetos, podendo ainda consumir néctar, tendo 
uma relação aparentemente bastante acentuada com Piper spp., 
sendo um dos principais dispersores de espécies deste gênero. É 
bastante comum tanto em áreas conservadas quanto em áreas com 
acentuado grau de perturbação. 
Vulnerabilidade: apresenta baixa vulnerabilidade. Status: Não 
oficialmente ameaçada. 
 

ORDEM PRIMATES 
Macaco-prego Cebus nigritus 

Descrição: tamanho corporal - 80 a 96cm; cauda - 40 a 48cm ; 
peso - 2,5 a 4kg . É uma espécie facilmente reconhecida pela 
grande diferença entre os outros primatas do estado. A 
coloração da pelagem pode variar conforme a região. A face é 
expressiva, com olhos grandes. As orelhas são semelhantes 
às humanas, os caninos são bem desenvolvidos, a cauda é 
longa e pouco preênsil. Os machos são maiores, mais 
robustos, com mandíbulas mais desenvolvidas que as fêmeas. 
História Natural: São arborícolas e ocupam todos os estratos 
da floresta. São diurnos e sociais, e os grupos são chefiados 
por um macho dominante. O tamanho desses grupos varia de 

acordo com a região, e principalmente com a disponibilidade de alimento. Consomem um amplo rol 
de itens, desde frutos e sementes (considerados importantes dispersores), até pequenos vertebrados 
e invertebrados. Em algumas áreas podem causar prejuízos em lavouras de milho e cana-de-açúcar, 
além de reflorestamentos de pinus. Possuem uma complexa conduta social, sendo a catação um dos 
principais comportamentos de manutenção da coesão dos grupos. A cada parto nasce apenas um 
filhote ao final de três meses de gestação. Inicialmente é carregado no ventre da mãe, e com o 
passar do tempo no dorso. 
Vulnerabilidade: a vulnerabilidade é conferida pela complexa organização social. 
Status: Não oficialmente ameaçada. 

 Fig. 3.134: Anoura geoffroyi 
(Foto: Brock Fenton) 

 
Fig. 3.135: Carollia perspicillata 

(Ilustração: Fiona A. Reid – 
IWOKRAMA, 1999). 

 Fig. 3.136: Cebus nigritus (Foto: 
R.E.F.Santos) 
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Bugio-ruivo Alouatta guariba 

Descrição: tamanho corporal - 42 a 63 cm; cauda - 48 a 69 cm; peso - 5 a 9kg. A coloração dos 
machos é ruivo-avermelhada, possuindo uma espessa barba proeminente, enquanto as fêmeas e os 
jovens são de coloração preta. 

História Natural: é uma espécie endêmica da Mata 
Atlântica, típica da região e muito associada às 
formações com araucária. Vive em grupos familiares 
bastante coesos, compostos por quatro a 15 indivíduos. 
A dentição é adaptada à herbivoría, sendo a dieta 
composta preferencialmente por folhas.  
Possui hábitos diurnos, intercalando períodos de 
atividade e repouso, descansando nas horas mais 
quentes. Possui uma expansão do osso hióide, que 
forma uma caixa de ressonância permitindo que a 
vocalização (ronco) seja ouvida a grandes distâncias.  
Vulnerabilidade: Complexa organização social, grande 
tamanho corporal, especificidade alimentar e de habitat. 
Status: Quase ameaçada (NT) no Brasil, e vulnerável 
(VU) no Paraná e no Rio Grande do Sul. Populações 
reduzidas em Santa Catarina (CIMARDI, 1996). 

Ameaças: Supressão de florestas, caça e atropelamentos eventuais. 
 

ORDEM CARNIVORA 
Onça-parda Puma concolor 

Descrição geral: tamanho corporal - 155 a 169 cm; peso - 25 e 70 kg. É o segundo maior felino do 
Brasil. A coloração é parda, os filhotes nascem com manchas escuras pelo corpo que possibilitam a 
camuflagem no ambiente, e desaparecem com o seu crescimento. Os machos são maiores e mais 
corpulentos que as fêmeas. 
História Natural: é uma espécie de ampla plasticidade, que 
ocupa vários tipos de ambientes. Tem hábitos 
predominantemente crepusculares e noturnos, permanecendo 
em repouso durante o dia, em cima de árvores ou dentro de 
grutas. É bastante ágil e veloz, nadando com facilidade. Os 
machos demarcam e defendem seus territórios, que podem 
sobrepor o território de algumas fêmeas. A alimentação é 
composta por vertebrados, principalmente mamíferos e aves, 
consumindo ainda répteis e peixes. Em áreas antropizadas 
pode vir a se alimentar de animais domésticos como ovelhas, 
porcos e cabras. 
Vulnerabilidade: grande tamanho corporal e baixo sucesso 
reprodutivo. 
Status: Vulnerável (VU) no Brasil e no Paraná, e em perigo (EN) 
no Rio Grande do Sul. Segundo Cimardi (1996) em Santa 
Catarina suas populações encontram-se em declínio. 
Ameaças: Supressão de ambientes e o abate pelo suposto 
prejuízo a criações domésticas. 
 

Jaguatirica Leopardus pardalis 
Descrição: tamanho corporal - 67 a 101 cm; cauda - cerca de 35 cm; peso - machos entre 8 e 16 kg e 
fêmeas entre 7 e 9 kg. A coloração do corpo é amarelada, coberta por manchas negras que são 
denominadas rosetas, e tendem a se unir formando bandas longitudinais nas laterais do corpo. A 
cabeça e as patas são proporcionalmente grandes e a cauda curta.  
História Natural: é uma espécie tipicamente florestal e de ampla distribuição. É solitária, porém 
formam casais estáveis durante o período reprodutivo. Tem hábitos noturnos, é um ágil trepador e 
nadador, e utiliza de ocos de árvores e grutas como abrigo. Os machos possuem territórios mais 

 Fig. 3.137: Bugio-ruivo (Foto: Germano 
Woehl Jr.) 

 Fig. 3.138: Onça-parda (Foto: 
Germano Woehl Jr.) 



Plano de Manejo – RPPN Corredeiras do Rio Itajaí                                                 Sociedade Chauá, 2008 
 
 
 

 65 

amplos, que não se sobrepõe ao de outros machos, mas sim com o de uma ou mais fêmeas.  
É um carnívoro especialista que se alimenta de 
pequenos vertebrados, aves e répteis, porém existem 
registros do consumo de presas maiores como bugio, 
tamanduá-mirim, quatis, entre outros.   
Vulnerabilidade: a sua vulnerabilidade diz respeito à 
especificidade de ambientes e ao baixo sucesso 
reprodutivo, aliado ao tamanho reduzido de suas 
populações. 
Status: Vulnerável (VU) no Brasil, no Paraná e no Rio 
Grande do Sul. Segundo Cimardi (1996) embora 
encontrada com relativa freqüência em Santa Catarina, 
é ameaçada de extinção. 
Ameaças: Supressão de ambiente, comércio ilegal de peles e abate pelo alegado prejuízo a criações 
domésticas, principalmente de aves. Atropelamentos acontecem com relativa freqüência. 
 

Gato-do-mato-pequeno Leopardus tigrinus 
Descrição: tamanho corporal - 60 a 85 cm; peso - 1,5 e 
3,5 Kg. Trata-se da menor espécie de felino do País, com 
porte semelhante a um gato doméstico. As patas são 
pequenas e proporcionais ao tamanho do corpo. Os pelos 
da nuca são voltados para trás, o que permite diferenciar 
esta espécie do gato-maracajá L. wiedii; indiretamente 
(pegadas e fezes) a diferenciação entre estas duas 
espécies é bastante difícil. Também possui rosetas 
espalhadas por todo o corpo, porém de menor tamanho e 
mais abertas que na jaguatirica. Indivíduos melânicos são 
aparentemente comuns.  
História Natural: É uma espécie aparentemente comum 

em remanescentes florestais do sul do Brasil, podendo ainda transitar com relativa freqüência em 
áreas de reflorestamento com espécies exóticas, plantios de cana-de-açúcar e ainda áreas afetadas 
pelo desmatamento e pelo fogo. Vive sozinho, porém existem relatos de casais fixos que se 
compartem as mesmas áreas no período reprodutivo. Possui hábitos noturnos, e raramente é visto 
durante o dia. Alimenta-se de pequenos vertebrados (principalmente roedores, marsupiais, aves e 
répteis) que captura com bastante agilidade no solo (raramente sobem em árvores) diretamente nos 
abrigos ou enquanto esses procuram alimento durante a noite. Alguns autores citam a formação de 
casais permanentes e o cuidado da prole pelo macho, fato raro entre os felinos. 
Vulnerabilidade: a vulnerabilidade se refere ao baixo sucesso reprodutivo. 
Status: Vulnerável (VU) no Brasil, no Paraná e no Rio Grande do Sul. Segundo Cimardi (1996) pouco 
se conhece sobre a sua situação em Santa Catarina.. 
Ameaças: Além do comércio de peles, a espécie é muito abatida por prejuízos a galinheiros. A 
supressão de ambiente e os atropelamentos também são fatores de impacto sobre suas populações. 
 

Cachorro-do-mato Cerdocyon thous 
Descrição: tamanho corporal - 60 a 70 cm; cauda - 
cerca de 30 cm; peso - 5 a 11 kg. É um canídeo de 
médio porte, cuja coloração do corpo varia conforme 
a localidade, indo do cinzento ao castanho.  
Uma característica marcante é a faixa de pelos 
negros no dorso que vão da nuca até a ponta da 
cauda. Os membros também são curtos e negros. 
História Natural: É uma espécie bastante comum, de 
ampla distribuição, que ocorre nos mais variados 
tipos de ambiente, incluindo aqueles com 
interferência antrópica. Pode ser ativo durante o dia ou durante a noite, conforme o grau de atividade 
humana das áreas onde ocorre. Oportunista quanto a dieta. Onívoro, se alimenta de variados itens 
que vão desde pequenos vertebrados até invertebrados, além de frutos, ovos e ainda carcaças em 

 
Fig. 3.139: Jaguatirica (Ilustração: Fiona A. Reid 
– IWOKRAMA, 1999) 

 
Fig. 3.140: Gato-do-mato-pequeno (Foto: 
Germano Woehl Jr.) 

 
Fig. 3.141: Cerdocyon thous (Foto: Acervo Bio Situ) 
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adiantado grau de decomposição, nos períodos de escassez. Embora demarquem território pela 
deposição de fezes e urina, vários indivíduos podem compartir parte dos territórios. Podem ser 
solitários ou formar casais que tendem à estabilidade. 
Vulnerabilidade: apresenta baixa vulnerabilidade. 
Status: Não oficialmente ameaçada. 
 

Irara Eira barbara 
Descrição: tamanho corporal - 56 a 68 cm; cauda – 35 e 47 cm; peso - 3 a 11 kg. A coloração do 
corpo é marrom escura, porém pode variar de acordo com a região geográfica. A cabeça e o pescoço 
são mais claros que o restante do corpo, apresentando alguns indivíduos uma mancha clara na 
garganta. A cauda é grossa e comprida, e as unhas bastante fortes e afiadas. 
História Natural: É uma espécie comum, semi-arborícola, que por esta razão depende de áreas de 
florestadas para sobreviver. Utiliza como abrigo ocos em troncos de árvores mortas, geralmente 
aquelas de grande porte.  
Sua atividade concentra-se durante o dia, mas pode 
tornar-se noturna se a atividade humana no local for 
muito intensa. Embora seja considerada uma espécie 
solitária, casais e grupos familiares podem ser 
observados com relativa freqüência. A dieta é 
composta de vertebrados, podendo ainda conter 
frutos e invertebrados. Aparenta ter uma preferência 
por mel, alimentando-se também das abelhas que o 
produz, razão pela qual é queixa constante de 
apicultores.  
Vulnerabilidade: apresenta baixa vulnerabilidade. 
Status: Vulnerável (VU) no Rio Grande do Sul. 
Ameaças: As principais ameaças à sua sobrevivência são a destruição dos ambientes, a caça e os 
atropelamentos bastante freqüentes. 
 

Lontra Lontra longicaudis 
Descrição: tamanho corporal - 53 e 80 cm; cauda - 36 
e 50 cm; peso - 5 e 14 kg. Possui orelhas pequenas e 
separadas entre si, focinho curto com as narinas com 
capacidade de fechar durante o mergulho. Possui 
cinco dedos em todos os membros, com membranas 
interdigitais desenvolvidas, e cauda achatada 
lateralmente, favorecendo o deslocamento dentro 
d’água. A coloração do corpo é marrom, com pelos 
mais claros na região da garganta. Os machos são 
maiores e mais pesados que as fêmeas.  

História Natural: É solitária e semi-aquática. Ocorre em todo território nacional. Habita vários tipos de 
ambientes, sempre associados à presença de cursos d’água e lagoas. Possui hábitos tanto diurnos 
quanto noturnos. Abriga-se em tocas às margens dos rios, que podem formar galerias em seu interior. 
Alimenta-se principalmente de peixes, crustáceos e moluscos. Mamíferos e aves podem ser 
eventualmente consumidos. O território é demarcado com de fezes em rochas e barrancos. 
Vulnerabilidade: refere-se ao tamanho reduzido de populações e organização social complexa. 
Status: Quase ameaçada (NT) no Brasil, Vulnerável (VU) no Paraná e no Rio Grande do Sul. 
Encontra-se ameaçada em Santa Catarina, segundo Cimardi (1996). 
Ameaças: poluição de rios, supressão de vegetação ripária, perturbações nos rios, mineração, caça e 
a construção de barragens são as principais ameaças à sua sobrevivência. 
 

Mão-pelada Procyon cancrivorus 
Descrição: tamanho corporal - 40 e 100 cm; cauda - 20 e 38 cm; peso - 2,5 e 10 kg. A coloração do 
corpo é acinzentada, tendo como principal característica a presença de uma máscara preta ao redor 
dos olhos, se estendendo até a base da mandíbula. Além disso, a cauda longa e espessa possui 
anéis negros longitudinais desde a base até a extremidade.  
História Natural: assim como a lontra, o mão-pelada está fortemente associado à água. É solitário, 

 
Fig. 3.142: Irara (Foto: Germano Woehl Jr.) 

 
Fig. 3.143: Lontra (Foto: Germano Woehl Jr.) 
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tem hábitos noturnos. Durante o dia fica em repouso debaixo de troncos, ocos e tocas abandonadas.  
Dentre os principais itens alimentares estão 
peixes, crustáceos e frutos, que sempre são 
lavados antes de ingeridos, hábito bastante 
característico desta espécie. A gestação dura 
pouco mais de dois meses, e dá origem a cerca 
de dois a quatro filhotes. Estes nascem nos 
abrigos e permanecem ali por cerca de oito 
semanas, a partir de então, passam a 
acompanhar a mãe em seus deslocamentos em 
busca de alimento.  
Vulnerabilidade: apresenta baixa vulnerabilidade. 
Status: Não oficialmente ameaçada 
 

Quati Nasua nasua 
Descrição: tamanho corporal - 40 a 65 cm; cauda - 42 a 55 cm; 
peso - 4 e 9 kg. Possui orelhas arredondadas, focinho alongado e 
de grande mobilidade, e cauda comprida, provida de anéis claros 
desde a base até a sua porção final. A coloração do corpo varia 
entre o avermelhado e o marrom escuro, podendo o ventre ser 
um pouco mais claro. Os machos são, em geral, maiores e mais 
pesados que as fêmeas. 
História Natural: Ocupa uma ampla diversidade de ambientes, 
desde que florestados. Os machos são solitários e as fêmeas 
gregárias (sistema matriarcal), formando grupos de até 30 
indivíduos, nos quais os machos adultos só permanecem no 
período reprodutivo. Tem maior atividade durante o dia, porém os 
machos deslocam-se geralmente à noite. São ágeis trepadores. 
Alimentam-se de vertebrados, tubérculos, frutos e artrópodes. 
Eficiente dispersor de sementes. As fêmeas se afastam do grupo 
antes do parto, construindo ninhos no alto de árvores. Os filhotes 
(de dois a seis) nascem em precário desenvolvimento e 

permanecem algum tempo isolados junto à mãe, para mais tarde se juntar a outras fêmeas com 
filhotes. 
Vulnerabilidade: organização social complexa.  Status: Vulnerável (VU) no Rio Grande do Sul. 
 

Furão Galictis cuja 
Descrição: tamanho corporal - 37 e 47 cm; cauda 
- 15 e 18 cm; peso - 1,7 a 2,5 kg. Possui corpo 
alongado, pernas e cauda curtas, e pelagem 
densa e comprida. Cabeça chata e triangular, 
focinho afilado, orelhas pequenas, redondas e 
bem separadas. Dentição aguda. 
História natural: trata-se de uma espécie que 
habita preferencialmente áreas abertas, sendo 
menos freqüente em áreas com vegetação 
arbórea densa. É solitário, porém fêmeas com 
filhotes podem ser observados antes de sua 
dispersão. Nada com facilidade e se desloca por 

galerias subterrâneas. A atividade é tanto diurna quanto noturna. É um predador bastante ágil e 
agressivo, alimentando-se de pequenos roedores, repteis (principalmente lagartixas), anfíbios e aves, 
além de uma pequena quantidade de artrópodes e sementes. A cada parto nascem de dois a cinco 
filhotes, que nascem em tocas próprias ou abandonadas por outras espécies. Acredita-se que o 
macho auxilie a fêmea no cuidado com a prole. 
Vulnerabilidade: apresenta baixa vulnerabilidade. 
Status: Não oficialmente ameaçada. 
 

 Fig. 3.144: Mão-pelada (Foto: Germano Woehl Jr.) 

 
Fig. 3.145: Quati e sua pegada 

(Ilustração: Fiona A. Reid – 
IWOKRAMA, 1999) 

 
Fig. 3.146: Furão (Foto: Germano Woehl Jr.) 
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ORDEM ARTIODACTYLA 
Veado-catingueiro Mazama gouazoubira 

Descrição: tamanho corporal - 103 e 110 cm; cauda - 
cerca de 11 cm; peso - 17 e 23 kg. Possui orelhas 
grandes e arredondadas, cauda curta, podendo 
apresentar pelos brancos na ponta. Os machos 
possuem chifres simples (sem ramificação) que medem 
entre sete e 10 cm e são trocados periodicamente. A 
coloração do corpo varia ao longo da área de 
distribuição, indo do acinzentado ao avermelhado. Os 
filhotes nascem com o pelo avermelhado, recoberto por 
pintas manchas brancas que vão desaparecendo com 
o passar do tempo. 
História Natural: dentre os cervídeos é a espécie de 
maior plasticidade, ocorrendo em áreas fragmentadas, 

capoeiras e áreas de agricultura, e ainda reflorestamentos de exóticas, além de áreas conservadas. É 
solitária e se expõe com freqüência. Os machos demarcam território pela deposição de urina, fezes, 
ou ainda sinais olfativos deixados principalmente em troncos. Embora os machos sejam 
territorialistas, as fêmeas possuem áreas de exclusividade em territórios que são compartidos por 
outras fêmeas. A alimentação é composta de folhas e brotos de gramíneas, arbustos, e ainda alguns 
frutos em determinadas regiões, sendo nestes casos um eficiente dispersor. A gestação dura em 
torno de sete meses, nascendo um filhote por parto.  
Vulnerabilidade: a vulnerabilidade está associada à baixa taxa reprodutiva e ao tamanho corporal.  
Status: Vulnerável (VU) no Rio Grande do Sul, Insuficientemente conhecida (DD) no Paraná. 
Segundo Cimardi (1996), é uma espécie rara em Santa Catarina. 
Ameaças: entre as ameaças estão a caça e a transmissão de doenças por ungulados domésticos, 
além da destruição de ambientes. 
 

Cateto Pecari tajacu 
Descrição: tamanho corporal - 80 a 100 cm; cauda - 
cerca de 1 cm; peso - 18 e 30 kg. A principal 
característica desta espécie é o colar branco do 
pescoço que se estende obliquamente desde o 
dorso até acima dos ombros, diferenciando o cateto 
do queixada Tayassu pecari, onde o colar é 
ausente, porém apresenta coloração clara bastante 
evidente na mandíbula. O restante do corpo possui 
coloração homogênea cinza-amarronzada. Ao 
nascer, os filhotes apresentam pelagem clara com 
listras longitudinais mais escuras ao longo do corpo. 
Corpo curto e robusto, focinho alongado com 
caninos desenvolvidos e direcionados para fora.  
História Natural: É uma espécie gregária que ocupa uma ampla variedade de ambientes florestais, 
desde que de grande extensão. Os grupos podem ser compostos por seis até mais de 50 indivíduos. 
Quando em perigo se dispersam pela floresta voltando a se reunir posteriormente. A coesão do grupo 
é mantida por sinais odoríferos compartidos pelos indivíduos do grupo que se esfregam entre si 
freqüentemente. A alimentação é basicamente composta por frutos, sementes, tubérculos, bulbos e 
rizomas que buscam fuçando e cavando o solo. Além da dispersão de sementes, possui um 
importante papel que é o revolvimento do solo, permitindo uma maior aeração. Nasce geralmente um 
filhote por parto, podendo eventualmente nascer dois. Fêmeas aparentadas ajudam no cuidado com 
os filhotes. 
Vulnerabilidade: a maior vulnerabilidade está na organização social complexa e na alta especificidade 
de habitat, e ainda pelo alto interesse cinegético. 
Status: Em perigo (EN) no Paraná e Vulnerável (VU) no Rio Grande do Sul. Segundo Cimardi (1996), 
é uma espécie rara em Santa Catarina. 
Ameaças: a destruição de ambientes naturais, a caça e a transmissão de doenças por porcos 
domésticos estão entre as principais ameaças à espécie. 

 
Fig. 3.147: Veado-catingueiro e sua pegada 
(Ilustração: Fiona A. Reid – IWOKRAMA, 1999) 

 
Fig. 3.148: Cateto e sua pegada (Ilustração: Fiona 
A. Reid – IWOKRAMA, 1999) 
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ORDEM RODENTIA 
Capivara Hydrochaeris hydrochaeris 

Descrição: altura na cernelha - 50 cm; peso - até 
50 kg. É o maior roedor do mundo. Possui 
cabeça grande, corpo robusto, orelhas curtas e 
arredondadas e cauda vestigial. A coloração é 
pardo-avermelhada, tanto nos adultos quanto nos 
filhotes. Os membros anteriores possuem quatro 
dedos e os posteriores três nas traseiras, os 
quais são providos de membranas interdigitais 
incipientes. Os machos diferem das fêmeas pela 
presença de uma grande glândula sebácea na 
face, utilizada para a demarcação de território.  
História Natural: trata-se de uma espécie de 

hábitos semi-aquáticos, ocupando ambientes desde florestais até abertos, porém sempre associados 
à água. Vive em grupos familiares ou manadas, dominados por um macho, geralmente o de maior 
tamanho e força. Em alguns casos podem ser dominados por uma fêmea, também de maior tamanho 
corporal. Desloca-se por terra e pela água, sendo um ágil nadador, podendo permanecer submerso 
por até dez minutos. É herbívoro, se alimentando de gramíneas, ciperáceas, e plantas aquáticas, 
consumindo ainda cultivos (milho, soja e forrageiras) quando estendidos até a margem dos rios. A 
atividade está concentrada no crepúsculo vespertino, mas podem ser vistas a qualquer hora do dia ou 
da noite. Nascimentos ocorrem o ano inteiro, nascendo de dois a sete filhotes após cerca de cinco 
meses de gestação. 
Vulnerabilidade: grande tamanho corporal, organização social complexa, alto interesse cinegético. 
 Status: Não oficialmente ameaçada. 
 

Cutia Dasyprocta azarae 
Descrição: tamanho corporal - 41 e 62 cm; peso - 
2 e 4 kg. Possui corpo longo e arredondado, 
orelhas curtas, membros traseiros mais altos e 
fortes que os dianteiros, e cauda vestigial. Os 
membros anteriores possuem quatro dedos 
enquanto os posteriores apenas três, munidos de 
unhas semelhantes a cascos. A coloração é 
oliváceo-amarelada nos adultos e filhotes. 
História Natural: é uma espécie que ocorre desde 
florestas densas até ambientes parcialmente 
modificados. Adapta-se bem em áreas antropizadas, sendo encontrada até mesmo em áreas verdes 
urbanas, próximos a vilas rurais e ambientes em início de regeneração. Pode ser ativa tanto durante o 
dia quanto à noite, porém a maior movimentação parece ocorrer no crepúsculo. É ágil tanto no solo 
quanto na água, deslocando-se sempre atenta a qualquer sinal de perigo. Alimenta-se de frutos, 
sementes e tubérculos, sendo um importante dispersor de espécies pioneiras, principalmente. O 
pinhão é um item presente em grandes quantidades em sua dieta no inverno, podendo também 
dispersá-lo pelo armazenamento da semente para ser consumida posteriormente. A gestação dura 
cerca de quatro meses, e o número habitual de crias é três, que nascem em tocas ou galerias 
subterrâneas. Os filhotes se tornam independentes poucos dias antes do parto seguinte. 
Vulnerabilidade: aparentemente não apresenta vulnerabilidade. 
Status: Vulnerável (VU) no Rio Grande do Sul. Rara em Santa Catarina, segundo Cimardi (1996). 
 

Paca Cuniculus paca 
Descrição: tamanho corporal - 65 e 75 cm; peso - 9 kg. Possui padrão de coloração bastante 
característico. O corpo alongado de coloração castanha é recoberto por manchas brancas que 
formam linhas longitudinais; essas linhas não se repetem, sendo uma excelente forma de 
identificação individual. O ventre é mais claro e sem manchas. Possui cabeça robusta, cauda 
reduzida e sem pêlos. Os membros anteriores possuem quatro dedos alongados, enquanto os 
posteriores cinco, sendo os três centrais providos de garras fortes e os dois marginais reduzidos, não 
tocam o solo.  

 
Fig. 3.149: Capivara (Foto: Germano Woehl Jr.) 

 
Fig. 3.150: Cutia (Foto: Germano Woehl Jr.) 



Plano de Manejo – RPPN Corredeiras do Rio Itajaí                                                 Sociedade Chauá, 2008 
 
 
 

 70 

História Natural: ocupa áreas florestadas, geralmente 
próximas a cursos d’água. É solitária, porém pode 
formar casais fixos que se reencontram em cada 
estação reprodutiva. Noturna, constrói as próprias 
tocas entre raízes de árvores, rochas e troncos, que 
são recobertas com vegetação conferindo camuflagem 
ao local. Ao final de pouco mais de dois meses de 
gestação nascem de um a cinco filhotes (conforme a 
disponibilidade de alimento) no interior das tocas, que 
podem formar galerias com várias saídas. Alimenta-se 
de frutos, sementes, tubérculos e frutos, sendo um 
importante dispersor. Quando perseguida corre em 
direção à água, mergulhando abruptamente, e 
permanecendo submersa por vários minutos. 
Vulnerabilidade: a vulnerabilidade está relacionada ao 
tamanho corporal, ao alto interesse cinegético e a especificidade de habitat.  
Status: Em perigo (EN) no Paraná e Rio Grande do Sul. Rara em Santa Catarina (CIMARDI, 1996). 
Ameaças: Destruição de ambientes e caça, pois a sua carne é bastante apreciada. 
 

Preá Cavia aperea 
Descrição: tamanho corporal - 26 e 31 cm; peso - 55 
e 76 g. Possui pelagem densa e coloração do corpo 
variando do cinza-escuro ao marrom-claro, com tons 
amarelados. A cabeça é pequena, assim como os 
olhos, e a cauda é vestigial. As patas anteriores têm 
quatro dígitos e as anteriores apenas três. Não existe 
dimorfismo sexual. 
História Natural: trata-se de uma espécie com alta 
plasticidade ambiental, ocupando bordas de florestas, 
florestas de galeria, campos úmidos e brejos. É 
gregária e se reproduzem com grande rapidez, o que 

possibilita o incremento populacional constante. Em locais onde ocorre em alta densidade podem ser 
observadas pequenas trilhas no estrato herbáceo. Os ninhos são construídos em meio a gramíneas 
para abrigo dos filhotes (um a cinco), que nascem duas vezes por ano. Alimenta-se principalmente de 
gramíneas, brotos e sementes. É um animal pacato, manso, que sobrevive próximo a habitações 
humanas, podendo criar certa dependência. 
Vulnerabilidade: apresenta baixa vulnerabilidade. 
Status: não oficialmente ameaçada. 
 

Serelepe Guerlinguetus ingrami 
 Descrição: tamanho corporal - 15 a 21 cm; cauda - 15 a 23 cm; peso 
- cerca de 22 g. Possui corpo afilado, cabeça arredondada, cauda 
comprida e espessa, e orelhas proeminentes. Os pelos são longos e 
densos, cuja coloração varia no dorso de olivácea a cinza-olivácea, e 
no ventre de um amarelo pálido. Não apresenta dimorfismo sexual. 
História Natural: Espécie arborícola, ocupa os estratos inferiores e 
médios das florestas. Desloca-se com facilidade e agilidade entre 
galhos e nos troncos, descendo ao solo apenas por alimento. A dieta 
é variada, mas prefere frutos e sementes, que podem ser 
armazenadas para serem consumidas posteriormente. Aprecia muito 
pinhões e frutos de palmeiras. Possui hábitos diurnos, com picos de 
atividade pela manhã e tarde. Utiliza ocos de árvores como abrigo, 
além de ninhos de aves. Seus principais predadores são aves de 
rapina, iraras e felinos. Gatos domésticos parecem causar impacto 
expressivo aos serelepes. 
Vulnerabilidade: baixa vulnerabilidade 
Status: não oficialmente ameaçada. 

 
Fig. 3.151: Paca (Foto: Germano Woehl Jr.) 

 
Fig. 3.152: Preá (Foto: Germano Woehl Jr.) 

  Fig. 3.153: Serelepe (Foto: 
C.T.Blum) 
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Ouriço-cacheiro Sphigurus villosus 
Descrição: espécie com tamanho de 31 a 41cm, cauda de 21 a 
41cm. Pesa cerca de 1,2kg. As orelhas são curtas e os olhos 
são grandes. Possui pêlos finos e compridos, intercalados com 
pêlos aculeiformes (espinhos), de cor cinza-amarelada. As patas 
têm quatro dígitos providos de garras fortes, sendo o hálux 
substituído por uma calosidade bem desenvolvida. Os filhotes 
nascem com uma coloração amarronzada, com pêlos suaves e 
sem espinhos. 
História Natural: é uma espécie semi-arborícola que se desloca 
lentamente, porém com agilidade sobre as árvores. Possui 
hábito noturno, passando todo o dia em repouso, em ocos de 
árvores e tocas abandonadas. É solitário, machos e fêmeas se 
encontram apenas para acasalar. A cada gestação nasce 
apenas um filhote, muito raramente dois. A alimentação consiste 
de folhas, frutos, raízes, epífitas e sementes, podendo se 

alimentar em lixeiras quando próximos a habitações humanas. Os espinhos dorsais são a sua defesa; 
quando acuado, mantém o corpo encolhido e eriça os espinhos, na tentativa de afugentar o inimigo. 
Vulnerabilidade: apresenta baixa vulnerabilidade.  Status: não oficialmente ameaçada. 
 

Pegadas de Mamíferos encontradas na RPPN Corredeiras do Rio Itajaí 

Diversos vestígios na forma de pegadas foram registrados na RCRI, a seguir são 
apresentadas imagens de alguns rastros identificados na área protegida (Figs. 3.155 a 
3.158). 
 

  Fig. 3.155: Pegada de onça-parda  
(Foto: Germano Woehl Jr.) 

 

Fig. 3.156: Pegada de paca 
(Foto: Germano Woehl Jr.) 

  
Fig. 3.157: Pegada de gato-do-mato 

(Foto: Germano Woehl Jr.) 
Fig. 3.158: Pegada de capivara 

(Foto: Germano Woehl Jr.) 
 

 
Fig. 3.154: Ouriço-cacheiro (Foto: 
R.E.F.Santos) 
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Análise das informações obtidas 

 

As espécies de mamíferos registradas na RPPN Corredeiras do Rio Itajaí são na grande 
maioria de alta plasticidade ecológica (17 – 65%), o que significa que conseguem se adaptar 
com facilidade a certos distúrbios do meio. 

Essas espécies estão presentes tanto em ambientes conservados, quanto em ambientes 
com diferentes graus de perturbação. Apresentam tempo de desenvolvimento curto, com 
esforço reprodutivo e mortalidade elevados. São generalistas em relação ao habitat e 
alimentação, sendo que muitas vezes se beneficiam das atividades de produção existentes 
na região, principalmente lavouras. Seis espécies (23%) apresentam média plasticidade 
ecológica e apenas três (12%) se enquadram como de alta plasticidade. 

A presença de espécies mais sensíveis, que requerem amplas áreas com menor grau de 
alteração como o cateto (Pecari tajacu), a paca (Cuniculus paca), a jaguatirica (Leopardus 
pardalis) e o bugio (Alouatta guariba), por exemplo, evidenciam a importância da área para a 
manutenção de espécies-chave. 

Com relação ao status de ameaça em nível nacional, uma vez que Santa Catarina está em 
fase de elaboração de sua lista de espécies ameaçadas, considerando a lista nacional, 
apenas três espécies estão sob o status “vulnerável” e outras duas são consideradas 
“quase-ameaçadas”. Considerando as listas de espécies ameaçadas dos estados limítrofes, 
Paraná e Rio Grande do Sul, essa realidade é bastante modificada. 

Considerando os tipos de alimento consumidos, 13 das espécies registradas (50%) 
consomem frutos e o mesmo número consome invertebrados, nove consomem vertebrados 
(35%), oito consomem sementes e o mesmo número brotos (31%), seis consomem raízes 
(23%), três consomem néctar (12%), duas consomem detritos e o mesmo número peixes 
(8%), e uma espécie consome sangue, assim como pólen (4%). 

Os resultados apontam uma grande dependência da disponibilidade de frutos pelas 
espécies de mamíferos que ocorrem na área, o que é importante por dois aspectos: aponta 
a íntima relação entre as espécies da fauna com a flora e o importante papel da fauna na 
dispersão de sementes e conseqüentemente para a manutenção da estrutura da floresta. 

O alto consumo de invertebrados (principalmente insetos) também evidencia a importância 
dos mamíferos no combate a proliferação de pragas, incluindo agrícolas e florestais. A 
utilização de vertebrados na dieta, mesmo de pequeno porte, também foi expressiva, 
mostrando que a área abriga espécies topo de cadeia, que são fundamentais ao equilíbrio 
de qualquer sistema natural. 

 

3.2.9.4 Riqueza de Anfíbios 

O Sr. Germano Woehl Jr. vem realizando, desde sua aquisição, um inventário da 
anurofauna existente na RPPN Corredeiras do Rio Itajaí. Esta pesquisa vem sendo feita de 
forma expedita, com base em registros obtidos durante as visitas a campo. 

A grande extensão da área, aliada ao seu bom estado de conservação e riqueza em 
ambientes propícios possibilitam a ocorrência de diversas espécies de anfíbios. 

Até o momento foram detectadas 38 espécies pertencentes a 9 famílias distintas. A lista 
preliminar de anfíbios da RCRI é apresentada no Anexo 4. Nas figs. 3.159 a 3.162 a seguir 
são demonstradas algumas das espécies registradas na área protegida. 
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  Fig. 3.159: Leptodactylus notoaktites  
(Foto: Germano Woehl Jr.) 

 

Fig. 3.160: Hylodes perplicatus 
(Foto: Germano Woehl Jr.) 

  Fig. 3.161: Eleutherodactylus binotatus 
(Foto: Germano Woehl Jr.) 

Fig. 3.162: Eleutherodactylus sp 
(Foto: Germano Woehl Jr.) 

 

3.2.9.5 Ameaças à Fauna Silvestre 

A fauna em todos os ambientes naturais está sujeita a diversos impactos. Alguns deles 
dizem respeito à própria manutenção do equilíbrio dos ecossistemas como a predação e a 
competição. No entanto, em áreas alteradas os impactos são maximizados, conforme o grau 
de perturbação. Áreas antropizadas oferecem impactos distintos à fauna, desde aqueles 
causados diretamente ao meio, até aqueles causados diretamente a determinadas espécies 
ou à comunidade de maneira geral. 

Foi verificado que várias áreas naturais da encosta florestal do vale do rio Itajaí do Norte, no 
entorno da RCRI, estão sendo convertidas em plantios de eucalipto. O plantio desta espécie 
exótica, além de alterar ciclos hidrológicos e nutricionais do solo, modifica o ambiente de 
vida para a biota. A substituição das florestas nativas por monoculturas significa um impacto 
significativo para algumas espécies da fauna mais exigentes em relação ao habitat. A 
ausência de diversidade empobrece todo o sistema, limitando a disponibilidade de recursos, 
de locais de abrigo, além de forçar indivíduos a aumentar as suas áreas de vida, 
aumentando os conflitos entre co-específicos. 

A floresta ciliar na margem direita do rio Itajaí do Norte se encontra muito alterada ou até 
mesmo ausente em vários trechos das margens deste rio. A faixa de APP não é respeitada. 
Foi verificado no trecho avaliado que existe ampla atividade agrícola até a margem do rio 
em sua margem direita. Na margem esquerda, a montante da RCRI, existem plantios de 
eucaliptos muito próximos das margens do rio Itajaí do Norte, o que também traz prejuízos a 
fauna pela alteração de seu habitat. O desmatamento no entorno da RCRI ocasiona perda 
de habitat para muitas espécies, e contribui para seu declínio populacional. 

Além destes fatores de degradação existentes no entorno da RCRI, o principal fator de 
impacto observados para as comunidades de fauna é a caça de espécies de interesse 
cinegético, como o macuco (Tinamus solitarius), inambu (Crypturellus obsoletus), uru 
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(Odontophorus capueira), jacu (Penelope obscura), pombas (Patagioenas spp e Leptotila 
spp) e tucanos (Ramphastos dicolorus e R. vitellinus), dentre as aves, e a paca (Cuniculus 
paca), cateto (Pecari tajacu) e veados (Mazama spp.), dentre outros mamíferos.  

Vizinhos da RCRI relataram a presença constante de caçadores no interior da floresta, 
muitas vezes oriundos de centros urbanos próximos, sempre em busca destas espécies 
com alto valor cinegético, as quais tendem a desaparecer se a caça continuar de forma 
intensa e freqüente. Segundo informações de moradores locais a atividade de caça já 
extinguiu a jacutinga (Aburria jacutinga) da região e o mesmo pode acontecer com várias 
outras espécies de aves e mamíferos. 

A captura de psitacídeos e de passeriformes canoros para criação em cativeiro, assim como 
para abastecer o comércio ilegal de animais silvestres, é também um sério problema na 
região, relatado por vários moradores. Foi relatado um caso de venda de macucos 
capturados na RCRI e negociados na cidade de Itaiópolis. 

A presença de cães nas propriedades do entorno, e mesmo os cães de caça que circulam 
pela RCRI pode afetar expressivamente a fauna de mamíferos pela predação, estando 
sujeitos a este tipo de pressão principalmente tamanduás (Tamandua tetradactyla), cutias 
(Dasyprocta azarae), ouriços (Sphiggurus villosus), tatus (Dasypus spp) e preás (Cavia 
aperea), além de filhotes de veado (Mazama sp), de paca (Cuniculus paca) e de carnívoros 
de pequeno porte. Aves de hábitos terrestres  também podem ser afetadas pelos cães. 

Além disso, cães domésticos em propriedades afastadas geralmente não são vacinados, 
podendo transmitir doenças, ectoparasitos e parasitos intestinais às espécies de carnívoros 
silvestres que ocorrem na RCRI (principalmente ao cachorro-do-mato, Cerdocyon thous), 
cujo impacto na população pode ser irreversível. 

3.2.9.6 Considerações Finais sobre a Fauna 

A avifauna na região onde se insere a RCRI é bastante rica, abrigando espécies muito raras 
e ameaçadas de extinção. Foi observado que a maioria aves não estavam vocalizando 
durante a fase de campo, e muitas delas estavam se agrupando em bandos mistos. Estes 
fatos dificultam de certa forma sua localização em campo, e a realização de amostragens 
durante a época reprodutiva da maioria das espécies potencializará inventários mais 
aprofundados. 

Com relação aos mamíferos os resultados apontam uma riqueza que certamente aumentará 
com o aumento do esforço de campo e seu direcionamento para grupos não amostrados 
nesta avaliação, como pequenos roedores, marsupiais e morcegos. 

Algumas espécies de alta vulnerabilidade utilizam a área como o puma (Puma concolor), a 
jaguatirica (Leopardus pardalis), o cateto (Pecari tajacu), a paca (Cuniculus paca) e o bugio-
ruivo (Alouatta guariba). A ocorrência destas reforça a importância da área estudada como 
mantenedora de espécies importantes da fauna. 

Sem dúvida o registro mais importante com relação à fauna foi o do pica-pau-cara-canela 
(Dryocopus galeatus), espécie que conta com pouquíssimos registros para o Brasil, cuja 
biologia é totalmente desconhecida. Seu elevado grau de ameaça (vulnerável) no Brasil e no 
mundo, bem como nos estados limítrofes Paraná e Rio Grande do Sul (criticamente em 
perigo) ressalta a importância deste registro, e reforça a idéia de que a RCRI tem um forte 
potencial conservacionista. 

Mais pesquisas devem ser conduzidas na região. O esforço empregado durante o presente 
diagnóstico foi insuficiente para se obter resultados conclusivos, no entanto pode-se afirmar 
que se trata de um remanescente florestal de importância extremamente alta, inclusive pela 
situação de transição entre a Floresta Ombrófila Mista e a Floresta Ombrófila Densa. 

Recomenda-se evitar o manejo dos taquarais (Merostachys multiramea), pois um grande 
número de aves, inclusive espécies altamente ameaçadas de extinção, depende dos 
hábitats propiciados por este tipo de vegetação. 
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3.2.10 Visitação 
A visitação na RCRI ocorre de maneira muito pouco significativa, resumindo-se aos 
proprietários, em visitas periódicas de acompanhamento. 

De maneira irregular a reserva é visitada por invasores que adentram em seu interior para 
caçar animais silvestres e extrair outros recursos naturais. 

Por motivos de acesso e de segurança, não está prevista visitação intensa na RCRI. No 
entanto, considerando uma eventual mudança neste cenário, descreve-se a seguir as 
potencialidades de visitação da área protegida. A possibilidade de serem efetivadas 
atividades de visitação mais direcionadas e com menor intensidade também justificam uma 
análise das potencialidades da reserva. 

3.2.10.1 Potencialidades para visitação 

A RCRI possui atrativos naturais bastante significativos para justificar atividades de 
ecoturismo. Belas paisagens naturais, elevada diversidade de flora e fauna, e boas opções 
de contato primitivo com natureza. 

Por outro lado, o acesso à reserva é bastante precário, havendo apenas uma alternativa 
mais viável sob os aspectos ambiental e logístico. Mesmo esta única alternativa é também 
restritiva no que se refere a trafegabilidade de veículos, tendo em vista a conservação dos 
ambientes marginais ao acesso. A falta atual de qualquer estrutura de apoio à visitação 
(trilhas, placas, centro de visitantes, lixeiras, entre outros) também impede que qualquer 
atividade neste sentido seja implementada em curto prazo, sendo antes necessária a 
instalação das estruturas básicas. 

Por fim, invasões de caçadores nos remanescentes da RCRI e de seu entorno, assim como 
a freqüência de episódios violentos na região, apontam com um cenário desfavorável à 
efetivação de visitação nos moldes tradicionais em curto e médio prazo, principalmente pela 
falta de segurança. 

Caso este cenário se modifique, em longo prazo poderá ser explorado o ecoturismo de 
baixo impacto com numero controlado de visitantes na RCRI. 

Outro tipo de visitação considerado relevante para a área protegida é aquele com fins de 
conservação, através do qual a RCRI é apresentada para pessoas que apóiam 
financeiramente seus programas de manejo e também o plano de ampliação de áreas 
protegidas no entorno, visando incentivar e demonstrar a importância de seu apoio. No 
entanto, ainda que se configure como mais esporádica e com grupos menores, esta forma 
de visitação só poderá ser implementada quando a estrutura básica de apoio aos visitantes 
for instalada, assim como quando forem efetivados guarda-parques na RCRI. 

A seguir são descritos com maior detalhe alguns aspectos e potencialidades de visitação da 
RPPN Corredeiras do Rio Itajaí e de seu entorno. 

3.2.10.2 Iniciativas educacionais 

Não existem atividades de educação ambiental no interior da área protegida. Como já 
abordado nos itens anteriores, a falta de acessos, estrutura e segurança impossibilita este 
tipo de ação na RCRI. 

Por outro lado, diversos projetos e atividades de educação ambiental já foram efetivados 
pelo Instituto Rã-bugio junto às escolas do município de Itaiópolis, como descrito no item 
“Iniciativas Favoráveis à Conservação Ambiental no Município”. 

Desta forma, sendo o Instituto Rã-bugio uma entidade parceira na gestão da RCRI, assim 
como das demais áreas protegidas que estão se consolidando no entorno, existe enorme 
potencialidade educacional a ser explorada no município e especificamente na região da 
RCRI, podendo inclusive ser utilizada uma das áreas protegidas do entorno, que possua 
melhor acesso e maior segurança, para a visitação com fins de educação ambiental. A RCRI 
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pode participar indiretamente dos programas de educação fornecendo subsídios ao temas 
abordados, pela sua elevada importância de conservação no contexto regional, mesmo que 
não possa abrigar a visitação direta para este fim. 

3.2.10.3 Aspectos culturais e históricos 

O entorno da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí apresenta um histórico típico observado em 
toda a região onde se insere. Suas paisagens atuais são o reflexo das atividades 
econômicas desenvolvidas desde o passado até o presente: a intensa e predatória 
exploração madeireira e a conversão de florestas em áreas de aproveitamento agropecuário 
ou silvicultural. Este histórico, do qual felizmente a RCRI foi uma exceção, pode e deve ser 
abordado na informação de visitantes, se houverem. Da mesma forma, o histórico de defesa 
e preservação da área protegida também deve ser constantemente divulgado. 

3.2.10.4 Atrativos 

A seguir são descritos alguns atrativos de interesse para o entretenimento de visitantes na 
RPPN Corredeiras do Rio Itajaí. 

Paisagens Naturais ao Longo do Caminho da Pedreira e seu Entorno 

O Caminho da Pedreira, que dá acesso à porção nordeste da RPPN Corredeiras do Rio 
Itajaí, oferece a possibilidade de uma caminhada de nível leve de dificuldade, atravessando 
comunidades florestais com diferentes constituições estruturais – mais alteradas no exterior 
da RCRI, e mais conservadas, a medida em que se penetra na área protegida. A caminhada 
culmina na borda de um grande vale, de onde a vasta e exuberante floresta da área 
protegida pode ser contemplada de forma privilegiada, devido ao relevo bastante íngreme 
(Fig. 3.163). Ao longo do caminho é possível avistar aves de diversas espécies. Trata-se 
portanto de um atrativo bastante rico, com grandes possibilidades de entretenimento para 
visitantes. A implementação de trilha de interligação entre o Caminho da Pedreira e o rio do 
Couro ampliará as potencialidades desta região nordeste da RCRI. 

Vales e Rios 

A RCRI apresenta um relevante patrimônio em cursos d’água, e os vales por onde correm 
estes rios são extremamente belos. Destacam-se os rios do Couro e Itajaí do Norte, pelo 
seu grande porte e riqueza de corredeiras (Figs. 3.164 a 3.166). O vale do rio do Couro é 
especial por apresentar ainda um aspecto bastante primitivo, além de significativa cobertura 
florestal bem conservada em ambas as margens, e belos paredões rochosos (taipas). Estes 
atrativos poderão ser explorados futuramente com a instalação da trilha de ligação entre o 
Caminho da Pedreira e o rio do Couro. 

Aspectos Relevantes da Vegetação 

A RCRI é rica em árvores centenárias de espécies de grande relevância ecológica como o 
baguaçu (Talauma ovata), o cedro (Cedrela fissilis), a guarajuva (Buchenavia kleinii) e a 
canela-preta (Ocotea catharinensis). Apreciar a imponência e beleza destas árvores é por si 
só um importante atrativo para visitantes. A beleza de espécies arbustivas, herbáceas e 
epífitas da RCRI também merece menção (Figs. 3.167 a 3.169). 

Observação de Animais Silvestres 

A riqueza de fauna, especialmente de aves, é importante atrativo para visitantes na RCRI. 
Ao longo do Caminho da Pedreira é possível avistar diversas aves de diferentes tamanhos e 
cores, o que aumenta significativamente o potencial de visitação da área protegida (Fig. 
3.170). A observação de outros animais também é atrativo de interesse para visitantes, pela 
facilidade de observação de animais como bugios e serelepes, entre outros. 
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  Fig. 3.163: Paisagem a partir do final do Caminho da 
Pedreira (Foto: C.T.Blum) 

Fig. 3.164: Taipas no vale do rio do Couro (Foto: 
Germano Woehl Jr.) 

  Fig. 3.165: Paisagem do rio do Couro (Foto: Germano 
Woehl Jr.) 

Fig. 3.166: Paisagem do rio Itajaí do Norte (Foto: 
C.T.Blum) 

 
 

Fig. 3.167: Aspecto de cedro de grande porte (Foto: 
Germano Woehl Jr.) 

Fig. 3.168: Aspecto do exuberante interior da floresta 
na RCRI (Foto: C.T.Blum) 

 
 

Fig. 3.169: Detalhe da flor de Salvia sp na porção 
nordeste da RCRI (Foto: C.T.Blum) 

Fig. 3.170: Saíra-lagarta fotografada na RCRI, 
abundância em aves (Foto: R.E.F.Santos) 

 



Plano de Manejo – RPPN Corredeiras do Rio Itajaí                                                    Sociedade Chauá, 2008 
 
 
 

 78 

3.2.10.5 Perfil de Potenciais Visitantes 

Caso a visitação se torne uma pretensão efetiva a ser implantada no RPPN Corredeiras do 
Rio Itajaí, os tipos de visitantes que se adequam às características e atrativos da área 
protegida são: 

• Visitantes que contribuem financeiramente com os programas de conservação da 
RCRI e/ou das áreas protegidas do entorno; 

• Ecoturistas com perfil para turismo de baixo impacto; 

• Grupos de universidades para pesquisas em campo; 

3.2.11 Pesquisa e Monitoramento 

Até o momento apenas um inventário expedito da anurofauna foi conduzido na RCRI, pelos 
seus proprietários. De forma esporádica e informal vem sendo registrados vestígios e 
visualizações de outras espécies da fauna silvestre, sobretudo de aves e mamíferos, 
também pelos proprietários. 

No entanto, por situar-se em área de contato entre a Floresta Ombrófila Mista e a Floresta 
Ombrófila Densa, além de abranger comunidades vegetais extensas e em ótimo estado de 
conservação, a RPPN Corredeiras do Rio Itajaí apresenta grande potencial para projetos de 
pesquisa nos âmbitos da botânica e da zoologia, entre outras ciências naturais. Importantes 
contribuições ao conhecimento da biodiversidade e também da ecologia de espécies 
ameaçadas podem ser realizadas através da RCRI. Como exemplo deste potencial aponta-
se o estudo que deve ser realizado sobre a ecologia do pica-pau-de-cara-canela (Dryocopus 
galeatus), que ocorre na área e sobre a qual muito pouco se sabe.  

Outras linhas de estudos e projetos aconselháveis para área protegida podem envolver 
temas como controle de espécies exóticas invasoras, fitossociologia de comunidades 
ecotonais, inventário florístico de longo prazo, inventários faunísticos de longo prazo 
abrangendo os diversos grupos de animais, botânica de famílias complexas como 
Myrtaceae, Orchidaceae e Melastomataceae, ecologia de espécies ameaçadas de extinção, 
monitoramento da fauna e outros. 

3.2.12 Ocorrência de Fogo 

Segundo informações coletadas na área protegida e seu entorno, há muito tempo não há 
ocorrências de incêndios descontrolados na região. No entanto, foi constatada uma 
queimada controlada em frente à RCRI, na margem direita do rio Itajaí do Norte, o que 
aponta para o risco de incêndios acidentais a partir de propriedades vizinhas. As áreas 
porções mais elevadas da RCRI são mais suscetíveis a incêndios, por apresentarem 
vegetação mais alterada e/ou conexão com remanescentes alterados. Nas encostas 
inclinadas e vales dos rios do Couro e Itajaí do Norte a vegetação densa e a própria 
existência dos rios reduz bastante o risco de incêndios. A época em que a vegetação se 
encontra suscetível a incêndios é principalmente no inverno, quando as chuvas são mais 
escassas. 

3.2.13 Atividades desenvolvidas na área protegida 

Atualmente não existe visitação formal nem tampouco atividades de educação ambiental 
dentro da área protegida. A pesquisa se limita ao inventário expedito de anfíbios realizado 
esporadicamente pelos proprietários. 

Atividades de fiscalização e proteção como rondas de averiguação nas divisas e 
manutenção de cercas e trilhas não são realizadas até o momento na RCRI. De forma 
eventual e esporádica os proprietários fazem incursões na área protegida e no seu entorno, 
as quais por vezes resultam na detecção de crimes ambientais como desmatamento e 
desrespeito à APPs. Os crimes constatados tem sido sempre denunciados pelos 
proprietários da RCRI, junto aos órgãos ambientais responsáveis. 
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No item “Atividades Conflitantes com a Área Protegida” são descritas algumas atividades 
ilegais desenvolvidas por invasores no interior da RCRI, sobretudo a caça e a pesca. 

3.2.14 Sistema de Gestão 

A RCRI é gerida pelos seus proprietários, com apoio do Instituto Rã-bugio. Em 2008 iniciou-
se também a parceria entre os proprietários, Sr. Germano Woehl Jr. e Sra. Elza Nishimura 
Woehl, e o Instituto HSBC/ HSBC Corretora de Seguros S.A., que surgiu por intermédio da 
SPVS – Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, com seu 
Programa de Desmatamento Evitado. No arranjo desta parceria, o Instituto HSBC/ HSBC 
Corretora de Seguros S.A. entra com o apoio financeiro, a SPVS presta apoio técnico e os 
proprietários executam as ações de manejo. A área protegida não conta ainda com um 
conselho consultivo. 

3.2.15  Pessoal 

Ainda não existem funcionários contratados para a efetivação do manejo de conservação da 
RCRI. Tendo em vista sua situação precária de proteção e as fortes pressões predatórias no 
entorno, é vital a contratação de pelo menos dois funcionários que deverão dedicar-se 
prioritariamente a atividades de fiscalização e proteção, além de outras referentes ao 
manejo da área protegida. 

3.2.16 Infra-estrutura 

Edificações e Estrutura 

A única edificação existente na RCRI é um pequeno e abandonado casebre de madeira, 
com telhado de telhas de amianto, na extremidade sudoeste da área protegida, junto à 
margem do rio Itajaí do Norte. Este casebre com cerca de 9 m2 era usado como moradia 
pelo antigo proprietário. Após a aquisição da área protegida, o casebre foi usado 
esporadicamente para pernoite pelos atuais proprietários. 

Atualmente a edificação encontra-se bastante degradada, sem condições de servir como 
abrigo adequado. Não existe ligação de energia elétrica nem tampouco canalização de água 
atendendo ao casebre. O sanitário, já totalmente abandonado, se resume a um pequeno 
cômodo distanciado alguns metros do casebre, onde havia um buraco para os dejetos. 

Como agravante, o casebre situa-se dentro da área de preservação permanente do rio Itajaí 
do Norte, tendo de ser necessariamente removido. 

O local, no entanto, é estratégico para a instalação de um alojamento adequado para 
guardas-parque, servindo de base para as atividades nas porções sudoeste e sul da área 
protegida. Cuidado deve ser tomado para instalar a edificação fora da APP. O problema de 
falta ligação com a rede elétrica deve ser solucionado com tecnologias alternativas (gerador, 
energia solar, etc). A água pode ser canalizada por gravidade de nascentes próximas. A 

Além deste alojamento, a RCRI necessita de uma casa-sede, com acesso fácil e estrutura 
para alojamento dos gestores, funcionários e pesquisadores, assim como para a recepção 
de eventuais visitantes e para a administração. No entanto, pela dificuldade de acesso e 
para não causar impacto aos seus ecossistemas naturais, está prevista a instalação de uma 
casa-sede na área protegida adjacente ao norte, de propriedade do Instituto Rã-bugio, da 
qual se efetivará o gerenciamento de todo o complexo de áreas protegidas. 

Cercas 

Com exceção de um pequeno segmento bastante deteriorado na divisa sudoeste, não 
existem cercas nas divisas da propriedade, pelo fato de que a maioria dos limites é 
materializada pelos rios, sendo que as divisas secas ainda podem se modificar em virtude 
de novas aquisições para aumentar a superfície protegida. 
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Sinalização 

Não existem placas de sinalização na área protegida ou ao longo do seu acesso próximo. 

Sistema de Circulação e Acessos 

O sistema de circulação na área protegida é bastante incipiente. Não há acesso a veículos 
motorizados em seu interior. Existem apenas duas trilhas que adentram na área protegida. 
Uma delas é a que acessa o casebre abandonado na extremidade sudoeste, e acompanha 
a margem do rio Itajaí do Norte por cerca de 600 m. A outra trilha é representada pelo trecho 
final do Caminho da Pedreira, que dá acesso a porção norte da RCRI. Ambas trilhas 
encontram-se bastante fechadas pela vegetação. Existem relatos da existência de trilhas de 
caçadores, as quais são abertas e utilizadas sazonalmente. 

3.2.17 Equipamentos e Serviços 

Não existem equipamentos e serviços disponíveis na RCRI atualmente. A área protegida 
não é atendida por linha de energia elétrica e também não possui cobertura de telefonia 
celular. 

3.2.18 Recursos financeiros 

A RCRI vem recebendo recursos financeiros para seu manejo de conservação através do 
termo de cooperação firmado entre o Instituto HSBC/ HSBC Corretora de Seguros S.A., a 
SPVS e os proprietários, por intermédio do Programa de Desmatamento Evitado. Através 
desse programa, uma quantia mensal é repassada para investimento na área. Este termo foi 
firmado em 2008 e tem duração de cinco anos. 

Outra iniciativa de captação de recurso financeiro relacionada a RCRI e para a conservação 
de seu entorno é o Programa “Neutralize seu Carbono para Salvar o que Resta da Mata 
Atlântica”, criado pelo Instituto Rã-bugio. Através desta campanha qualquer pessoa, 
interessada em contribuir na conservação da biodiversidade e para a neutralização de 
carbono, pode participar doando uma quantia financeira acima de R$ 50,00. As doações são 
acumuladas até atingir o valor mínimo necessário para a compra de áreas no entorno da 
RCRI, para ampliar a área protegida. 

Mecanismos de captação de recursos como este podem ser utilizados também no 
levantamento de fundos para subsidiar a gestão e manejo da RCRI. Editais de 
financiamento para conservação também devem ser buscados. 

3.2.19 Formas de Cooperação 

Como já relatado no item anterior, a SPVS (Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e 
Educação Ambiental) é parceira na gestão da RCRI enquanto durar o convênio referente ao 
Programa de Desmatamento Evitado. 

O Instituto Rã-bugio é a principal instituição parceira da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí, 
participando de sua gestão e viabilizando formas de captação de recursos para seu manejo 
de conservação. 

Outras parcerias com instituições de ensino e pesquisa, assim como outras organizações 
conservacionistas, devem ser fomentadas. Trata-se de procedimento fundamental para que 
mais projetos conservacionistas possam ser desenvolvidos, desde que pautados na 
conservação dos ecossistemas nativos e valorização da área protegida. 

Na medida do possível, havendo um cenário político favorável, podem também ser 
buscadas parcerias com a prefeitura municipal de Itaiópolis e até mesmo com a prefeitura 
de Santa Terezinha, já que este município faz divisa com a área protegida (na margem 
direita do rio Itajaí do Norte). 
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3.2.20 Comunicação e Relações Públicas 

Uma importante ferramenta para a conservação da RCRI é a comunicação. Através da 
divulgação de sua existência, das ameaças existentes, e principalmente de seu elevado 
valor ecológico, é possível sensibilizar as autoridades, conscientizar grande parte da 
sociedade e até mesmo obter apoio de diversas formas. 

Os proprietários da RCRI vêm realizando importantes avanços no âmbito da comunicação e 
divulgação da área protegida. Matérias sobre seu histórico de aquisição e conservação, 
assim como suas lutas contra crimes ambientais na região vem sendo veiculadas em 
revistas e colunas de sites ambientais, entre outros. Destacam-se os seguintes artigos: “Eles 
estão preservando” (MANSUR, 2008); “Salvaremos a Mata Atlântica?” (WOEHL JR, 2008a); 
“Comprar para preservar resolve?” (WOEHL JR, 2008b); e “A Arca dos Woehl” (CRUZ, 
2008). Uma breve descrição sobre as principais características da RCRI também é 
disponibilizada no site do Instituto Rã-bugio. 

3.3 Possibilidade de conectividade 

Unidades de Conservação 

Num raio de cerca de 50 km em torno da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí existem 06 
unidades de conservação oficialmente criadas (Tabela 3.5), sendo apenas uma de proteção 
integral e as outras cinco de uso sustentável (Mapa de Conectividade, Anexo 5). Destas, a 
unidade mais próxima é a Área de Relevante Interesse Ecológico Serra da Abelha/ Rio da 
Prata, a cerca de 20 km da RCRI. Também relativamente próximas, a aproximadamente 30 
km, estão a APA da Represa do Alto Rio Preto e uma parte da Reserva Biológica Estadual 
do Sassafrás. As demais unidades de proteção integral encontram-se a distâncias 
superiores a 40 km. 

Felizmente, no entorno imediato da RCRI, foram adquiridas mais quatro áreas destinadas a 
conservação, pelos mesmos proprietários e também pelo Instituto Rã-bugio. Todas estas 
áreas são adjacentes ou muito próximas à área protegida e serão, ou já estão sendo, 
transformadas em Reservas Particulares do Patrimônio Natural, o que viabilizará a formação 
de uma considerável rede de unidades de conservação na região, totalizando 443,28 ha de 
remanescentes protegidos. 

Tabela 3.5: Unidades de Conservação num raio de 50km no entorno da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí. 

Unidade Categoria Tipologia Área 
(ha) Município 

Reserva Biológica 
Estadual do Sassafrás 

Proteção 
Integral Floresta Atlântica 6.972 Doutor Pedrinho, 

Benedito Novo 

Área de Relevante 
Interesse Ecológico Serra 
da Abelha/ Rio da Prata 

Uso 
Sustentável 

Floresta com 
Araucária e 

Floresta Atlântica 
4.604 Vitor Meirelles 

APA Municipal Represa 
do Alto Rio Preto 

Uso 
Sustentável 

Floresta com 
Araucária 16.000 Rio Negrinho 

APA Municipal Rio dos 
Bugres 

Uso 
Sustentável 

Floresta com 
Araucária 8.000 Rio Negrinho 

Floresta Nacional de Três 
Barras 

Uso 
Sustentável 

Floresta com 
Araucária 4.458,5 Três Barras 

RPPN Pinheirinho Uso 
Sustentável 

Floresta com 
Araucária - Rio Negrinho 
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Unidade Categoria Tipologia Área 
(ha) Município 

RPPN Taipa do Rio Itajaí 
 

Uso 
Sustentável 

Floresta com 
Araucária e 

Floresta Atlântica 
23,1 Itaiópolis 

RPPN Taipa Rio do Couro 
(em processo de criação) 

Uso 
Sustentável 

Floresta com 
Araucária e 

Floresta Atlântica 
36,3 Itaiópolis 

RPPN Refúgio do Macuco 
(em processo de criação) 

Uso 
Sustentável 

Floresta com 
Araucária e 

Floresta Atlântica 
31,86 Itaiópolis 

RPPN 01 (nome a definir) 
(em processo de criação) 

Uso 
Sustentável 

Floresta com 
Araucária e 

Floresta Atlântica 
18 Itaiópolis 

 

A área protegida tem concreta possibilidade de conexão com a ARIE Serra da Abelha/ Rio 
da Prata, a Reserva Biológica Estadual do Sassafrás e a APA da Represa do Alto Rio Preto, 
através das florestas de preservação permanente (APP) do vale do rio Itajaí do Norte e de 
seus grandes afluentes, desde que tais florestas encontrem-se bem conservadas. Estes 
corredores devem ser encarados como prioritários em programas de conservação e ações 
de fiscalização ambiental. 

Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal 

De acordo com a Lei 4.771 de 1965, que institui o Código Florestal Brasileiro, são 
consideradas áreas de preservação permanente os trechos situados: ao longo dos rios, em 
faixa marginal proporcional ao tamanho da drenagem; ao redor das lagoas ou reservatórios 
d'água naturais ou artificiais; nas nascentes, mesmo nos chamados "olhos d'água", seja qual 
for a sua situação topográfica; no topo de morros, e serras; e nas encostas ou partes destas, 
com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na linha de maior declive, entre outros. 

Assim, observa-se que significativa porção do entorno da área protegida enquadra-se como 
área de preservação permanente em especial no que se refere à vegetação existente às 
margens dos rios e nas encostas inclinadas. A conservação destas áreas garante a 
manutenção da qualidade ambiental da região de uma maneira geral e, sobretudo, viabiliza 
a conexão de remanescentes e o fluxo gênico. São de extrema importância. 

Adicionalmente, o Código Florestal Brasileiro e a legislação estadual prevêem também que 
cada propriedade rural mantenha 20% de sua área total conservada na forma da Reserva 
Legal, de maneira a garantir a manutenção dos recursos florestais e vegetais nativos. 

3.4 Declaração de significância 
A criação e manutenção de áreas protegidas que resguardem o pouco que restou da Mata 
Atlântica (no sentido amplo) demonstram comprometimento com o bioma, resultando, de 
uma maneira local, mas bastante direcionada, na conservação dos últimos remanescentes 
de suas fitofisionomias na região. 

Desta forma, a RPPN Corredeiras do Rio Itajaí tem sua maior relevância na considerável 
extensão dos remanescentes florestais protegidos, predominantemente em bom estado de 
conservação e caracterizados por uma situação de contato entre tipologias florestais, além 
de seu posicionamento estratégico, bastante favorável no sentido de garantir possibilidades 
de conectividade em nível regional. 

A conservação de ecossistemas frágeis como florestas ribeirinhas e florestas de encosta 
sobre solos instáveis também confere importância à área protegida, assim como a grande 
quantidade de nascentes e córregos existentes no seu interior. 
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Por fim, os remanescentes da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí apresentam elevado valor 
ecológico por guardar populações de diversas espécies ameaçadas de extinção como a 
canela-preta (Ocotea catharinensis), a canela-sassafrás (Ocotea odorifera) e o xaxim-bugio 
(Dicksonia sellowiana), dentre as plantas; o pica-pau-de-cara-canela (Dryocopus galeatus), 
o macuco (Tinamus solitarius) e o gavião-pega-macaco (Spizaetus tyrannus), dentre as 
aves; o bugio-ruivo (Alouatta guariba), a onça-parda (Puma concolor) e a lontra (Lontra 
longicaudis), dentre os mamíferos. A ocorrência confirmada do pica-pau-de-cara-canela é 
particularmente relevante tendo em vista se tratar de ave extremamente rara, cujos hábitos 
são muito pouco conhecidos pela ciência. 

Por fim, a relevância ecológica da RCRI é confirmada pelo fato de encontrar-se inserida na 
área prioritária para conservação MA086 – Serra da Abelha/ Santa Terezinha, definida pelo 
Ministério do Meio Ambiente como de importância biológica e prioridade de ação 
extremamente altas (MMA, 2007). 

4 PLANEJAMENTO 

4.1 Objetivos específicos de manejo 
O objetivo geral da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí é “proteger um remanescente da Mata 
Atlântica, caracterizado pelo contato entre a Floresta Ombrófila Mista e a Floresta Ombrófila 
Densa, conservando seu equilíbrio e biodiversidade através de proteção integral e manejo 
de conservação”. São objetivos específicos: 

• restaurar áreas ocupadas por espécies vegetais exóticas invasoras, procedendo a sua 
erradicação e controle, permitindo a regeneração natural da vegetação original; 

• proteger espécies da flora e da fauna ameaçadas de extinção, raras e/ou endêmicas; 

• proteger amostras de ecossistemas naturais do bioma Mata Atlântica, abrangendo 
área de transição entre a Floresta Ombrófila Mista e a Floresta Ombrófila Densa; 

• proteger o solo e os recursos hídricos; 

• proporcionar a neutralização de carbono visando atenuar as mudanças climáticas; 

• propiciar a pesquisa científica, dentro das limitações impostas pelo plano de manejo; 

• subsidiar projetos de educação e conscientização ambiental; 

• servir como referência de conservação ambiental, estimulando proprietários do 
entorno a seguirem práticas conservacionistas semelhantes. 

 

4.2 Zoneamento 
O zoneamento é uma técnica de ordenamento territorial, usada para atingir melhores 
resultados no manejo de uma área protegida, estabelecendo usos diferenciados para cada 
espaço, segundo seus objetivos, potencialidades e características. Identificando e 
agrupando áreas com as qualificações citadas, que irão constituir zonas específicas, tendo 
normas próprias (FERREIRA et al., 2004). Dessa forma, o zoneamento torna-se uma 
ferramenta vital para a gestão da área protegida. 

O zoneamento da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí foi realizado utilizando-se como base a 
planta individual do perímetro da propriedade e imagem de satélite Landsat, com os quais 
foram elaborados quatro mapas temáticos, após as verificações em campo: Mapa Base, 
Mapa de Vegetação, Mapa de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Mapa de Uso 
Público. O cruzamento dos dados contidos nestes quatro mapas temáticos, assim como de 
várias informações relevantes levantadas em campo, viabilizou a definição das distintas 
zonas de manejo para a área protegida, apresentadas no Mapa de Zoneamento (Anexo 5). 
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4.2.1 Zona Silvestre 

É aquela que contém as áreas melhor conservadas, destinando-se essencialmente à 
conservação da biodiversidade e à proteção de trechos com fragilidade ambiental. A zona 
silvestre funciona como reserva de recursos genéticos silvestres, onde são permitidos 
pesquisas que não perturbem as comunidades biológicas, estudos, monitoramento, 
proteção e fiscalização. Nesta zona a única infra-estrutura permitida é aquela destinada à 
sua proteção e fiscalização, como: aceiros, cercas, trilhas de fiscalização e torres de 
observação. 

Essa zona abrange a maior parte da RCRI, resguardando todas as florestas, vales e 
nascentes de sua porção central. Seu limite na extremidade nordeste acompanha a borda 
superior do vale encaixado de afluente do rio do Couro. Na extremidade sudoeste esta zona 
é limitada por córrego afluente do rio Itajaí do Norte (Fig. 4.1). 

 

4.2.2 Zona de Proteção 

Essa zona contém remanescentes relativamente conservados, mas que já receberam um 
certo grau de intervenção humana. São permitidos pesquisa, estudos, monitoramento, 
proteção, fiscalização e visitação de baixo impacto. A implementação de infra-estrutura é 
permitida, desde que estritamente voltada para o controle e a fiscalização, como: guaritas, 
alojamentos para guardas-parque, aceiros, cercas, portão de entrada, estradas de acesso, 
trilhas de fiscalização e torres de observação. A visitação de baixo impacto nessa zona 
compreende o turismo científico e a observação de vida silvestre através de trilhas rústicas, 
sem infra-estrutura e equipamentos facilitadores. 

Essa zona abrange dois trechos nas extremidades nordeste e sudoeste da RCRI. Protege 
predominantemente florestas no estágio médio da sucessão (Fig. 4.2). 

 

4.2.3 Zona de Recuperação 

Abrange áreas com significativo grau de alteração que deverão passar por um processo de 
recuperação. Tendo em vista as boas condições de resiliência nos trechos degradados, a 
recuperação será espontânea, promovida pela regeneração natural. A visitação de baixo 
impacto é permitida desde que as atividades não comprometam sua recuperação. Possui 
caráter temporário, pois, uma vez recuperada, deve ser integrada na zona de proteção. 

Foi definida como zona de recuperação a área de entorno do casebre abandonado na 
extremidade sudoeste, às margens do rio Itajaí do Norte, que atualmente se encontra 
coberta por comunidades vegetais no estágio inicial da sucessão e com a presença de 
espécies exóticas invasoras (Fig. 4.3). 

 

4.2.4 Zona de Transição 

Para a RPPN Corredeiras do Rio Itajaí foi definida como zona de transição uma faixa de 20 
metros acompanhando todo o perímetro da propriedade, em seu interior. Sua função básica 
é servir de filtro ou faixa de amortização que possa absorver os impactos provenientes de 
fora da área protegida. Esta zona destina-se, portanto, às ações de fiscalização de divisas e 
de prevenção de incêndios, entre outras. A zona de transição poderá receber também toda 
a infra-estrutura e serviços necessários à área protegida, quando for o caso (Fig. 4.4). 
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Fig. 4.1: Zona silvestre delimitada para a RPPN 
Corredeiras do Rio Itajaí. 

Fig. 4.2: Zona de Proteção estabelecida para RPPN 
Corredeiras do Rio Itajaí. 

  
Fig. 4.3: Zona de Recuperação delimitada para a 
RPPN Corredeiras do Rio Itajaí. 

Fig. 4.4: Zona de Transição delimitada para a RPPN 
Corredeiras do Rio Itajaí. 

 

4.3 Programas de Manejo 
Os programas de manejo definem e ordenam as atividades a serem desenvolvidas, 
regulamentando as estratégias e normas de uso para que os objetivos específicos da área 
protegida sejam atingidos. 

 

4.3.1 Programa de Administração 

4.3.1.1 Sistema de Gestão da Área Protegida 

Objetivo: gerir a área protegida de forma adequada dentro de diretrizes conservacionistas. 

 

Atividades e Normas: 

I. Delineamento geral das atividades: A RPPN Corredeiras do Rio Itajaí será gerida pelos 
seus proprietários, em parceria contínua com o Instituto Rã-bugio, e com o apoio técnico 
da SPVS (enquanto perdurar a parceria no Programa de Desmatamento Evitado). Caso 
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se julgue necessário, poderá ser criado um conselho gestor para tornar mais efetivo o 
manejo de conservação da área protegida, ainda que os proprietários sejam soberanos 
na aprovação das ações a serem implementadas na área protegida. As regras a serem 
seguidas para efetivação de qualquer atividade são listadas abaixo: 

a) total conformidade com a legislação ambiental; 

b) contínuo comprometimento com a causa conservacionista; 

c) aprovação pelos proprietários e pelas instituições parceiras; e 

d) conformidade com o plano de manejo e com o manual de procedimentos da RCRI. 

 

II. Manual de Procedimentos da Área protegida: Com base no zoneamento, diretrizes e 
programas que constituem o plano de manejo, deverá ser elaborado um breve manual de 
procedimentos, de caráter didático e prático, o qual será diariamente utilizado nas 
atividades de manejo da área protegida. 

 

III. Infra-estrutura e logística: Tendo-se em vista as atividades de proteção, fiscalização, 
pesquisa, visitação de baixo impacto a serem desenvolvidas na área, estão previstas as 
seguintes demandas: 

a) Georreferenciamento de Precisão 

Para que a RCRI possua uma delimitação precisa e livre de superposições, em atendimento 
a Lei Federal 10.267 de 28/08/2001, faz-se necessária a efetivação de medições com 
suporte geodésico, atendendo a precisão posicional exigida na regulamentação da nova 
legislação. 

 

b) Obras e Adequações Logísticas: 

b.1) Construção de um alojamento para guardas-parque na extremidade sudoeste: A 
edificação deverá possuir, no mínimo: 01 quarto com espaço para dois beliches; 01 
banheiro com chuveiro; 01 cozinha; e 01 pequena sala de convivência. O alojamento 
deverá ser aparelhado com equipamentos mínimos que permitam o preparo e 
armazenamento de refeições, a higiene pessoal e o repouso de funcionários e/ou 
pesquisadores. A construção deverá ser localizada fora da área de preservação 
permanente e possuir abastecimento de água (preferencialmente por gravidade) e 
sistema de tratamento de efluentes por filtro de raízes. A obra se faz necessária para o 
suporte de ações de fiscalização, proteção e pesquisa na parte sul da área protegida. 
A dificuldade de acesso a esta extremidade da RCRI justifica a necessidade do 
alojamento. 

b.2) Remoção do casebre abandonado: A antiga edificação, localizada em área de 
preservação permanente, deverá ser desmontada e removida, com posterior condução 
da restauração ambiental no local. 

b.3) Necessidade de casa-sede: A RCRI necessita de uma casa-sede, com acesso fácil e 
estrutura para alojamento dos gestores, funcionários e pesquisadores, assim como 
para a recepção de eventuais visitantes e também para abrigar um pequeno escritório 
de administração. No entanto, pela dificuldade de acesso à área protegida, e para não 
causar impacto aos seus ecossistemas naturais, para o gerenciamento de todo o 
complexo de áreas protegidas está prevista a instalação de uma casa-sede nas 
imediações da RPPN, às margens da estrada principal Dr. Cerqueira, em um terreno 
apropriado para construções a ser adquirido. Especificações no capítulo “Diretrizes 
para Conservação do Complexo de Áreas Protegidas Itajaí do Norte/Couro” 
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- Recomendações para as obras: 

• as edificações devem possuir padrões de arquitetura que se harmonizem com o 
ambiente natural; 

• a madeira e demais subprodutos utilizados nas construções deverão ser 
provenientes de empresas com certificação ambiental, visando a conservação dos 
recursos naturais; 

• a madeira utilizada deverá ser tratada para aumentar sua durabilidade frente a 
umidade e organismos que a degradem; 

• as obras devem primar pela otimização dos recursos naturais, tais como o melhor 
aproveitamento da luz natural, energia elétrica, captação de água da chuva, 
aproveitamento da gravidade para abastecimento de água, e reutilização de água, 
entre outros; e 

• as edificações devem ser instaladas fora da área das RPPNs e fora de área de 
preservação permanente 

 

c) Readequação, Instalação e Manejo de Trilhas: 

Para a efetivação dos programas de manejo da RCRI, é de vital importância a 
implementação de um sistema de circulação adequado. No capítulo de Projetos Específicos 
são detalhadas as ações necessárias ao manejo de trilhas. Abaixo são descritos aspectos 
necessários para que o sistema de circulação seja efetivado: 

c.1) Efetuar limpeza e readequações de conservação na trilha do Caminho da Pedreira: 
esta será o acesso principal no interior da área protegida (apenas para pedestres); 

c.2) Definir, planejar e implementar trilha de acesso ao rio do Couro à partir do Caminho da 
Pedreira, visando a acessibilidade de fiscalização, proteção e visitação ao vale do rio 
do Couro e possivelmente à área protegida de 31,86 ha, dos mesmos proprietários, 
situada na margem esquerda deste rio; 

c.3) Redefinir e ampliar o traçado da Trilha do Rio Itajaí: começando na Figueira 
Centenária da divisa e percorrendo paralelamente as margens do rio Itajaí do Norte 
até a foz do rio do Couro. O traçado deverá percorrer trechos preferencialmente fora 
da área de preservação permanente, sempre que possível; 

c.4) Implantar passarela de madeira tratada para transposição da área de solo hidromórfico 
próxima da divisa sudoeste; 

c.5) Realizar análise de sítio e estudo de viabilidade para implantação de trilha marginal ao 
rio do Couro, interligando as extremidades sudoeste e nordeste da RCRI, situação que 
seria ideal para o pleno resultado das atividades de fiscalização e proteção. 

- Recomendações para as readequações e manejo de trilhas: 

• os planejamentos, análises de sítio, modificações e implementações de novos 
traçados devem ser supervisionados por técnico da área ambiental, 
preferencialmente com experiência em conhecimentos sobre fragilidade ambiental e 
implantação de trilhas; 

• todos os pontos onde as trilhas cruzam drenagens, permanentes ou intermitentes, 
deverão ser equipados com bueiros ou pontes adequadas utilizando material 
resistente que não seja oriundo das comunidades vegetais nativas; e 

• a readequação e o manejo de trilhas deverá seguir as determinações do item 
“Manejo de Trilhas” no capítulo “Projetos Específicos”, mais adiante. 
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d) Sinalização: 

Tendo em vista a forte pressão de caça e de extração de recursos no interior da área 
protegida, uma sinalização consistente é a primeira medida necessária para intimidar os 
infratores. Deste modo, faz-se necessária a instalação de placas de advertência e de 
sinalização, adotando-se formato padrão. 

d.1) Placas de Advertência: deverão ser instaladas placas de advertência em todas as 
divisas, em pontos estratégicos, nos trechos onde se verifica maior risco de incêndios, 
maior tráfego de pessoas e/ou maior probabilidade de invasão da área protegida. 
Estas placas deverão apresentar o nome da RCRI e indicar a proibição de entrada, de 
caça, pesca e coleta de qualquer material no seu interior, sob pena de apreensão e 
multa, por tratar-se de crime ambiental. 

d.2) Placas Informativas (opcional): podem ser instaladas placas informativas da 
localização da RCRI ao longo da estrada de acesso desde a SC 477. No caso de ser 
implementada a visitação de baixo impacto, podem ser instaladas placas informando 
locais específicos da área protegida (indicando a sede, nomes de trilhas, atrativos 
naturais, entre outros) e também normas de comportamento. 

Recomendações para a sinalização: 

• definir modelo e tamanho padrão para as placas da área protegida; 

• optar por um tamanho que permita a visualização à relativa distância, mas que não 
prejudique a qualidade paisagística geral da área protegida; 

• as placas de advertência afixadas em troncos de árvores, devem ser instaladas da 
forma menos agressiva possível, sendo proibida a fixação por arame no entorno do 
tronco, que pode acarretar seu estrangulamento; 

• placas informativas devem ser afixadas em palanques próprios; e 

• todas placas devem ser afixadas em locais com boa visibilidade, de diversos ângulos 
de visão, e preferencialmente a uma altura fora do alcance de vândalos. 

 

e) Cercas: 

A RCRI possui uma situação bastante diferenciada no que se refere ao uso de cercas. A 
maior parte de suas divisas, ao sul e a oeste, é materializada por rios, dispensando a 
necessidade de cerca. Sua única linha de divisa seca, ao norte, tende a ser modificada com 
a aquisição e proteção das áreas confrontantes, que é objetivo dos proprietários e do 
Instituto Rã-bugio, as quais seriam também transformadas em RPPNs. No limite nordeste a 
RCRI já se confronta com uma área de 18 ha (de propriedade do Instituto Rã-bugio) 
destinada à conservação Deste modo, a necessidade de instalação de cercas na área 
protegida depende do avanço do plano de aquisição de novas áreas, e deve considerar as 
seguintes diretrizes: 

e.1) No limite sudoeste, caso não seja adquirida a propriedade confrontante (Vitor Bodnar 
ou Júlio e Narciso Martins), será necessária a instalação de cerca de divisa com esta 
propriedade, numa extensão de 1.248,40 m. Esta é vital por ser a área confrontante de 
fácil acesso, o que pode viabilizar invasões que prejudiquem a implementação do 
programa de restauração ambiental e também as instalações do alojamento para 
guardas-parque. A entrada para esta extremidade da área protegida deve ser 
resguardada, no mínimo, por um colchete com corrente e cadeado, podendo-se avaliar 
a possibilidade de implementação de um portão. 

e.2) Se a configuração do confrontante norte (Indústria Madeireira Lucena) se modificar e a 
aquisição de suas áreas se tornar inviável, será necessária a instalação de cerca ao 
longo de toda a divisa, com exceção do trecho onde de confrontação com a área de 18 
ha do Instituto Rã-bugio. 
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Recomendação para as cercas: 

• para a implantação de cercas deverão ser usados preferencialmente palanques de 
concreto, sendo também permitidos moirões de eucalipto, desde que tratados para 
aumentar sua durabilidade; 

• as cercas deverão ter um padrão de cinco fios, podendo ser todos de arame liso ou 
combinando arame liso ao arame farpado, neste caso devem ser três fios de arame 
farpado na parte superior e 2 fios de arame liso na parte inferior, facilitando o trânsito 
de animais silvestres; 

• deverá ser realizada roçada periódica (no mínimo anual) das divisas secas, para 
facilitar o monitoramento e manutenção das cercas; e 

• deverão ser realizadas inspeção geral e manutenção de todas as cercas de divisa. 

 

f) Estradas e Acessos: 

Uma severa condicionante para a implementação dos programas de manejo na RCRI é sua 
deficiência de acessos. por outro lado, esta é a principal razão de seu excelente estado de 
conservação. Devem ser seguidas as seguintes diretrizes para que o acesso seja viabilizado 
dentro de limites aceitáveis para a conservação ambiental: 

f.1) Formalizar acordo com o proprietário confrontante ao norte (Indústria Madeireira 
Lucena) para a utilização do Caminho da Pedreira, que pode ser utilizado como 
estrada (após adequações) até determinado ponto a ser definido por uma criteriosa 
análise de sítio. A partir deste ponto o acesso até a área protegida deverá ser feito 
apenas por pedestres ou veículos de menor porte como bicicleta ou motocicleta. 

f.2) A readequação do Caminho da Pedreira para acesso motorizado (automóvel ou 
motocicleta) está condicionado a um estudo prévio sobre o status do pica-pau-cara-
canela (Dryocopus galeatus), espécie ameaçada registrada na região do caminho. O 
estudo, a ser elaborado por um ornitólogo, deverá definir condutas de uso do caminho 
que reduzam ao máximo a interferência nos hábitos desta espécie. 

f.3) Após o estudo sobre o pica-pau-cara-canela e a análise de sítio do traçado, o 
Caminho da Pedreira deverá adequado para o trânsito controlado de automóveis (até 
o ponto determinado pela análise de sítio). Deverá ser realizada limpeza da vegetação 
herbáceo-arbustiva, instaladas valetas de drenagem e aplicado saibro nos trechos 
mais íngremes. 

f.4) No trecho final definido pela análise de sítio, onde não é viável a re-abertura da 
estrada, o Caminho da Pedreira deverá ser apenas roçado e mantido como trilha 
larga, sendo equipado com valetas de drenagem e outras estruturas de contenção da 
erosão, viabilizando o trânsito de pedestres, bicicletas e, eventualmente, motocicletas 
(apenas para subsidiar ações de fiscalização e proteção). 

f.5) Formalizar acordo com o proprietário confrontante a sudoeste para acessar a RCRI 
atravessando esta propriedade confrontante. 

f.6) Tendo em vista as condições precárias e o traçado inadequado da Estrada Geral Dr. 
Cerqueira neste trecho final que chega às margens do rio Itajaí do Norte, considera-se 
que para o acesso à extremidade sudoeste da RCRI, esta pode ser utilizada apenas 
por bicicletas ou motocicletas (para atividades de fiscalização e proteção). 

Recomendações para as estradas e acessos: 

• não será permitida a implantação de estradas no interior da RCRI; 

• as adequações e ações de manutenção nos acessos externos devem ser feitas 
aplicando-se técnicas de baixo impacto; 
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• deverão ser mantidas e/ou construídas valas de drenagem nos acesso externos; e 

• os focos erosivos dos acessos externos devem ser controlados, recuperado e 
monitorados. 

 

g) Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos: 

O lixo produzido no futuro alojamento de guardas-parque e nas demais atividades dos 
programas de manejo deverá ser armazenado em recipientes adequados como tambores 
plásticos ou de fibra que possam ser fechados. O lixo deverá ser separado em reciclável, 
não reciclável e orgânico (que deverá ser destinado na própria área protegida, em uma 
composteira). Os resíduos recicláveis e não recicláveis deverão ser retirados semanalmente 
da área protegida, e conduzidos a locais apropriados. O lixo reciclável deverá chegar a 
usinas de reciclagem e o lixo não reciclável deverá ser destinado a aterro sanitário. 

 

h) Tratamento de efluentes: 

O alojamento para guardas-parque na RCRI deverá ser equipado com estação de 
tratamento de efluentes através do sistema de filtros de raízes. 

 

i) Sistema de comunicação por rádio: 

Considerando a extensão da área protegida, é essencial a implementação de um sistema 
eficiente de comunicação por rádio HT, para que eventuais emergências possam ser 
atendidas de forma ágil e eficaz. O sistema de comunicação por rádio é também de vital 
importância para as atividades de fiscalização e proteção da área protegida. 

 

j) Segurança e Primeiros socorros: 

Para que todas as atividades de conservação e manejo da área protegida sejam conduzidas 
com segurança, é necessário: 

• capacitar funcionários em práticas de primeiros socorros e definir uma rotina 
emergencial de salvamento e transporte de feridos para o hospital mais próximo; 

• funcionários, pesquisadores ou visitantes deverão sempre utilizar equipamentos de 
proteção individual, adequados a cada atividade, quando em atividade externa; e 

• deverá ser mantido um kit de primeiros socorros com as equipes que estiverem no 
interior da área protegida, e outro kit no alojamento para guardas-parque, cujos 
materiais deverão ser periodicamente repostos. 

 

IV. Recursos humanos: A manutenção adequada da área protegida e de sua infra-estrutura 
depende da permanência integral de, no mínimo, dois funcionários habilitados para a 
função de guarda-parque. Os funcionários deverão ser treinados e orientados 
adequadamente para exercer todas as funções executivas descritas no presente plano de 
manejo. É necessário que os funcionários sejam capacitados em curso específico para 
formação de guarda-parques. Os funcionários deverão dominar procedimentos de 
fiscalização, abordagem de infratores, manutenção de trilhas, acompanhamento de 
pesquisadores, reconhecimento e controle de espécies exóticas invasoras, combate a 
incêndios e primeiros-socorros, entre outros. 

a) Atividades no período diurno: 

Durante o dia os funcionários são responsáveis pela fiscalização da RCRI, além de realizar 
periodicamente serviços de manutenção de trilhas e cercas, roçadas de divisas, controle de 
plantas exóticas invasoras e outros relativos aos programas deste plano de manejo. 
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b) Atividades no período noturno: 

Durante a noite os funcionários se responsabilizam pela vigília do alojamento na 
extremidade sudoeste, fazendo também eventuais fiscalizações noturnas, quando houver 
necessidade. 

c) Atividades e demandas adicionais: 

Atividades além da demanda rotineira da área protegida deverão ser consideradas 
adicionais e os custos deverão ser remunerados pela parte que gerou a demanda 
(proprietário ou parceiros). Para determinados serviços de manutenção poderão ser 
contratados mais funcionários para auxiliarem os funcionários fixos. Caso a pressão de caça 
e a ameaça de intervenções violentas se intensifiquem na área protegida, deve ser estudada 
a contratação de funcionários especializados no ramo da segurança. 

 

4.3.2 Programa de Fiscalização e Proteção 

4.3.2.1 Fiscalização da Área Protegida  

Objetivo: Detectar e evitar atividades que não estejam em conformidade com aquelas 
permitidas no plano de manejo e que tragam degradação ambiental como caça, pesca, 
coleta, invasões, incêndios e outros. 

 

Atividades e Normas: 

I. Rondas de Fiscalização: A fiscalização constante no interior e no entorno dos 
remanescentes é essencial para a manutenção da segurança e conservação da área 
protegida. Durante as rondas, devem ser verificados e anotados em diário de campo 
vestígios da passagem de transeuntes, armadilhas, cevas, acampamentos ou qualquer 
outra atividade que não seja permitida na área. Armadilhas encontradas devem ser 
levadas guardadas para constarem como registro. É de vital importância que as rondas 
sejam efetuadas em horários e trajetos variados ao longo da semana, de maneira que os 
infratores não consigam detectar uma rotina. O material necessário para as rondas é: 
mochila, rádio, máquina fotográfica, facão, uniforme, botas e/ou perneiras, caderneta de 
campo e caneta. 

• as rondas devem ser feitas diariamente ao longo das trilhas internas, considerando a 
necessidade de variar constantemente os horários e trajetos; 

• ao menos duas vezes por semana deve ser feita ronda no percurso completo, desde 
o Caminho da Pedreira, passando pela Trilhas do Rio do Couro e do Rio Itajaí, até a 
extremidade sudoeste, ou no sentido contrário; 

• a ronda no percurso completo pode ser combinada com pernoite no alojamento 
sudoeste e retorno pelo mesmo trajeto no dia seguinte; 

• enquanto a divisa norte não for materializada por cerca (aguardando-se a 
possibilidade de aquisições de novas áreas), recomenda-se a realização de ronda ao 
longo desta divisa, com periodicidade apenas trimestral para verificar possíveis 
irregularidades, não sendo necessária a implementação de trilha consolidada, 
apenas de um carreiro de fiscalização; e 

• em épocas onde se observe maior pressão de invasão e caça devem ser 
intensificadas as rondas, aumentando a freqüência da ronda no percurso completo e 
nos locais mais visados pelos infratores. 

• sazonalmente devem ser efetivadas operações conjuntas entre os guarda-parques, a 
Polícia Ambiental e/ou fiscais do IBAMA ou da FATMA, especialmente para fiscalizar 
o entorno, interceptando infratores antes que estes invadam a área protegida. 
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Recomendações para as rondas: 

• padronizar um uniforme com uma logomarca da área protegida para todos os 
funcionários; 

• os funcionários devem andar sempre em duplas, deixando avisado (verbalmente ou 
em quadro de recados) na futura casa-sede (que atenderá o complexo de áreas 
protegidas), no alojamento sudoeste e/ou a algum terceiro, o local onde estarão 
fazendo a ronda, por motivos de segurança; 

• os funcionários devem dispor de um meio de transporte ágil e prático (recomenda-se 
uma motocicleta) que permita acesso rápido à área protegida e também rápida 
evacuação, caso necessário; 

• sempre carregar máquina fotográfica para possíveis registros de animais, plantas, 
invasores e outros vestígios; 

• as trilhas devem ser mantidas sempre limpas; 

• verificar a ocorrência de espécies invasoras e já removê-las, quando possível; 

• montar ficha-padrão de ocorrências na área protegida; 

• registrar todas as ocorrências verificadas (visando formar um histórico); 

• estabelecer um procedimento padrão de ação em casos emergenciais como 
detecção de caçadores, animais feridos ou foco de incêndio, principalmente no 
sentido de agilizar o contato com a Polícia Ambiental ou o Corpo de Bombeiros;  

• evitar confronto direto com infratores armados sem a presença de autoridades 
policiais; e 

• manter sistema eficiente de comunicação na área protegida. 

 

4.3.2.2 Proteção da Área Protegida 

Objetivo: promover a proteção e manutenção dos remanescentes da área protegida. 

 

Atividades e Normas: 

I. Manutenção das cercas e das divisas: As rondas de fiscalização periódica gerarão 
informações de locais onde as cercas necessitem de manutenção. A limpeza das divisas 
secas e a manutenção das cercas são fundamentais para não sugerir uma situação de 
abandono. Para a manutenção das cercas são necessários equipamentos adequados 
como alicates, extensores, martelos, grampos, além do próprio material (palanques e 
arame). 

 

II. Proteção contra incêndios: A área protegida está sujeita a incêndios nos períodos mais 
secos do ano, seja por acidentes ou por vandalismo. Desta forma, são necessários os 
seguintes procedimentos: 

• diálogo com os proprietários vizinhos no sentido de responsabilizá-los também, no 
engajamento contra queimadas e incêndios; 

• fiscalização constante nas áreas e épocas de maior risco 

• manutenção de aceiros nas áreas de maior risco, caso se julgue necessário; 

• treinamento dos funcionários em cursos de combate a incêndios; 

• aquisição de equipamentos de combate a incêndios: 8 abafadores; 5 enxadas 
grandes; 2 pulverizadores costais; 5 pás; 
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• contato com o Corpo de Bombeiros responsável pela região, intensificado durante 
as épocas de maior risco; 

• elaboração de plano de emergência no caso de incêndios, que deverá abranger 
comunicação e ações de controle sistematizadas; e 

• manter sistema eficiente de comunicação na área protegida. 

 

III. Proteção à fauna: além da fiscalização contra a caça e o tráfico de animais silvestres, 
outras medidas são relevantes para a devida conservação das comunidades de fauna na 
área protegida, quais sejam: 

• avaliação das espécies raras para a verificação de seu status local em toda a área 
protegida, direcionando ações de manejo que viabilizem sua conservação; 

• localização dos principais sítios utilizados por espécies raras nos limites da área 
protegida, visando indicar áreas prioritárias para sua conservação, locais onde 
deverão ser evitadas ao máximo perturbações; 

• não suprimir os taquarais (Merostachys multiramea) existentes no interior da área 
protegida, pois um grande número de aves, inclusive espécies ameaçadas de 
extinção, depende dos hábitats propiciados por este tipo de vegetação; e 

• impedir ao máximo a circulação de cães domésticos no interior da propriedade e, se 
possível, incentivar e/ou promover a vacinação dos cães existentes nas 
propriedades do entorno, para evitar contaminação dos animais silvestres. 

 

IV. Sistema integrado de comunicação e ação: é de extrema importância a busca de 
parcerias e do estabelecimento de diálogo com pessoas e entidades relacionadas 
direta ou indiretamente à conservação da área protegida. Desta forma, a seguintes 
diretrizes devem ser seguidas: 

• efetivação de programas, medidas ou ações de conscientização ambiental da 
população do entorno, salientando os benefícios indiretos das áreas naturais, a 
necessidade de conservação da biodiversidade e, principalmente, as penalidades ao 
descumprimento da legislação ambiental (avaliar a possibilidade de mobilizar a 
Polícia Ambiental, IBAMA e/ou FATMA a participarem destas ações de 
conscientização e advertência); 

• busca de parceria com os vizinhos para que estes comuniquem a ocorrência de 
incêndios (e até auxiliem no seu combate) ou invasões na área protegida; e 

• contato com a Polícia Ambiental e com o Corpo de Bombeiros, tanto pelo 
proprietário, quanto pelos funcionários e vizinhos. Todos diretamente relacionados à 
área protegida deverão ter contato contínuo com estas instituições, com o objetivo de 
reprimir possíveis invasores e manter bom relacionamento entre as partes. 

4.3.3 Programa de Restauração Ambiental 

Objetivo: favorecer os processos de sucessão natural de maneira a facilitar a re-
estruturação de comunidades florestais em áreas degradadas da RPPN 
Corredeiras do Rio Itajaí. 

Atividades e Normas: 

Este sub-programa será implementado prioritariamente na zona de recuperação definida na 
porção sudoeste da RCRI. A área de entorno do casebre abandonado encontra-se coberta 
por vegetação no estágio inicial da sucessão, apresentando elevada densidade de espécies 
exóticas invasoras como a goiabeira e a uva-do-japão. A restauração será acelerada através 
da retirada das espécies exóticas invasoras, de acordo com as especificações a seguir. 
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4.3.3.1 Erradicação e Controle de Espécies Exóticas Invasoras 

Objetivo: Combater o desenvolvimento de espécies exóticas invasoras visando erradicar 
suas populações ou ao menos mantê-las em níveis controláveis. 

Atividades e Normas: 

I. Uva-do-japão (Hovenia dulcis): Todos os indivíduos de uva-do-japão que forem 
encontrados dentro da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí deverão ser cortados ou 
arrancados. De acordo com as seguintes normas e procedimentos: 

• o corte deverá ser realizado procurando-se causar o menor impacto possível à 
vegetação nativa; 

• caso seja usada motosserra, seu operador deverá ser devidamente habilitado e 
capacitado através de treinamento anterior; 

• todos os funcionários envolvidos deverão estar utilizando os equipamentos de 
proteção individual necessários às diferentes atividades de erradicação e deverão 
ser treinados por técnico responsável antes dos procedimentos; 

• a uva-do-japão tem como característica apresentar intenso rebrotamento após o 
corte. Deste modo, faz-se necessária a marcação exata do local onde os tocos 
permaneceram, de maneira a viabilizar seu monitoramento contínuo e periódico, 
procedendo desbrotas sucessivas, até que a planta morra por exaustão. 

• além do corte de indivíduos grandes, deverá ser realizada a erradicação sistemática 
dos indivíduos juvenis, arrancando-os com raiz; e 

• as áreas onde se realizarem procedimentos de controle e erradicação deverão ser 
periodicamente monitoradas efetuando-se sempre a retirada de novos indivíduos que 
porventura apareçam. 

 

II. Beijo-de-frade (Impatiens walleriana) e lírio-do-brejo (Hedychium coronarium): Tendo 
em vista o grande potencial invasor destas duas espécies herbáceas, em especial nas 
áreas úmidas, é de vital importância que todos seus indivíduos sejam arrancados, evitando 
sua dispersão para as outras áreas. Para tal, são necessários os seguintes procedimentos: 

• todas as touceiras de beijo-de-frade e lírio-do-brejo deverão ser arrancadas, sendo 
acondicionadas em saco fechado durante o arranquio; 

• no caso do beijo-de-frade, todo o material arrancado deve ser armazenado em local 
contido para secagem, devendo ser posteriormente incinerado. Esta espécie é muito 
eficaz na dispersão tanto por sementes e quanto vegetativa a partir de ramos, folhas 
e raízes, sendo por este motivo necessário o cuidado com o material arrancado para 
evitar nova disseminação; 

• no caso do lírio do brejo, caso as touceiras não apresentem frutos, pode-se 
abandonar a parte aérea no local e transportar apenas seus rizomas para posterior 
incineração. Caso os indivíduos apresentem frutos, estes deverão também ser 
retirados da área protegida; 

• O monitoramento de controle destas espécies deverá ser permanente, tendo em 
vista a dificuldade de sua erradicação. O arranquio sucessivo de novos indivíduos 
deverá ser rotina constante durante ações de fiscalização da área protegida; e 

• As áreas onde foram desencadeadas as atividades de erradicação, pela sua 
especificidade ecológica, devem ser deixadas ao encargo da regeneração natural 
para restaurarem-se. 
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III. Limão-cravo (Citrus limonia), goiabeira (Psidium guajava), mamona (Ricinus 
communis) e outras: Estas três espécies e todas as outras espécies exóticas que se 
apresentem estabelecidas ou invasoras na RCRI deverão erradicadas, por causarem 
danos a vegetação nativa e desequilíbrios nos ecossistemas dos locais onde se 
estabelecem ou invadem. Deste modo, todos os indivíduos destas espécies que forem 
encontrados na área protegida deverão ser cortados ou arrancados. Para tal, são 
necessários os seguintes procedimentos: 

• o corte ou arranquio deverá ser realizado procurando-se causar o menor impacto 
possível à vegetação nativa; 

• todos os funcionários envolvidos deverão estar utilizando os equipamentos de 
proteção individual necessários às diferentes atividades de controle e deverão ser 
treinados por técnico responsável antes dos procedimentos; 

• os locais onde foram cortados ou arrancados indivíduos de espécies exóticas 
invasoras ou estabelecidas devem ser monitorados periodicamente para a contenção 
de rebrotas e remoção de novas infestações; e 

• O monitoramento de controle destas espécies deverá ser permanente. 

Recomendações para a erradicação e o controle de espécies exóticas invasoras: 

• deverá ser priorizada a erradicação de espécies invasoras e estabelecidas na 
extremidade sudoeste da RCRI, onde se observam os maiores níveis de invasão; 

• outras espécies com potencial invasor detectadas durante atividades de manejo no 
interior dos remanescentes naturais ou em áreas de recuperação também deverão 
ser erradicadas; 

• é necessária licença do órgão ambiental para supressão de vegetação em 
propriedades rurais, mesmo se tratando de espécies exóticas invasoras; 

• necessário treinamento dos funcionários para reconhecimento das espécies; 

• necessário treinamento para uso da motosserra e corte de árvores; 

• necessário uso de equipamentos de proteção individual em todas as atividades 
relacionadas; e 

• obrigatório acompanhamento de técnico responsável, nas primeiras fases de 
procedimentos. 

 

4.3.4 Programa de Pesquisa 

Objetivo Geral: geração de conhecimento sobre flora, fauna, conservação ambiental e 
todas as ciências correlatas, pertinentes na área protegida. 

Atividades e normas:  

A seguir são listados alguns dos projetos de pesquisa considerados prioritários para a área 
protegida. Além destes, outros estudos científicos também poderão ser aceitos desde que 
seguidos os seguintes procedimentos: 

• submeter o projeto à aprovação dos proprietários e das instituições parceiras na 
gestão; 

• solicitar junto ao órgão ambiental competente a autorização para desenvolvimento da 
pesquisa, quando for caso; 

• respeitar o zoneamento e normas previstas neste plano de manejo; 

• não serão admitidos danos e/ou perturbações a plantas e animais durante as 
pesquisas; 
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• marcar com antecedência a excursão a campo, em acordo com o responsável pela 
área protegida, bem como solicitar autorização de uso de alguma infra-estrutura da 
caso haja tal necessidade; 

• providenciar seguro de vida para eventuais acidentes ocorridos durante a realização 
da pesquisa; 

• utilizar equipamento de proteção individual (EPI) adequado ao tipo de pesquisa 
realizado (mínimo necessário: luvas de couro, botas de borracha, perneiras, óculos 
de segurança); 

• nunca efetuar excursões a campo sem acompanhante (mínimo de duas pessoas); 

• preferencialmente ser acompanhado por um funcionário da área protegida, ao menos 
nas primeiras visitas de reconhecimento; e 

• fornecer à área protegida, para o estabelecimento de um acervo, uma cópia 
impressa dos resultados na forma de um relatório, assim como artigos e livros, caso 
os dados resultantes sejam publicados. 

 

Infra-estrutura disponível: 

Atualmente não existe infra-estrutura para apoio às atividades de pesquisa. Com a 
construção do alojamento sudoeste será possível o pernoite de um ou dois pesquisadores 
no local, desde que devidamente autorizados com antecedência pelo proprietário, e que 
sigam rigorosamente todas as normas internas de uso. A limpeza dos locais utilizados será 
de responsabilidade do(s) pesquisador(es). 
 

Projetos sugeridos: 

Abaixo são apresentadas as pesquisas básicas necessárias, a serem desenvolvidas 
prioritariamente na área protegida. Outras linhas também poderão ser desenvolvidas. 
 

I. Estudos de Riqueza, Estrutura e Ecologia da Flora na Área Protegida 

Objetivo: caracterizar qualitativa e estruturalmente os diferentes tipos de vegetação da 
área protegida 

Atividades e normas: 

• caracterização fitossociológica das comunidades florestais, abrangendo as diferentes 
fases sucessionais e enfocando a situação de ecótono; 

• estudo da dinâmica florestal através de parcelas permanentes; 

• inventário de quantificação do carbono imobilizado pela floresta; 

• inventário florístico de longa duração, com vistas a abranger a maior parte da flora 
existente na área protegida; 

• caracterização florística e fitossociológica das comunidades epifíticas; 

• caracterização florística e fitossociológica das comunidades rupícolas, sobretudo nas 
taipas do rio do Couro; 

• estudos taxonômicos dirigidos a famílias botânicas de maior complexidade como 
myrtaceae, melastomataceae, lauraceae e orchidaceae, entre outras; 

• estudos de dinâmica populacional e auto-ecologia de espécies-chave na floresta, 
assim como de taxa ameaçados de extinção; e 

• todos os projetos deverão seguir critérios científicos e sua execução dependerá de 
autorização e/ou licença ambiental junto ao órgão competente. 
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II. Estudos sobre Espécies Exóticas Invasoras na Área Protegida 

Objetivo: diagnosticar as estratégias e impactos da invasão, além de desenvolver e avaliar 
métodos de erradicação e controle de espécies exóticas invasoras 

Atividades e normas: 

• estudos de ecologia da invasão das diferentes espécies invasoras ou estabelecidas 
na área protegida, avaliando intensidade e formas de dispersão, relações com fauna 
e flora nativas, e impactos causados; 

• estudos dos métodos de erradicação e controle de espécies exóticas invasoras, 
assim como análise de sua eficiência e de impactos paralelos; e 

• todos os projetos deverão seguir critérios científicos e sua execução depende de 
licença ambiental junto ao órgão competente. 

 

III. Estudos de Fauna na Área Protegida 

Objetivo: estudar os diferentes grupos de fauna existentes na área protegida, 
caracterizando sua riqueza, biologia e dinâmica 

Atividades e normas: 

• realização de inventário ornitológico durante pelo menos um ciclo anual completo, 
visando abranger grande parte da riqueza de aves na área protegida; 

• realização de estudos de ocorrência, estimativa populacional, biologia, 
comportamento e monitoramento do pica-pau-cara-canela (Dryocopus galeatus) na 
área de estudo, para a obtenção de informações que embasem estratégias de 
conservação da espécie; 

• Verificação do status local de Dryocopus galeatus e sua ocorrência em áreas de 
entorno da propriedade; 

• avaliação de outras espécies raras e ameaçadas para verificação de seu status local 
em toda a propriedade, subsidiando ações de manejo que viabilizem a conservação 
das mesmas; 

• inventário da chiropterofauna (morcegos), preferencialmente contemplando todas as 
estações do ano; 

• inventário de pequenos mamíferos terrestres (marsupiais e roedores), 
preferencialmente contemplando todas as estações do ano; 

• avaliação das interações entre fauna e flora, para análises de dispersão/predação de 
sementes, e recrutamento de novas plântulas; 

• inventário e ecologia de répteis e anfíbios; 

• inventário e ecologia da fauna aquática na área protegida; e 

• avaliação da riqueza e estado de conservação das populações de meliponídeos. 
 

4.3.5 Programa de Monitoramento 

Objetivo: Monitorar a condição e evolução dos recursos naturais da área protegida; 
verificar o andamento das atividades e programas propostos, avaliando 
resultados e impactos através de indicadores e metas. 

Atividades e normas: 

Desenvolver e aplicar um sistema de monitoramento e verificação da qualidade ambiental, 
dos impactos das atividades desenvolvidas e da efetividade dos programas propostos na 
área protegida. Para tal, apresenta-se os seguintes detalhamentos: 
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a) Monitoramento Ambiental: 

a.1) Instalar réguas de vazão em trechos estratégicos de rios e córregos da área protegida, 
fazendo leituras e registros periódicos sobre os níveis de água (opcional). 

a.2) Instalar pluviômetro na região da casa-sede (fora da RCRI, em propriedade adjacente) 
para monitorar o regime de chuvas na área protegida (opcional). 

a.3) Registrar sistematicamente fenômenos meteorológicos como geadas, grandes 
tempestades e períodos de estiagem, entre outros. 

a.4) Avaliar a evolução das comunidades vegetais nos estágios inicial e médio da 
sucessão, verificando seu desenvolvimento estrutural e ingresso de espécies da flora 
e da fauna através de monitoramento permanente (opcional). 

a.5) Implementar monitoramento constante da fauna, para avaliar a capacidade de suporte 
à fauna da área protegida e também o impacto das ações de manejo (opcional). 

a.6) Registrar aspectos ambientais relevantes durante as atividades rotineiras de 
fiscalização e proteção, como vestígios de animais, nidificação, frutificação de 
espécies raras e relações entre fauna e flora de maneira geral, entre outros. 

b) Monitoramento das Medidas e Programas de Manejo: 

b.1) Registrar periodicamente, através de fotografias, a área de implementação do 
Programa de Restauração Ambiental. 

b.2) Registrar vestígios de caça e extração de outros recursos naturais no interior da área 
protegida, com local, data e provável origem dos infratores. 

b.3) Registrar ações de vandalismo aos recursos naturais ou a infra-estrutura da área 
protegida, com local, data e provável origem dos vândalos. 

b.4) Monitorar as áreas de controle e erradicação de espécies exóticas invasoras, 
quantificando rebrotas e ingresso de indivíduos (também em áreas novas). 

b.5) Registrar a ocorrência de focos de incêndio dentro e no entorno da área protegida, 
fazendo breve relato de sua origem e seu desfecho. 

b.6) Registrar a ocorrência de focos de erosão, assim como avaliar a restauração dos 
focos remediados em trilhas. 

b.7) Avaliar as condições das trilhas e caminhos existentes na área, planejando sua 
utilização e definindo locais criticamente afetados ou passíveis de erosão. 

b.8) Registrar a invasão de animais domésticos na RCRI, com data, local e origem. 

b.9) Monitorar toda a infra-estrutura da área protegida, relatando degradações e 
necessidade de manutenções. 

c) Monitoramento da Visitação: 

c.1) Aplicar questionário de avaliação do perfil e das impressões dos visitantes sobre a 
área protegida. 

c.2) Avaliar o impacto da visitação sobre os recursos naturais e a vida silvestre, assim 
como sobre a infra-estrutura da área protegida, visando aplicar remediações e 
adequações nas medidas de manejo. 

d) Revisão do Plano de Manejo: 

d.1) Com base nos indicadores levantados, assim como na experiência adquirida e nos 
resultados de pesquisas científicas, o presente plano de manejo deve ser 
periodicamente revisto e readequado; e 

d.2) A revisão do plano de manejo deve ser realizada em intervalos de cinco anos, de 
forma a manter a gestão e o manejo atualizados de acordo com os cenários futuros. 
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Recomendações para o monitoramento: 

• a elaboração de um sistema de monitoramento deve ser feita por um conselho gestor 
constituído pelos proprietários, instituições parceiras e técnicos habilitados, 
prevendo-se a análise semestral ou anual, por parte desse conselho, das atividades 
desenvolvidas; 

• a área protegida deverá contar com um diário onde serão registradas informações 
gerais resultantes do monitoramento; 

• deverão ser elaboradas fichas específicas de fácil preenchimento para determinados 
aspectos de monitoramento como no caso do acompanhamento do nível dos 
córregos, da pluviosidade, das mudas de restauração ambiental, da ocorrência de 
espécies exóticas invasoras, etc.; 

• alguns itens de monitoramento devem ser implementados em parceria com 
instituições de pesquisa, especialmente aqueles que demande técnicos com 
conhecimento específico; 

• detectar impactos e atribuir-lhes parâmetros de intensidade; 

• verificar se a intensidade do impacto não altera a qualidade ambiental da área 
protegida ou se está interferindo de forma negativa na mesma; 

• definir medidas potencializadoras, mitigadoras ou anular o impacto dentro da área 
protegida; 

• ao final do ano, deverá ser elaborado um relatório direto, constando os resultados 
dos monitoramentos; e 

• os relatórios anuais deverão subsidiar a revisão do plano de manejo a cada 5 anos. 
 

4.3.6 Programa de Visitação 

Por motivos de acesso e de segurança, não está prevista visitação intensa na RCRI. Este é, 
portanto, um programa de manejo de importância secundária e que só será implementado 
caso os proprietários da área protegida o julguem necessário para os cumprimentos de seus 
objetivos específicos. No entanto, caso a visitação seja de fato implementada, ainda que em 
níveis reduzidos, as diretrizes e normas apresentadas adiante devem ser seguidas com 
rigor. 

4.3.6.1 Visitação para fins de Conservação 

Objetivo: apresentar a RCRI para pessoas que apóiam financeiramente seus programas 
de manejo e também o plano de ampliação de áreas protegidas no entorno, 
visando incentivar e demonstrar a importância de seu apoio. 

Atividades e Normas: 

Tendo em vista a elevada quantia de recursos necessária para o manejo de conservação da 
área protegida, assim como para as ações previstas no seu entorno, é relevante a visitação 
de apoiadores efetivos ou potenciais para conhecer as áreas com as quais estão ou estarão 
contribuindo. Para que estas atividades esporádicas decorram na normalidade, devem ser 
seguidas as seguintes diretrizes: 

• os grupos de visitantes devem ser pequenos e estar obrigatoriamente 
acompanhados por um responsável pela gestão da RCRI, assim como de um 
guarda-parque; 

• as visitas deverão se efetivadas apenas por agendamento prévio; 

• manter controle da visitação, por meio de um cadastro; e 

• estabelecer e comunicar regras de comportamento e segurança. 
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4.3.6.2 Ecoturismo 

Objetivo: proporcionar aos visitantes oportunidades recreativas que propiciem contato e 
integração com o ambiente natural e que sejam compatíveis com os objetivos da 
área protegida. 

Atividades e Normas: 

A RCRI possui atrativos significativos para sustentar atividades de ecoturismo. No entanto, 
este só poderá ser viabilizado na área protegida quando houver estrutura adequada e 
principalmente segurança aos visitantes. Enquanto houver elevada quantidade de 
caçadores e também registros freqüentes de violência na região, nenhuma atividade de 
ecoturismo deverá ser efetivada. Caso este cenário se modifique, em longo prazo poderá 
ser explorado o ecoturismo de baixo impacto com numero controlado de visitantes na zona 
de proteção da RCRI. Este se configurará em passeios pelo Caminho da Pedreira e pela 
Trilha do rio do Couro. 

As atividades deverão ser realizadas somente após serem repassadas orientações de 
segurança pelo responsável no local de recepção de visitantes (casa-sede a ser construída 
em área adjacente). Dentro das atividades de ecoturismo, serão necessárias algumas 
premissas, a seguir listadas: 

• não haverá estruturas facilitadoras para a visitação, sendo permitido apenas o 
ecoturismo rústico e de baixo impacto; 

• pela dificuldade das trilhas não serão permitidos grupos de crianças, sendo as 
atividades ecoturísticas recomendadas apenas para jovens e adultos; 

• os grupos de visitantes devem obrigatoriamente estar acompanhados de guia 
profissional e de um guarda-parque; 

• as visitas deverão se efetivadas apenas por agendamento prévio; 

• manter controle da visitação, por meio de um cadastro; 

• instalar placa informativa sobre os locais de recreação, contendo informações 
específicas das atividades propostas em cada local (medidas de segurança, 
extensão, tempo de duração, grau de dificuldade, necessidade de supervisão e um 
croqui para localização); 

• instalar placas de sinalização no percurso desde a localidade de Itaió até a casa-
sede (a ser construída em área adjacente), indicando a distância ou tempo restante; 

• padronizar todas as placas de modo que se integrem com o ambiente natural a fim 
de minimizar o impacto visual; 

• estabelecer e comunicar regras de comportamento relativas a estacionamento, 
ruídos, destinação do lixo e outros; 

4.3.6.3 Monitoramento da Visitação 

Objetivos: manter um processo contínuo de avaliação das atividades de visitação, seus 
resultados e impactos causados nos recursos naturais da área protegida, 
servindo como base para re-planejamentos, direcionamento das ações de 
manejo e tomadas de decisão quanto à efetividade das atividades. 

Atividades e normas: 

• definir indicadores de impacto oriundo do uso público, com parâmetros claros e 
objetivos para sua avaliação; 

• avaliar periodicamente os indicadores de impacto pré-definidos; 

• aplicar questionário do perfil e nível de satisfação do visitante em relação aos 
atrativos e à infra-estrutura da área. O questionário deverá ser aplicado 



Plano de Manejo – RPPN Corredeiras do Rio Itajaí                                                    Sociedade Chauá, 2008 
 
 
 

 101 

individualmente a algumas pessoas de cada grupo no final da visita; e 

• utilizar resultados dos questionários e das análises de indicadores para avaliar se os 
objetivos da área protegida estão sendo atendidos. 

4.3.6.4 Administração do Programa de Visitação 

Objetivos: gerenciar o programa de visitação no que diz respeito à necessidade de pessoal, 
instalações, regras e equipamentos para a sua execução adequada. 

Atividades e normas: 

• coordenar o programa de visitação; 

• estabelecer prioridades na execução dos serviços; 

• fazer uma análise de risco das atividades propostas no programa; 

• definir regras de visitação, limites de uso, fechamento por condições meteorológicas 
inadequadas, entre outros; 

• definir rotinas para casos de acidentes e eventuais emergências; 

• capacitar pessoal responsável para conhecer e executar as rotinas e regras 
estabelecidas; 

• promover atividades que aportem recursos financeiros para colaborar com a 
manutenção da área protegida; 

• viabilizar que os visitantes sejam informados dos princípios da “Conduta Consciente 
em Ambientes Naturais” definidos pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2008); e 

• qualquer atividade do programa de visitação deve ser compatível com os objetivos 
da área protegida. 

4.3.6.5 Manutenção do Programa de Visitação 

Objetivos: assegurar os meios para que o programa de visitação seja eficiente e adequado, 
garantindo a segurança dos visitantes e protegendo os recursos naturais e a 
infra-estrutura da área protegida; manter a área em condições mínimas para um 
bom funcionamento das atividades e garantir a qualidade e operacionalidade da 
visitação. 

Atividades e normas: 

• estabelecer um sistema de vigilância e monitoramento; 

• orientar os visitantes sobre os cuidados básicos que garantirão sua maior segurança 
e a conservação dos recursos naturais na área protegida; 

• manter a fiscalização e o controle permanente da visitação; 

• manter um sistema de comunicação eficiente; 

• sinalizar as áreas onde não é permitido o acesso ou que ofereçam risco ao uso 
público; 

• manter limpas todas as trilhas para facilitar o patrulhamento e ações de emergência; 

• manter todos os equipamentos, infra-estrutura e sinalizações em perfeito estado de 
conservação, garantindo a segurança dos visitantes; e 

• submeter a equipe a reciclagens periódicas relativas às rotinas de segurança e 
emergências. 

4.3.7 Programa de Sustentabilidade Econômica 

Objetivo: promover a manutenção, sustentada por recursos financeiros, da área protegida 
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com a sua infra-estrutura necessária. 

Atividades e normas: 

• o Programa de Desmatamento Evitado onde participam o proprietário, a SPVS e o 
Instituto HSBC/ HSBC Corretora de Seguros S.A. é uma ferramenta que está 
possibilitando a manutenção da área protegida por um período de cinco anos; 

• outra alternativa de incremento de recursos, que seriam revertidos para a área 
protegida, seria a alocação de parte do ICMS Ecológico recebido pelo município, 
caso este benefício venha a ser aprovado por lei no estado de Santa Catarina; 

• recursos para pesquisa científica e programas de conservação podem ser obtidos 
junto a editais de financiamento, tanto de esferas governamentais quanto de 
instituições não governamentais; e 

• por fim, também é possível a obtenção de recursos para a manutenção da área 
protegida oriundos de doadores sensibilizados pela causa conservacionista. 

 

4.3.8 Programa de Comunicação 

Objetivo: utilizar diferentes formas e meios de comunicação e relações públicas para 
atingir os objetivos de conservação da área protegida, assim como viabilizar 
seus programas de manejo. 

Atividades e normas: 

• estabelecer contato constante com os responsáveis pelo policiamento ambiental na 
região, favorecendo ações rápidas e efetivas de repressão a possíveis crimes 
ambientais; 

• realizar levantamento de instituições de pesquisa potenciais e estabelecer contato 
apresentando a área protegida, suas potencialidades e normas de pesquisa, no 
sentido de fomentar o programa de pesquisa; 

• estabelecer contato com a secretaria municipal da educação, visando estabelecer 
parceria na educação ambiental das crianças do município; 

• criar uma logomarca da área protegida, para ser usada em uniformes, folhetos e 
outros; 

• criação de um link na rede mundial de computadores, visando divulgar o exemplo de 
conservação da área protegida, além de seus atributos naturais; 

• elaborar um folheto sobre a área protegida, para divulgar seus objetivos de 
conservação e seus programas de manejo; 

• distribuir materiais informativos às prefeituras e moradores do entorno; 

• realizar matérias em jornais impressos e revistas, assim como na TV ou mesmo no 
rádio; e 

• participar de eventos, redes e fóruns de discussão sobre assuntos ligados a 
conservação da natureza e educação ambiental expondo o caso da RPPN 
Corredeiras do Rio Itajaí, buscando formas de interação entre iniciativa privada, 
sociedade civil organizada e proprietários de áreas protegidas. 

 

4.3.9 Programa de Relacionamento e Conscientização da Comunidade do Entorno 

Objetivo: criar um relacionamento de respeito e parceria com a comunidade do entorno, 
conscientizando os moradores sobre as questões ambientais e sobre as 
penalidades relativas aos crimes ambientais. 
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Atividades e normas: 

• reconhecer as diferenças quanto a habilidades, interesses, necessidades e formas 
de uso dos recursos naturais entre homens e mulheres, considerando diferentes 
faixas etárias, classes sociais e etnias, para definir formas e estratégias de 
aproximação com as populações do entorno da área protegida (IBAMA/GTZ, 2001); 

• identificar parceiros potenciais já simpatizantes com as questões ambientais na 
comunidade do entorno, os quais possam agir como multiplicadores da causa 
conservacionista; 

• implementar ação de conscientização ambiental com os simpatizantes identificados, 
procurando torná-los parceiros da área protegida; 

• desenvolver ações educativas junto às escolas do entorno, permitindo o contato 
indireto com os aspectos relevantes da área protegida, viabilizando o entendimento 
da dinâmica dos ciclos bio-geo-químicos, gerando a noção de pertencimento ao meio 
ambiente, a sensibilização e a compreensão da importância de se conservar os 
recursos naturais; 

• trabalhar abordagens que gerem interesse e a curiosidade pelo meio ambiente como 
estratégia de conscientização, evitando argumentos que prezem pela 
problematizarão, buscando a formulação participativa de alternativas factíveis para 
os problemas que se apresentarem; 

• realizar exposição com painéis interpretativos nas escolas do entorno para estimular 
o entendimento da dinâmica e interação/interdependência da fauna e flora na região 
e a importância da conservação da natureza; 

• desenvolver projetos de educação continuada de alunos e professores sobre a 
questão ambiental; 

• organizar palestras e cursos educativos para estudantes do entorno, orientando-os 
na implantação de alternativas de renda compatíveis com a conservação ambiental e 
salientando a importância de manejar corretamente os recursos naturais; 

• identificar moradores que não possuem nenhuma preocupação ambiental, sendo 
inclusive infratores por caça, desmatamento e outras atividades ilegais; 

• viabilizar a visitação com ação educativa e disciplinadora destes moradores 
problemáticos, que deverá ser realizada pela Polícia Ambiental, por fiscais do IBAMA 
e/ou da FATMA; e 

• o presente programa deve também ser implementado na margem direita do rio Itajaí 
do Norte, já no município de Santa Terezinha. 

 

4.4 Projetos específicos 

4.4.1 Manejo de Trilhas 

Com a finalidade de viabilizar a implementação de alguns dos principais programas e 
medidas de manejo da área protegida é apresentado a seguir o detalhamento do manejo de 
trilhas da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí. As trilhas existentes ou propostas para a RCRI 
foram avaliadas de acordo com sua posição geográfica e seus aspectos biofísicos, sendo 
em seguida classificadas por categoria de uso, além de terem listadas suas deficiências e 
potencialidades. A seguir são descritos princípios e ações a serem seguidas na implantação 
e no manejo de conservação das trilhas da área protegida, de acordo com Lechner (2006). 

4.4.1.1. Princípios 

Segundo Lechner (2006), é preciso sempre compreender de forma clara os princípios 
básicos relacionados às trilhas, que são: 
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• entender as oportunidades e as limitações da área protegida e da trilha; 

• conhecer os objetivos da área protegida e da trilha; 

• avaliar o local realizando análises do sitio; 

• desenhar mapas, fazer notas para a construção, demarcar traçados; 

• implementar; e 

• monitorar e dar manutenção. 

4.4.1.2. Definição do Traçado Ideal 

A implantação de uma trilha em ambientes naturais de uma área protegida representa uma 
perturbação que pode trazer relevantes impactos negativos caso aspectos básicos não 
sejam observados na definição do traçado. 

O desenho de um traçado é delimitado pelos pontos de controle. Estes são: o ponto inicial, o 
final, e vários outros intermediários que determinam a direção e as curvas da trilha. Existem 
duas categorias de pontos de controle intermediários. Os limitantes são aqueles que 
obrigam a trilha a tomar determinada direção para desviar de áreas frágeis como várzeas, 
nascentes, trechos demasiadamente inclinados e entorno de rios, entre outros. Os pontos 
de controle atrativos são os que atraem o traçado da trilha por representarem elementos de 
interesse para visitantes, como cachoeiras, paisagens e árvores centenárias, entre outros. 

A topografia deve ser a preocupação central na construção ou readequação de qualquer 
trilha. A declividade da trilha e a inclinação do terreno possibilitarão a drenagem e a 
condução de água. No entanto, se a trilha for mal planejada e/ou instalada, a topografia 
acarretará na erosão excessiva e no desmoronamento da trilha. 

O escoamento superficial é o caminho percorrido pela água ao descer o terreno, devendo 
ser observado no planejamento de uma trilha. Se a trilha implantada acumular água, 
provavelmente será arrancada de sua posição pré-definida quando houver uma chuva muito 
forte, abrindo valetas na trilha e inviabilizando sua utilização. O acúmulo de água em certos 
pontos sem o dimensionamento de passagens adequadas pode gerar sulcos e até 
voçorocas. Isto sem falar na alteração do fluxo hídrico na parte inferior da trilha, o que pode 
influenciar a dinâmica de fauna e flora. O desenho das trilhas deve manter ou manejar de 
forma menos impactante possível o escoamento superficial (Fig. 4.5). 
 

 
Fig. 4.5: Escoamento superficial no terreno e sobre uma trilha (LECHNER, 2006). 
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A seguir são descritas algumas premissas para a definição de traçados de trilhas: 

 

• deve ser mantida uma zona-tampão (mínimo de 30 m) entre a trilha e corpos-d’água 
ou áreas úmidas, para evitar degradação do solo e dos recursos hídricos, assim 
como perturbações à vida silvestre; 

• evitar travessias de rios, mas, quando necessário, o fazer em ângulos retos e no seu 
ponto mais estreito; 

• a trilha jamais deve subir perpendicularmente às curvas de nível, devendo ser 
escolhido um traçado de ascensão variando de paralelo a oblíquo; 

• medir as inclinações dos trechos erodidos em trilhas já existentes, visando obter a 
informação de uma inclinação máxima aceitável para as trilhas novas e também nas 
readequações das trilhas antigas; 

• características do solo, do regime de chuvas e da cobertura vegetal também devem 
ser consideradas na definição da inclinação máxima aceitável; 

• o ideal é que a declividade ótima da trilha represente um terço da inclinação do 
terreno por onde está passando, no caso de locais com topografia acidentada;  

• prever áreas de descanso a intervalos regulares, as quais deverão apresentar 
declividades baixas; 

• no caso de utilizar antigas estradas como trilhas, deve-se analisar criteriosamente se 
o traçado antigo é apropriado, podendo haver desvios da nova trilha, de modo a 
evitar trechos mal planejados da estrada; e 

• durante a análise de sítio, planejamento e definição do traçado deverão ser utilizados 
equipamentos como: caderno de notas, câmera, bússola e clinômetro. 

 

4.4.1.3. Componentes Básicos da Trilha 

 

Não se pode falar em trilhas sem a adequada identificação de seus vários componentes, 
representados na Fig. 4.6 e na tabela 4.1 a seguir. 

 

 

 
 

Fig. 4.6: Terminologia básica das trilhas (adaptado de LECHNER, 2006). 
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Tabela 4.1: Definições e especificações dos componentes das trilhas na RPPN Corredeiras do Rio Itajaí. 

Componente Definição Especificações 
Linha central Centro da trilha • linha de marcação com estacas no caso 

de implementação de novos traçados 

Piso Superfície sobre a qual é realizada 
a caminhada 

• 0,8 m de largura (com exceção do 
Caminho da Pedreira, mais largo) 

• retirar o material orgânico 
• compactar o solo homogeneamente 

Corredor Espaço do entorno da trilha, 
ocupado pelos caminhantes 

• 1,40 m de largura (com exceção do 
Caminho da Pedreira, mais largo) 

• 2,5 m de altura 
• o espaço com as medidas acima 

especificadas deverá ser mantido limpo 
através de podas e roçadas 

• árvores não deverão ser cortadas 
Inclinação 
natural 

Desenho original da encosta 
cortada pela trilha 

• procurar manter a mesma inclinação 
natural no entorno da trilha 

Talude superior Parte superior da encosta que foi 
cortada para a construção da trilha 

• o talude superior deverá ter inclinação 
suave para manter estabilidade da trilha 

Borda crítica Limite inferior da beira da trilha, 
oposto ao talude superior 

• não pode ser mais elevada que o piso 
da trilha 

Inclinação 
lateral 

Inclinação do piso da trilha no 
sentido da encosta • recomendado 3% de declividade 

Escoamento 
superficial Padrão de drenagem superficial • a trilha não deve formar barreiras para 

o escoamento da água 

Declividade Inclinação no sentido do traçado da 
trilha 

• até 20 % 
• evitar trechos completamente planos 

 

4.4.1.4. Construção ou Readequação de Trilhas 

Após a análise de sítio e o planejamento criterioso do traçado, deverão ser seguidos os 
seguintes passos para a construção ou readequação de trilhas (LECHNER, 2006): 

a) Marcação do traçado: 

A marcação do traçado geralmente é feita com estacas de madeira ou bambu, ou ainda com 
fitas coloridas que vão sendo amarradas em galhos e troncos. Deve-se procurar demarcar 
sempre o que será a linha central da trilha. 

b) Limpeza: 

É o primeiro passo na implantação efetiva da trilha. Na região onde será o seu piso 
pequenos arbustos e arvoretas poderão ser retirados, assim como a cobertura vegetal 
herbácea. Árvores deverão ser poupadas, fazendo desvios ou, em último caso, permitindo 
que componham o próprio traçado da trilha, desde que de forma esparsa. A área do 
corredor deve ser livre de galhos que impeçam a circulação desimpedida dos pedestres. Os 
galhos devem ser podados o mais próximo do tronco possível. Xaxins e plantas jovens de 
árvores ameaçadas de extinção deverão ser transplantados para fora do corredor da trilha, 
não sendo permitida sua supressão. 

c) Implantação da Trilha: 

A partir da linha central deve ser estabelecido o limite lateral do piso na encosta superior da 
trilha. Usando um enxadão ou picareta, é raspada uma linha que indica o limite superior do 
piso (fig. 4.7). Em seguida define-se o limite inferior da trilha. Definidos os limites do piso 
inicia-se a remoção da serapilheira (folhas e matéria orgânica semi-decomposta) e das 
raízes. O trabalhador deve utilizar ao máximo a área do futuro piso, evitando impactos nas 
laterais da trilha. Após a retirada dos materiais orgânicos deve-se dar forma ao nível da 
trilha e, em seguida efetua-se o corte do talude superior procurando-se manter seu formato 
original sempre que possível. 



Plano de Manejo – RPPN Corredeiras do Rio Itajaí                                                    Sociedade Chauá, 2008 
 
 
 

 107 

Por fim, deve-se dar forma ao piso da trilha conferindo-lhe a inclinação lateral adequada e 
também ajustar a vertente abaixo da trilha, a partir de sua borda. A borda critica deve ser 
arredondada e limpa de forma a não permitir a retenção de água. 

 
Fig. 4.7: Etapas para a formação, suavização do talude e regularização do piso 
(LECHNER, 2006). 
 
 

4.4.1.5 Estruturas para Manejo de Água 

a) Vala de drenagem: 

A vala de drenagem é uma das melhores estruturas isoladas para o manejo e a condução 
da água, desde que concebida, construída e mantida adequadamente. Devem ser 
selecionados pontos estratégicos para sua instalação. 

Em muitos casos, as mais eficientes valas de drenagem são construídas nas reversões das 
declividades e dos drenos naturais porque representam canais naturais de drenagem. 

As valas de drenagem devem ser dispostas ao longo de toda a extensão da trilha e não 
apenas nos locais mais baixos. Com base em Lechner (2006), as valas de drenagem devem 
ser construídas em seis etapas, de acordo com a fig. 4.8. 

As dimensões da vala de drenagem dependem da declividade (Tabela 4.2). A medida em 
que esta aumenta, a rampa superior fica maior, a valeta deve ser mais profunda, e a rampa 
inferior precisa ser mais inclinada e curta. 

Esta intensificação nas medidas se destina a tornar a vala apta a receber e agüentar 
adequadamente a água que vem em maior velocidade devido à inclinação. 

 

Tabela 4.2: Dimensões necessárias para valas com relação à declividade do terreno (LECHNER, 2006). 

Declividade Comprimento da 
rampa superior 

Comprimento da 
rampa inferior 

Profundidade 
da vala 

3% 3% 100 cm 12 cm 
9% 9% 85 cm 23 cm 
15% 15% 74 cm 33 cm 
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Fig. 4.8: Passos para implantação de valas de drenagem (LECHNER, 2006). 

 
b) Condução e cruzamento da água: 

Em locais onde a trilha cruza nascentes, drenagens intermitentes ou pequenos córregos, 
torna-se necessária a construção de bueiros. Estes podem ser construídos de diversos 
materiais como pedra, cimento ou plástico. O tamanho do bueiro depende do tamanho da 
drenagem que vai receber as águas direcionadas para o bueiro. De um modo geral, bueiros 
muito pequenos tendem a entupir e causar problemas graves. Os bueiros devem ser 
dispostos com uma inclinação razoável que viabilize a passagem da água e de entulhos. 

A abertura de drenagem deve ser grande o suficiente para permitir sua limpeza e 
manutenção. Suas paredes devem ser construídas nas entradas e saídas de fluxo, para 
prevenir erosão, principalmente durante a ocorrência de águas torrenciais. Elas devem ter 
um ângulo de cerca de 30º e ser compridas o suficiente para estabilizar as paredes do canal 
natural de drenagem. Uma vez que a estrutura de drenagem tenha sido criada, esta deve 
ser coberta com 150 a 300 mm do mesmo material da superfície da trilha. 

4.4.1.6 Outras Estruturas da Trilha 

a) Degraus e escadas: 

Estas estruturas são usadas freqüentemente quando não é possível evitar áreas íngremes 
ou para atenuar uma trilha já implantada de forma irregular. Em geral, nas declividades 
superiores a 20% as escadas tornam-se uma opção bastante necessária, facilitando a 
passagem e evitando processos erosivos. Dois fatores são importantes quando se 
constroem escadas: a altura e a largura dos degraus. 

De acordo com Lechner (2006), a altura e a largura, quando somadas, devem resultar num 
valor entre 38 e 46 cm. Em geral no início e no fim das escadas são construídas as 
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plataformas, que são áreas muito largas e compridas. Estas podem ser usadas como zonas 
de descanso, principalmente em escadarias muito longas. 

O melhor material para construir escadas são as pedras, devido a sua durabilidade e 
estabilidade, desde que corretamente instaladas. Elas devem ser pesadas (entre 40 e 90 kg) 
e muito bem apoiadas. Na falta de pedras grandes, os degraus podem ser escavados na 
própria terra, sendo sua borda protegida por tábuas fixadas por estacas. 

b) Pontes e travessias sobre água: 

No que se refere ao modelo e aos materiais constituintes, as pontes podem variar bastante, 
dependendo do ambiente onde serão instaladas, do zoneamento da área protegida, do perfil 
dos usuários e também dos recursos disponíveis. 

Por este motivo é necessária uma análise cuidadosa dos fatores de influência acima 
descritos, para que a ponte atenda os objetivos de acessibilidade ao usuário, redução nos 
impactos ambientais e sustentabilidade da estrutura em longo prazo. A seguir são 
apresentados alguns procedimentos importantes a serem considerados na construção de 
pontes (LECHNER, 2006): 

• avaliação do regime hidrológico do curso d’água a ser transposto, a ponte dever ser 
mantida acima do nível d’água máximo atingido nas épocas mais chuvosas; 

• avaliação das características das margens ou de áreas aterráveis para receber a 
ponte; 

• as margens devem ser preparadas ou reforçadas com rochas ou gabiões para 
proteger os aterros ou fundações da ponte (quando for o caso); 

• no corpo d’água deve ser escolhido o trecho mais estreito e profundo, para reduzir o 
vão da ponte ao mínimo, assim como para minimizar a necessidade de elevação da 
estrutura em relação ao nível máximo da água; 

• devem ser utilizadas preferencialmente pedras na construção das fundações da 
ponte ou da base de seu aterro; 

• as fundações devem ser maciças e planejadas para suportar esforços grandes e 
constantes provocados pelo fluxo da água (quando for o caso); 

• a estrutura da ponte pode ser constituída por toras ou toretes de eucalipto tratado, 
sobre a qual será construído o piso; caso haja disponibilidade de madeira com boa 
durabilidade oriunda do controle de espécies exóticas na própria área protegida, esta 
também pode ser utilizada na estrutura da ponte; 

• sobre a estrutura devem ser fixadas tábuas tratadas de 5 a 10 cm de largura, para 
formar o piso da ponte; 

• pontes com vãos maiores que cinco metros ou que tenham que suportar veículos 
motorizados deverão ser projetadas por engenheiros qualificados. O mesmo se 
aplica às pontes pênseis; 

• todas as pontes da área protegida devem ser inspecionadas com regularidade em 
intervalos não superiores a seis meses. 

4.4.1.7 Monitoramento e Manutenção das trilhas 

O sistema de monitoramento e manutenção leva em conta avaliações periódicas e a 
prioridade de proteção dos recursos naturais, além de questões de segurança, condições da 
utilização da trilha, recursos financeiros disponíveis, necessidades dos usuários e relação 
entre custo e benefício. 

As técnicas de manutenção devem ser simples, para viabilizar o trabalho financeira e 
logisticamente. A seguir são apresentados os principais serviços necessários à manutenção 
de trilhas (LECHNER, 2006): 
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• manutenção do talude da trilha, reduzindo a erosão e evitando a deposição de 
sedimentos sobre seu piso; 

• remoção de ressaltos, vegetação e outros obstáculos que porventura tenham se 
estabelecido na borda crítica, visando restabelecer os padrões naturais de 
drenagem; 

• a limpeza de valas, barreiras de água e bueiros é também muito importante para 
manter a drenagem eficiente; 

• podas de limpeza na área do corredor, evitando que usuários contornem obstáculos 
na trilha desviando de seu traçado original, alargando e causando colapso no piso; 

• corrigir trechos comprometidos por acúmulos de água; 

• manter sustentação e drenagem de escadas e degraus; 

• tratar periodicamente com impermeabilizantes as estruturas e pisos de pontes e 
passarelas, de maneira a prolongar a sua durabilidade; e 

• apenas retirar a serapilheira (folhas e galhos secos) quando esta estiver propiciando 
a retenção de água no piso da trilha. 

A manutenção das trilhas deve ser realizada a cada quatro meses, de modo que se possa 
restabelecer e/ou manter os padrões específicos definidos para cada componente das 
trilhas na área protegida. 

Deve ser elaborado um banco de dados para registrar as necessidades de intervenções, 
local onde será realizado o trabalho e a quantidade de mão-de-obra, além dos materiais e 
ferramentas necessárias. Desta forma tem-se uma estimativa de custo para o sistema de 
manutenção. As atividades futuras deverão ser previstas no plano orçamentário anual da 
área protegida. 

4.4.1.8 Normas Gerais de Uso 

As seguintes regras deverão ser seguidas para o uso e manutenção adequados das trilhas 
da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí: 

• com exceção do Caminho da Pedreira, as demais trilhas deverão ser usadas apenas 
por pedestres, não sendo permitidos cavalos ou veículos motorizados; 

• não será permitido o acesso de animais domésticos ao longo das trilhas; 

• em períodos de pluviosidade intensa as trilhas deverão permanecer interditadas à 
visitação, até que a água tenha sido adequadamente drenada de seus pisos; 

• todos os visitantes devem receber orientações de segurança e também de cuidados 
básicos para a conservação das trilhas; e 

• visitantes devem sempre estar acompanhados por guias e/ou guardas-parque. 

4.4.1.9 Descrição e Aspectos de Manejo das Trilhas da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí 

A análise das trilhas existentes na RPPN Corredeiras do Rio Itajaí, assim como das trilhas 
necessárias para a implementação adequada dos programas de manejo, permitiu a 
identificação de potencialidades e deficiências que precisam ser manejadas para o devido 
atendimento aos objetivos da área protegida. As trilhas existentes e propostas são 
apresentadas nos Mapas Base e de Uso Público da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí (Anexo 
5). 

Considerando aspectos como topografia, dificuldade, obstáculos, riscos de erosão (linhas de 
drenagem e escorrimento de água), fragilidade ambiental do entorno, atrativos, localização 
estratégica, público e uso potencial, as trilhas foram descritas e classificadas, recebendo 
diretrizes de manejo específicas. 
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a) Caminho da Pedreira 

O Caminho da Pedreira é uma antiga estrada utilizada para extração madeireira, sendo um 
ramal da Estrada Geral Dr. Cerqueira. O caminho segue pelo divisor de águas, possuindo 
vários ramais abandonados. Apenas seu trecho final encontra-se no interior da RCRI, 
prolongando-se no rumo sul até o ponto denominado “Pedreira”, de onde se tem uma visão 
ampla de um belo vale coberto por floresta bem conservada. Seu trecho inicial, fora da área 
protegida, é relativamente conservado na forma de trilha, no entanto, sua porção final já no 
interior da RCRI encontra-se totalmente abandonada e tomada pela vegetação pioneira de 
taquaras e capim-navalha, sendo bastante difícil o deslocamento e a localização do traçado. 

a.1) Análise de Sítio: 

Relevo: varia de suave ondulado a ondulado. 

Usos históricos e situação da área: o caminho era usado no passado para a exploração 
madeireira, atualmente encontra-se abandonado e completamente tomado por vegetação 
herbáceo-arbustiva. 

Facilidades: é a continuação do único acesso à porção nordeste da área protegida, sendo 
também a única trilha existente nesta parte da RCRI. 

Fragilidades: alguns trechos podem apresentar drenagem deficiente e propensão a erosão, 
pelo solo frágil. 

Atrativos: vegetação exuberante e bela paisagem do vale no final da trilha. 

Segurança: a trilha é segura no que se refere ao relevo, no entanto, pela sua distância da 
estrada principal (Estrada Geral Dr. Cerqueira) pode haver certa morosidade na evacuação 
de feridos, em caso de acidente. 

 

a.2) Planejamento 

Traçado: por apresentar-se abandonado e completamente tomado por vegetação herbáceo-
arbustiva, o traçado necessita de uma limpeza. Se porventura uma análise de sítio mais 
aprofundada constatar algum trecho inadequado, o traçado poderá sofrer modificações que 
priorizem a conservação da trilha e da estabilidade ambiental. 

Instalações Básicas: o piso e demais componentes da trilha deverão ser adequados de 
acordo com as especificações deste plano de manejo; travessias de drenagem deverão ser 
equipadas com bueiros ou pontes; em todo o percurso da trilha deverão ser implementadas 
valas de drenagem. 

Instrumentos de Apoio: sistema de comunicação através de rádio HT. 

Características da Trilha: 

• início e final definidos, com possibilidade de interligação à Trilha do Rio do Couro 
(ainda não implantada); 

• extensão aproximada: 330 m (apenas no interior da RCRI). 

Atividades: fiscalização, proteção, pesquisa científica, ecoturismo de baixo impacto. 

Nível de Dificuldade e Grupo Etário: médio a pesado, para jovens e adultos. 

 

b) Trilha do Rio Itajaí 

É uma trilha que serviu no passado como acesso ao casebre onde morava o antigo 
proprietário da porção sudoeste da área protegida. A trilha inicia na divisa, junto a uma 
grande figueira, e segue acompanhando a margem do rio Itajaí do Norte por cerca de 600 
m. O trecho inicial até o casebre é utilizado esporadicamente, mas seu traçado restante 
encontra-se abandonado e tomado por vegetação herbáceo-arbustiva. 
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b.1) Análise de Sítio: 

Relevo: suave ondulado/ ondulado, com trechos planos e outros forte-ondulados. 

Usos históricos e situação da área: foi utilizada no passado pelo antigo proprietário para 
acessar seu casebre e diferentes trechos da margem do rio Itajaí do Norte, atualmente 
apresenta-se na maior parte abandonada. 

Facilidades: único acesso à porção sudoeste da RCRI, com grande relevância para 
atividades de fiscalização ao longo do rio Itajaí do Norte, área muito vulnerável a invasões. 

Fragilidades: proximidade das margens do rio Itajaí do Norte, vários cruzamentos de 
drenagens, e alguns trechos de declividade acentuada. 

Segurança: pela sua posição isolada e relevo por vezes acidentado, não pode ser 
considerada muito segura, o que é agravado pela possibilidade de contato não amistoso 
com invasores infratores. 

 

b.2) Planejamento 

Traçado: Para que a trilha cumpra função de viabilizar ações de fiscalização e proteção é 
necessário redefinir e ampliar seu traçado. A trilha deverá conectar a divisa com a foz do rio 
do Couro, acompanhando as margens do rio Itajaí do Norte. O traçado deverá percorrer 
trechos preferencialmente fora da área de preservação permanente, sempre que possível. 

Instalações Básicas: deverá ser implantada uma passarela de madeira tratada sobre o 
trecho de solo hidromórfico logo após a entrada na RCRI; a implementação do traçado 
deverá seguir as especificações deste plano de manejo; travessias de drenagem deverão 
ser equipadas com bueiros ou pontes; em todo o percurso da trilha deverão ser 
implementadas valas de drenagem. 

Instrumentos de Apoio: Sistema de comunicação através de rádio HT. 

Características da Trilha: 

• com início e fim definidos, possibilidade de interligação com a Trilha do Rio do Couro 
(ainda não implantada); 

• extensão aproximada: 2.550 m(estimativa). 

Atividades: fiscalização, proteção e pesquisa científica. 

Nível de Dificuldade e Grupo Etário: médio a pesado, para jovens e adultos. 

 

c) Trilha do Rio do Couro 

Esta trilha é proposta com o objetivo de proporcionar acesso para fiscalização e proteção no 
vale do rio do Couro até sua foz no rio Itajaí do Norte, além de haver a possibilidade de 
servir como interligação entre a RCRI e a área protegida de 31,86 ha, dos mesmos 
proprietários, situada na margem esquerda deste rio. Pode também ser utilizada em seu 
trecho inicial (dentro da zona de proteção) para ecoturismo de baixo impacto. 

c.1) Análise de Sítio: 

Relevo: ondulado, com trechos suave-ondulado e forte-ondulado. 

Usos históricos e situação da área: não existe uma trilha consolidada, no entanto, há relatos 
de que caçadores percorriam este trecho em carreiros de caça. 

Facilidades: possibilidade de interligação com a Trilha do Rio Itajaí. 

Fragilidades: o traçado proposto percorre trechos de declive acentuado, além de apresentar 
proximidade das margens do rio do Couro e passar por várias drenagens. 
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Atrativos: vegetação exuberante e vale do rio do Couro. 

Segurança: pela sua posição isolada e relevo acidentado, não pode ser considerada muito 
segura, o que é agravado pela possibilidade de contato não amistoso com invasores 
infratores. 

 

c.2) Planejamento 

Traçado: o traçado será composto de dois segmentos: o primeiro conecta o Caminho da 
Pedreira ao fundo do vale do rio do Couro, devendo evitar trechos muito íngremes e frágeis; 
o segundo segmento acompanha as margens do rio do Couro até encontrar a Trilha do Rio 
Itajaí. A trilha deverá percorrer trechos preferencialmente fora da área de preservação 
permanente, sempre que possível. 

Instalações Básicas: a implementação do traçado deverá seguir as especificações deste 
plano de manejo; travessias de drenagem deverão ser equipadas com bueiros ou pontes; 
em todo o percurso da trilha deverão ser implementadas valas de drenagem; eventuais 
trechos com declividade superior a 20% deverão ser equipados com degraus. 

Instrumentos de Apoio: sistema de comunicação através de rádio HT. 

Características da Trilha: 

• ida e volta pelo mesmo trajeto (no caso de visitação ecoturística); interligação com a 
extremidade sudoeste para fiscalização e proteção. 

• extensão aproximada: 3.800 m (estimativa). 

Atividades: fiscalização, proteção; pesquisa científica, ecoturismo de baixo impacto. 

Nível de Dificuldade e Grupo Etário: pesado, para jovens e adultos. 

 

 

4.4.2 Diretrizes para Conservação do Complexo de Áreas Protegidas Itajaí do Norte/Couro 

Considerando que, além da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí, existem mais quatro áreas em 
processo de criação de RPPN no entorno, faz-se necessária uma abordagem integrada no 
manejo destas áreas protegidas, principalmente pelo fato de todas estarem sob a mesma 
gestão. Adicionalmente, outros remanescentes do entorno tem elevado potencial para 
conservação e poderão ser adquiridos para este fim no futuro. Deste modo apresentam-se a 
seguir algumas diretrizes para orientar ações de manejo integradas de forma a viabilizar a 
conservação de todo o complexo de áreas protegidas situadas na região do rio Itajaí do 
Norte e do rio do Couro: 

a) Aquisição de Novas Áreas para Conservação 

• a aquisição de novas áreas no entorno da RCRI é uma ação prioritária para evitar o 
avanço dos povoamentos de árvores comerciais e de outras perturbações 
antrópicas; 

• a aquisição de novas áreas deverá considerar a formação de um bloco compacto e 
homogêneo de áreas protegidas, procurando evitar, se possível, a existência de 
bordas muito recortadas ou de fragmentos isolados; e 

• as áreas prioritárias para aquisição são aquelas que se encontram em melhor estado 
de conservação (principalmente no vale do rio do Couro), assim como as que 
apresentam vantagens estratégicas de conservação por englobarem acessos 
importantes (terrenos situados na extremidade da Estrada Geral Dr. Cerqueira e 
terrenos que abrangem o Caminho da Pedreira). 
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b) Manejo de Conservação dos Acessos 

• o Caminho da Pedreira precisa ser revitalizado para viabilizar o acesso por 
pedestres, bicicleta e moto até a entrada da RCRI para facilitar a fiscalização; 

• para tal deverá ser realizado estudo prévio sobre o Pica-Pau-Cara-Canela 
(Dryocopus galeatus), registrado na região do Caminho da Pedreira, para avaliar a 
melhor forma de realizar a revitalização sem causar perturbações a população desta 
espécie; e 

• a Estrada Geral Dr. Cerqueira também é um acesso importante para a RCRI, 
permitindo a acessibilidade a sua extremidade sudoeste. No entanto, pelas suas 
condições precárias e pelo risco de graves processos erosivos, esta deverá ser 
usada apenas por motocicletas, bicicletas e pedestres, sendo necessárias diversas e 
intensas ações de conservação como construção de valetas de drenagem, 
contenção de focos de erosão, suavização de taludes, restauração ambiental de 
bordas suscetíveis a deslizamentos, entre outras. 

 

c) Construção da Casa-Sede 

• uma casa-sede para gerenciamento de toda o complexo de áreas protegidas deverá 
ser construída às margens da Estrada Dr. Cerqueira, em um terreno a ser adquirido 
ao lado da Igreja e escola da comunidade, que é um local bem seguro já dispõe de 
rede de energia elétrica e a estrada é empedrada. Esta edificação servirá de base de 
operações para todas as demais áreas protegidas do rio do Couro e do rio Itajaí; 

• a casa-sede deverá servir como moradia ou alojamento para os proprietários, 
devendo haver espaço também para os funcionários, além de ser o ponto de apoio 
para a administração e a implantação dos programas de manejo das áreas 
protegidas. A edificação deve prever também o eventual alojamento simples de um 
ou dois pesquisadores e um espaço mínimo para a recepção de visitantes; 

• deverá possuir, no mínimo, uma varanda ampla, um quarto para funcionários e 
pesquisadores com espaço para dois beliches, um quarto para os proprietários, um 
espaço para armazenamento de ferramentas e insumos, uma pequena sala de estar, 
cozinha e dois sanitários. Nas figs. 4.9 e 4.10 é apresentado um modelo de casa-
sede que pode ser utilizado como parâmetro; 

• enquanto a propriedade não é atendida pela rede elétrica deverá ser implementado 
um sistema alternativo de energia. A água para a sede poderá ser bombeada de um 
poço ou de uma nascente próxima; 

• a casa-sede deverá contar com móveis e eletrodomésticos necessários para uma 
acomodação minimamente confortável. 

 

  
Fig. 4.9: Modelo sugerido para casa-sede (Foto: 
C.T.Blum) 

Fig. 4.10: Exemplo de casa-sede (Foto: C.T.Blum) 



 

 

4.5 Cronograma de Atividades 

Atividades Etapas 
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

Programa de Administração      
Sub-programa: Sistema de Gestão da Área Protegida      
Elaboração do Manual de Procedimentos X     
Georreferenciamento de Precisão X     
Remoção do casebre abandonado na extremidade sudoeste X     
Construção de um alojamento para guardas-parque na extremidade sudoeste  X    
Instalação de placas de advertência X     
Instalação de placas informativas na dependência da demanda 
Instalação de cerca de divisa com a propriedade de Vitor Bodnar (ou Júlio e Narciso Martins) depende do cenário de aquisições de novas áreas Instalação de cerca de divisa com a propriedade da Madeireira Lucena 
Formalizar acordo com o confrontante ao norte para a utilização do Caminho da Pedreira X     
Estudo prévio sobre o pica-pau Dryocopus galeatus na região do Caminho da Pedreira X     
Definição de condutas de uso no Caminho da Pedreira X     
Readequação da parte externa do Caminho da Pedreira para acesso a RCRI  X    
Formalizar acordo com o confrontante a sudoeste para acessar a parte baixa da RCRI X     
Aquisição de recipientes para armazenamento do lixo  X    
Destinação adequada do lixo armazenado  X X X X 
Implementar sistema de comunicação por rádio X     
Contratação de funcionários X     
Treinamento dos funcionários para a efetivação dos programas de manejo e atividades de rotina X     
Definição de uma rotina emergencial de salvamento e transporte de feridos X     
Aquisição de equipamentos de proteção individual, adequados a cada atividade desenvolvida X     
Aquisição de kit de primeiros socorros X     
Reposição do kit de primeiros socorros X     
Programa de Fiscalização e Proteção      
Sub-programa: Fiscalização da Área Protegida       
Implementação de rotina de fiscalização da área protegida X X X X X 
Aquisição de materiais necessários: máquina fotográfica (opcional), caderneta e caneta X     
Elaboração de ficha-padrão de ocorrências na área protegida X     
Organização de banco de dados de ocorrências  X    
Definição de um procedimento padrão de ação em casos emergenciais X     
Efetivação de operações conjuntas com a Polícia Ambiental e/ou fiscais do IBAMA ou FATMA X X X X X 
Sub-programa: Proteção da Área protegida      
Manutenção das cercas e das divisas depende do cenário de aquisições de novas áreas 
Manutenção de aceiros nas áreas de maior risco X X X X X 



 

 

Atividades Etapas 
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

Treinamento dos funcionários em cursos de combate a incêndios X     
Aquisição de equipamentos de combate a incêndios  X    
Elaboração de plano de emergência no caso de incêndios X     
Implementar sistema integrado de comunicação e ação X     
Programa de Restauração Ambiental      
Sub-programa: Erradicação e Controle de Espécies Exóticas Invasoras      
Treinamento dos funcionários para reconhecimento das espécies X X    
Treinamento dos funcionários em procedimentos de erradicação e controle X X    
Aquisição de insumos, ferramentas e equipamentos de proteção individual X X    
Supervisão de técnico experiente nas primeiras etapas X X    
Erradicação de uva-do-japão (Hovenia dulcis) X X    
Erradicação e controle de beijo-de-frade (I. walleriana) e lírio-do-brejo (H. coronarium) X X X X X 
Erradicação do limão-cravo (C. limonia) e da goiabeira (Psidium guajava) X X    
Erradicação da mamona (R. communis) X X    
Monitoramento de controle de todas as espécies exóticas invasoras   X X X 
Programa de Pesquisa      
Estabelecimento de contato com instituições de pesquisa interessadas X X X X X 
Formalização de parcerias e definição de regras de conduta com instituições de pesquisa X X X X X 
Estudo do status local do pica-pau-de-cara-canela Dryocopus galeatus X X    
Desenvolvimento de outros projetos de pesquisa  X X X X 
Programa de Monitoramento      
Elaboração de um sistema de monitoramento X     
Criação de um diário onde serão registradas informações gerais resultantes do monitoramento X     
Elaboração de fichas específicas para monitoramento X     
Contato com instituições de pesquisa para efetivar parcerias no monitoramento  X X X X 
Instalação de réguas de vazão em trechos estratégicos dos córregos (opcional)   X   
Instalação de pluviômetro (opcional)   X   
Registro de fenômenos hidrológicos e climáticos  X X X X 
Avaliação da evolução das comunidades vegetais nos estágios inicial e médio da sucessão  X X X X 
Implementação de monitoramento constante da fauna (opcional)  X X X X 
Registro de aspectos ambientais, erosão, caça, extrativismo, vandalismo e invasão de animais domésticos X X X X X 
Registro de focos de incêndio dentro e no entorno da área protegida X X X X X 
Monitoramento da infra-estrutura da área protegida  X X X X 
Avaliação do impacto da visitação na dependência da demanda 
Elaboração de relatório direto com resultados dos monitoramentos  X X X X 
Revisão do Plano de Manejo     X 
Programa de Visitação (opcional)  



 

 

Atividades Etapas 
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

Sub-programa: Administração do Programa de Visitação      
Elaborar análise de risco das atividades propostas no programa 

na dependência da demanda 

Definição das regras de visitação e limites de uso, entre outros 
Instalação de placas informativas 
Instalação de placas de sinalização 
Definição de rotinas para casos de acidentes e eventuais emergências 
Capacitação do pessoal responsável para conhecer e executar as rotinas e regras estabelecidas 
Sub-programa: Visitação para fins de Conservação  
Definição de procedimentos logísticos na dependência da demanda Definição de regras de comportamento 
Sub-programa: Ecoturismo  
Estabelecer plano de visitação com procedimentos e normas na dependência da demanda Definição de regras de comportamento 
Sub-programa: Manutenção do Programa de Visitação      
Aquisição e manutenção dos equipamentos, infra-estrutura e sinalizações 

na dependência da demanda Manter a fiscalização e o controle permanente da visitação 
Efetivação de reciclagens periódicas de funcionários e parceiros nas rotinas de segurança 
Manter controle da visitação, por meio de um cadastro (livro de visitas) 
Sub-programa: Monitoramento da Visitação  
Elaborar questionário do perfil e nível de satisfação do visitante 

na dependência da demanda Aplicar o questionário aos visitantes 
Realizar análise periódica com base nos questionários e outros indicadores 
Programa de Sustentabilidade Econômica  
Acompanhamento da questão do ICMS Ecológico e seu repasse no estado de Santa Catarina X X X X X 
Participação em editais de financiamento de pesquisa e conservação X X X X X 
Contato com doadores sensibilizados pela causa conservacionista X X X X X 
Programa de Comunicação      
Estabelecimento de contato com os responsáveis pelo policiamento ambiental na região X X X X X 
Estabelecimento de contato com o Corpo de Bombeiros X X X X X 
Estabelecimento de contato com os responsáveis dos órgãos ambientais X X X X X 
Estabelecimento de contato com instituições de pesquisa X X X X X 
Estabelecimento de contato com a secretaria municipal da educação X X X X X 
Criação de uma logomarca da área protegida  X    
Criação de um sítio virtual na rede mundial de computadores  X    
Elaboração de um folheto sobre a área protegida  X    
Distribuição de  materiais informativos à prefeitura e moradores do entorno  X X X X 
Realização de matérias em jornais e revistas, assim como na TV ou mesmo no rádio X X X X X 



 

 

Atividades Etapas 
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

Participação de eventos de discussão sobre conservação da natureza X X X X X 
Programa de Relacionamento e Conscientização da Comunidade do Entorno      
Identificar no entorno parceiros potenciais simpatizantes com as questões ambientais X X    
Implementar conscientização ambiental com os simpatizantes identificados, tornando-os parceiros  X X X X 
Desenvolver ações educativas junto às escolas do entorno  X X X X 
Realizar exposição com painéis interpretativos nas escolas do entorno  X X X X 
Desenvolver projetos de educação ambiental continuada de alunos e professores  X X X X 
Identificar moradores infratores ao meio ambiente; X X    
Visitação educativa dos moradores infratores, em conjunto com a Polícia Ambiental, IBAMA e/ou FATMA  X X X X 
Projeto específico: Manejo de Trilhas      
Monitoramento e manutenção das trilhas  X X X X 
Manejo: Caminho da Pedreira      
Análise de sítio e redefinição de possíveis trechos inadequados do traçado X     
Limpeza do traçado X     
Adequação do piso e demais componentes da trilha X     
Implantação de bueiros e pontes (quando necessário) X X    
Implantação de valas de drenagem X X    
Manejo: Trilha do Rio Itajaí      
Análise de sítio e redefinição do traçado já existente X X    
Análise de sítio e ampliação do traçado até a foz do rio do Couro  X X   
Implantação de passarela de madeira sobre o trecho de solo hidromórfico da entrada sudoeste  X    
Implantação de bueiros e pontes  X X X  
Implantação de valas de drenagem  X X X  
Manejo: Trilha do Rio do Couro  
Análise de sítio e definição do traçado entre o Caminho da Pedreira e o rio do Couro  X X   
Implantação do traçado entre o Caminho da Pedreira e o rio do Couro  X X   
Análise de sítio e definição do traçado ao longo do rio do Couro até a Trilha do Rio Itajaí   X X  
Implantação do traçado ao longo do rio do Couro até a Trilha do Rio Itajaí   X X  
Implantação de bueiros, pontes, valas de drenagem e degraus  X X X  
Projeto Específico: Diretrizes para Conservação Complexo Protegido Itajaí do Norte/Couro      
Ação: Aquisição de Novas Áreas para Conservação      
Levantamento das áreas potenciais e prioritárias para aquisição na dependência da demanda 
Ação: Manejo de Conservação dos Acessos      
Estudo prévio sobre o pica-pau Dryocopus galeatus para orientar a readequação do Caminho da Pedreira X     
Adequação da Estrada Geral Dr. Cerqueira, para viabilizar seu por pedestres, bicicletas ou motocicletas  X X   
Ação: Construção da Casa-Sede      
Implantação de casa-sede na propriedade a ser adquirira às margens da Estrada Dr. Cerqueira Dependendo dos recursos disponíveis 
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5 RECOMENDAÇÕES 

• é absolutamente importante apoiar pesquisas científicas que se enquadrem dentro 
dos objetivos e que sirvam de base para a complementação do plano de manejo da 
área protegida; 

• a contratação de funcionários é extremamente prioritária para viabilizar a fiscalização 
e proteção da área protegida, sendo igualmente importante possibilitar a capacitação 
e condições de trabalho adequadas para estes funcionários; 

• ainda que se trate de processo gradual e muito lento, devem ser voltados esforços 
para educar e engajar os moradores do entorno da RCRI em atividades de 
conservação ambiental, paralelamente à contínua e rígida repreensão dos crimes 
ambientais; 

• a implantação de estruturas e de alguns programas propostos deve ser 
acompanhada por profissional qualificado; e 

• a construção de qualquer infra-estrutura ou manejo dos recursos naturais da área 
deve ter autorização do órgão ambiental e garantir o mínimo de impacto sobre o 
ambiente, mediante projeto desenvolvido por um profissional habilitado. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da atual situação em que se encontram as fitofisionomias da Mata Atlântica em Santa 
Catarina, com sua cobertura original tendo sido significativamente dizimada, é muito 
importante que a extensão dos remanescentes da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí se 
encontre atualmente protegida e com possibilidades de ser manejada para melhorar seu 
estado de conservação. 

Salienta-se que a devida conservação da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí só será atingida 
com a implementação de seus programas, especialmente aqueles mais emergenciais cuja 
execução foi indicada já para o 1º. ano no cronograma de atividades. 

Os programas e atividades relacionados ao uso público da área protegida têm sua 
implementação condicionada à vontade do proprietário e à atenuação do cenário 
desfavorável de insegurança no entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano de Manejo – RPPN Corredeiras do Rio Itajaí                                                    Sociedade Chauá, 2008 
 
 
 

 120 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E BIBLOGRAFIA CONSULTADA 

ADR-PLAN – Agência de Desenvolvimento Regional Integrado do Planalto Norte Catarinense. 
Informações Regionais – Itaiópolis. Disponível em: <http://www.cni.unc.br/adrplan/>. Acesso em 22 
jul. 2008. 

BACKES, P.; IRGANG, B. Árvores do Sul. Porto Alegre: Pallotti, 2002. 321 p. 

BIGARELLA, J. J.; LEPREVOST, A.; BOLSANELLO, A. Rochas do Brasil. Rio de Janeiro: LTC – 
Livros Técnicos e Científicos, ADEA – Associação de Defesa e Educação Ambiental, 1985, 310 p. 

BLUM, C. T., POSONSKI, M., HOFFMANN, P. M., BORGO, M. Espécies Vegetais Invasoras em 
Comunidades Florestais Nativas nas Margens da Represa do Vossoroca, Apa de Guaratuba, 
PARANÁ, Brasil In: I Simpósio Brasileiro sobre Espécies Exóticas Invasoras, 2005, Brasília. 
Disponível em: <http://www.mma.gov.br/invasoras>. Brasília: MMA, 2005. 

CABRERA, A.; J. YEPES. Mamíferos sud-americanos. Vida, costumbres y descripción. 2 ed. Buenos 
Aires, Comp. Arg. Edit., 1960. 370 p. 

CBRO – Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. Lista das aves do Brasil. Disponível em: 
<http://www.cbro.org.br/CBRO/listabr.htm>. Acesso em: 12 jul. 2008. 

CHAPMAN, C.A.; CHAPMAN L.J. Survival without disperses: seedling recruitment under parents. 
Conservation Biology 9:675-678. 1995. 

CHEBEZ, J.C. Los que se ván. Buenos Aires: Albatroz, 1994. 604 p. 

CHEREM, J.J.; PEREZ, D.M. Mamíferos terrestres de floresta com Araucária no município de Três 
Barras, Santa Catarina, Brasil. Biotemas 9 (2): 29-46, 1996. 

CHEREM, J.J.; SIMÕES-LOPES, P.C.; ALTHOF, S.; GRAIPEL, M.E. Lista dos Mamíferos do Estado 
de Santa Catarina, Sul do Brasil. Mastozoologia Neotropical 11 (2): 151-184, 2004. 

CIMARDI, A.V. Mamíferos de Santa Catarina. Florianópolis: FATMA, 1996. 302 p. 

CRUZ, M. A arca dos Woehl. Rolling Stone, Revista de Cultura Popular, Ed. Brasileira n. 21, 15/06/2008 
Disponível em: <http://www.rollingstone.com.br/materia.aspx?idItem=2698&titulo=A+Arca+dos+Woehl&Session>. Acesso em: 16 jul. 
2008. 

DURLO, M.A.; SUTILI, F.J. Bioengenharia: Manejo Biotécnico de Cursos de Água. Porto Alegre: EST 
Edições, 2005. 189 p. 

EISENBERG, J.F.; REDFORD, K.H. Mammals of the neotropics: the central neotropics. vol. 3. The 
University of Chicago Press, Chicago and London, 1999. 609 p. 

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Centro Nacional de Pesquisa de Solos. 
Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 2 ed. Rio de Janeiro: EMBRAPA Solos, 2006, 306 p. 

EMBRAPA. Solos do Estado de Santa Catarina. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, Boletim de Pesquisa 
e Desenvolvimento, n. 46, 2004. 

EMMONS, L.H. Neotropical rainforest mammals: a field guide. Chicago: Univ. Chicago Press, 1997. 
307 p. 

EPAGRI – Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina; CIRAM – Centro 
de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina. Zoneamento 
agroecológico e socioeconômico do Estado de Santa Catarina. Disponível em: <http://ciram.epagri.rct-
sc.br/portal/website/index.jsp?url=jsp/agricultura/zoneAgroecologico.jsp&tipo=agricultura>. Acesso em 22 ago. 2008. 



Plano de Manejo – RPPN Corredeiras do Rio Itajaí                                                    Sociedade Chauá, 2008 
 
 
 

 121 

FERREIRA, L.M.; CASTRO, R.G.S.; CARVALHO, S.H.C. 2004. Roteiro Metodológico para 
Elaboração de Plano de Manejo para Reservas Particulares do Patrimônio Natural. Brasília: IBAMA. 

FONTANA, C.S.; BENCKE, G.A.; REIS, R.E. Livro vermelho da fauna ameaçada de extinção no Rio 
Grande do Sul. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003. 632p. 

GALETTI, M.; PIZO, M. A.; MORELLATO, P. C. Fenologia, frugivoria e dispersão de sementes. In: 
CULLEN L. Jr.; RUDRAN R.; PADUA C. V.(organizadores). Métodos de estudos em Biologia da 
Vida Silvestre. Curitiba: Ed. Da UFPR; Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, 2003. 667 p. 

GAUTIER-HION, A.; DUPLANTIER, J.M.; QURIS, R.; FEER, F.; SOURD, C.; J.P. DECOUX, 
DUBOST, B.; EMMONS, L.; ERARD, C.; HECKETSWEILER, P.; MOUNGAZI, A.; ROUSSILHON, C. 
& THIOLLAY, J.M. Fruit characters as a basis of fruit choice and seed dispersal in a tropical wet 
forest vertebrate community. Oecologia 65: 324-337. 1985. 

GOOGLE EARTH, 2008. Disponível em <http://earth.google.com/>. Acesso em 13 jun. 2008. 

GUEVARA, S.; LABORDE, J. Monitoring seed dispersal at isolated standing trees in tropical pastures: 
Consequences for local species availability. Vegetatio 107/108: 319-338. 1993. 

IBAMA. Lista Oficial de Flora Ameaçada de Extinção. Portaria Nº 37-N, 03/04/1.992. 

IBAMA/GTZ. Guia do Chefe. Brasília: 2001. Disponível em: 
<http://www.ibama.gov.br/siucweb/guiadechefe/java.htm>. Acesso em: 14 jul. 2008. 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE Cidades@. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php>, Acesso em 10 jul. 2008. 

IBGE. Manual Técnico da Vegetação Brasileira. Rio de Janeiro. Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - DERNA. (Manuais Técnicos de Geociências no 1), 1992. 92 p. 

INOUE, M. T.; RODERJAN, C. V.; KUNIYOSHI, Y. S. Projeto Madeira do PARANÁ. Curitiba: 
Fundação de Pesquisas Florestais do PARANÁ/ convênio IBDF/SUDESUL/Governo do Estado do 
PARANÁ, 1984. 260 p. 

INSTITUTO DE RECURSOS MUNDIAIS; UNIÃO MUNDIAL PARA A NATUREZA; PROGRAMA DAS 
NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE. A estratégia global da biodiversidade – diretrizes de 
ação para estudar, salvar e usar de maneira sustentável e justa a riqueza biótica da Terra. Curitiba: 
World Resources Institute / Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, 1992. 232 p. 

INSTITUTO HÓRUS. Espécies Exóticas Invasoras: Fichas Técnicas. Disponível em: 
<http://www.institutohorus.org.br/index.php?modulo=fichasTecnicas>. Acesso em: 26 jun. 2008. 

IUCN – The World Conservation Union. The IUCN Red List of Threatened Species 2007. Disponível 
em: <http://www.iucnredlist.org/>. Acesso em: 15 jun. 2008. 

IWOKRAMA – Iwokrama Internacional Centre for Rain Forest Conservation and Development. Guide 
to the mammals of Iwokrama. 1999. Texto de Mark D. Engstrom, Burton K. Lim e Fiona A. Reid, em 
associação ao North Rupununi Development Board. Ilustrações de Fiona A. Reid. Disponível em 
<http://www.iwokrama.org/mammals/index.html>. Acesso em 23 jul. 2008. 

LECHNER, L., Planejamento, Implantação e Manejo de Trilhas em Unidades de Conservação, 
Curitiba: Fundação o Boticário de Proteção à Natureza (Cadernos de Conservação, ano 3. no. 3), 
2006. 125 p. 

LEITE, P.; KLEIN, R. M. 1990. Vegetação. In: IBGE. Geografia do Brasil: região Sul. v. 2. Rio de 
Janeiro. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. p. 113-150. 

LORENZI, H. Árvores Brasileiras – Manual de Identificação e Cultivo de Plantas Arbóreas Nativas do 
Brasil. v. 1., Nova Odessa, SP: ed. Plantarum, 1992. 352 p. 



Plano de Manejo – RPPN Corredeiras do Rio Itajaí                                                    Sociedade Chauá, 2008 
 
 
 

 122 

LORENZI, H. Árvores Brasileiras – Manual de Identificação e Cultivo de Plantas Arbóreas Nativas do 
Brasil. v. 2., Nova Odessa, SP: ed. Plantarum, 1998. 352 p. 

LORENZI, H. Plantas daninhas do Brasil: terrestres, aquáticas, parasitas e tóxicas. 3ª ed. Nova 
Odessa: Instituto Plantarum, 2000. 608 p. 

LORENZI, H.; MATOS, F.J.A. Plantas Medicinais no Brasil – nativas e exóticas. Nova Odessa, SP: 
ed. Plantarum, 2002. 511 p. 

LORENZI, H.; SARTORI, S.; BACHER, L.B.; LACERDA, M. Frutas Brasileiras e exóticas cultivadas. 
São Paulo: Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 2006. 640p. 

LORENZI, H.; SOUZA, H.M. Plantas ornamentais no Brasil: arbustivas, herbáceas e trepadeiras. 3ª 
ed. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2001. 1087 p. 

LORENZI, H.; SOUZA, H.M.; MEDEIROS-COSTA, J.T.; CERQUEIRA, L.S.C.; BEHR, N. Palmeiras no 
Brasil – Nativas e Exóticas. Nova Odessa, SP: ed. Plantarum, 1996. 303 p. 

MANSUR, A. Eles estão preservando. Artigo publicado no portal virtual de informações “Blog do 
Planeta”, em 28 de maio de 2008. Disponível em : <http://blogdoplaneta.com/colunaepoca/page/15/>. Acesso 
em 11 ago. 2008. 

MARGARIDO, T.C.C.; BRAGA, F.G. Mamíferos. In: MIKICH, S.B.; BERNILS, R.S. (eds). Livro 
Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná. Curitiba: IAP, p.25-142, 2004. 

MMA – Ministério do Meio Ambiente. Áreas prioritárias para conservação, uso sustentável e 
repartição de benefícios da biodiversidade brasileira. Atualização: Portaria MMA nº 9, de 23 de 
janeiro de 2007. Biodiversidade 31, Brasília, 2007. 

MMA – MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Espécies Exóticas Invasoras: Situação Brasileira. 
Brasília: Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Biodiversidade e Florestas, 2006. 23 p. 

MMA – Ministério do Meio Ambiente. Lista Nacional das espécies da fauna brasileira ameaçadas de 
extinção. 2003. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/sbf/fauna/index.html>. Acesso em: 13 jul. 2008. 

MORELLATO, L. P. C.; LEITÃO-FILHO. Padrões de frutificação e dispersão na Serra do Japi. Pp. 23-
24, In: Morellato, L.P.C. (org.) História natural da Serra do Japi: ecologia e preservação de uma 
área florestal no Sudeste do Brasil. Editora da Unicamp, Campinas. 1992. 

PALAZZO JUNIOR, J.T.; BOTH, M.C. Flora Ornamental Brasileira. Porto Alegre: Sagra: DC Luzzatto, 
1993. 183 p. 

POWLESLAND, R.G.; DILKS, P.J.; FLUX, I.A. Impact of food abundance, diet and food quality on the 
fruit pigeon, Parea Hemiphaga novaeseelandiae chathamensis, on Chatham Island, New Zealand. 
Ibis 139: 353-365. 1997. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS. Site Oficial. Disponível em: 
<http://www.itaiopolis.sc.gov.br/home/>. Acesso em 12 ago. 2008. 

REDFORD, K. H.; EISENBERG, J. Mammals of the Neotropics: the sourthern cone. Vol 2. Chicago: 
Univ. Chicago Press, 1992. 430 p. 

REIS, N.R.; PERACCHI, A.L.; PEDRO, W.A.; LIMA, I.P. Mamíferos do Brasil. Londrina: UEL, 2006. 
437 p. 

REITZ, R. Bromeliáceas e a Malária-Bromélia Endêmica. Itajaí: Flora Ilustrada Catarinense/ Herbário 
Barbosa Rodrigues, 1983. 687 p. 

REITZ, R.; KLEIN, R. M.; REIS, A.  Madeiras do Brasil – Santa Catarina. Florianópolis: ed. Lunardelli, 
1979. 320 p. 



Plano de Manejo – RPPN Corredeiras do Rio Itajaí                                                    Sociedade Chauá, 2008 
 
 
 

 123 

RODERJAN, C. V.; GALVÃO, F.; KUNIYOSHI, Y. S.; HATSCHBACH, G. G. As Unidades 
Fitogeográficas do Estado do PARANÁ. In: Ciência & Meio Ambiente – Fitogeografia do Sul da 
América. Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria – RS, n. 24, p.75-92, jan/jun 2002. 

ROSÁRIO, L. A. As Aves em Santa Catarina: distribuição geográfica e meio ambiente. Florianópolis: 
FATMA, 1996. 326p. 

SANTOS, R.E.F. 2008. Dryocopus galeatus (Temminck, 1822): registro documentado e novas 
informações para o Vale do Rio Itajaí, Santa Catarina, Brasil. Atualidades Ornitológicas. No prelo. 

SEMA-PR – Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Lista vermelha de plantas ameaçadas de 
extinção no estado do PARANÁ. Curitiba: SEMA/GTZ, 1995. 139p. 

SEMA-RS – Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Lista das Espécies da Flora Ameaçadas de 
Extinção do Rio Grande do Sul. Disponível em : <http://www.sema.rs.gov.br/sema/html/pdf/especies-
ameacadas.pdf>. Acesso em 23 jun. 2008. 

SICK, H. Ornitologia Brasileira. Rio de Janeiro: Ed. Nova fronteira, 1997. 912p. 

SIEGEL, N. A Ética a Partir da Reciprocidade e a Educação Informal do Povo Xokleng. Dissertação 
(Mestrado em Educação), Centro de Ciências da Educação, Universidade Regional de Blumenau – 
FURB, Blumenau, 2005, 133p. 

SOBRAL, M; JARENKOW, J. A.; BRACK, P.; IRGANG, B. LAROCCA, J. RODRIGUES, R.S. Flora 
arbórea e arborescente do Rio Grande do Sul, Brasil. São Carlos: ROMA: Novo Ambiente, 2006. 
350 p. 

SOS Mata Atlântica e INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Atlas dos remanescentes 
florestais da Mata Atlântica, período 2000-2005. São Paulo: Relatório Técnico, 2008. 157 p. 

STOTZ D. F.; FITZPATRICK, J.W.; PARCKER III, T.A.; MOSKOVITS, D.K. Neotropical birds: ecology 
and conservation. Chicago: University of Chicago Press, 1996. 

STRAUBE, F.C. et al. Aves. In: MIKICH, S.B.; BERNILS, R.S. (eds). Livro Vermelho da Fauna 
Ameaçada no Estado do Paraná. Curitiba: IAP, 2004. 

WILSON, D.E.; REEDER, D.M. Mammals species of the world: a taxonomic and geographic 
reference. 2ed. Smithsoniam Institution Press, Washington and London, 1993. 1207 p. 

WOEHL JR, G. Comprar para preservar resolve? Artigo publicado no portal virtual de informações “O 
Eco”, em 08 de Setembro de 2008. Disponível em : <http://oeco.com.br/index.php/germano-
woehl/85-germano-woehl/19516-comprar-para-preservar-resolve>. Acesso em 11 ago. 2008b. 

WOEHL JR, G. Salvaremos a Mata Atlântica? Artigo publicado no portal virtual de informações “O 
Eco”, em 05 de Agosto de 2008. Disponível em : <http://oeco.com.br/index.php/germano-woehl/85-
germano-woehl/19165-conseguiremos-salvar-a-mata-atlantica>. Acesso em 11 ago. 2008a. 

ZALBA, S. M. Introdução às Invasões Biológicas – Conceitos e Definições. In: BRAND, K. et al. 
América do Sul invadida. A crescente ameaça das espécies exóticas invasoras. Cape Town: 
Programa Global de Espécies Invasoras – GISP, p. 4-5, 2006. 

 



Plano de Manejo – RPPN Corredeiras do Rio Itajaí                                                    Sociedade Chauá, 2008 
 
 
 

 124 

 

8 ANEXOS 



 

 

ANEXO 1: Lista preliminar da flora registrada na RPPN Corredeiras do Rio Itajaí, Itaiópolis, SC. LEGENDA: Hábito (Hab.), ab – arbusto, at –
arvoreta, av – árvore, hb – herbácea, hbe – herbácea epífita, li –liana; Ambiente (Amb.), flo – floresta, ini – vegetação no estágio inicial da sucessão, 
umi – áreas úmidas, ant – áreas antrópicas; Status, des – status desconhecido, est – exótica estabelecida, int – exótica introduzida, inv – exótica 
invasora, nat – nativa da região; Frugivoria (Frug.), F – representa espécies cujos frutos são consumidos por animais frugívoros; Categorias de 
conservação, RR – rara, VU – vulnerável, EN – em perigo, CR – criticamente em perigo (de acordo com: 1 IUCN, 2007; 2 IBAMA, 1992; 3 SEMA-RS, 
2008; 4 SEMA-PR, 1995). 
Família Espécie Nome vulgar Hab. Amb. Status Frug. Conservação 
Acanthaceae Justicia carnea Lindl. justicia-rosa ab flo nat     
Alismataceae Echinodorus grandiflorus Mitch. chapéu-de-couro hb umi nat     
Annonaceae Annona cacans Warm. ariticum-cagão av flo nat F EN3 
Annonaceae Duguetia lanceolata A. St. - Hil pindabuna av flo nat F   
Annonaceae Guatteria australis A.St.-Hil. embira-preta av flo nat F   
Annonaceae Rollinia rugulosa Schltdl. araticunzinho av flo nat F   
Annonaceae Rollinia sericea (R.E. Fr.) R.E. Fr. cortição av flo nat F CR3 
Annonaceae Rollinia sylvatica (A. St.-Hil.) Martius araticum-do-mato av flo nat F   
Apiaceae Hydrocotyle bonariensis Lam.   hb ini,umi des     
Apocynaceae Aspidosperma australe Müll. Arg. pequiá av flo nat     
Apocynaceae Aspidosperma pyricollum Müll. Arg. perobinha av flo nat     
Apocynaceae Peschiera australis (Müll. Arg.) Miers leiteira av flo nat F   
Aquifoliaceae Ilex brevicuspis Reissek orelha-de-mico av flo nat F   
Aquifoliaceae Ilex dumosa Reissek congonha av flo nat F   
Aquifoliaceae Ilex microdonta Reissek orelha-de-mico av flo nat F   
Aquifoliaceae Ilex paraguariensis A. St.-Hil. erva-mate av flo nat F   
Aquifoliaceae Ilex theezans Mart. caúna av flo nat F   
Araceae Philodendron bipinnatifidum Schott ex Endl. costela-de-adão hbe flo nat F   
Araceae Philodendron loefgrenii Engl. filodendro hbe flo nat F   
Araceae Philodendron sp filodendro hbe flo nat F   
Araliaceae Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. & Planch. maria-mole av flo nat F   
Araliaceae Schefflera morototoni (Aubl.) Mag., Stey. & Frodin. mandiocão av flo nat F   
Araucariaceae Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze pinheiro av flo nat F VU1,VU2,VU3,RR4 
Arecaceae Bactris setosa Mart. tucum ab flo nat F   
Arecaceae Geonoma schottiana Mart. guaricana ab flo nat F CR3 
Arecaceae Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá av flo nat F   
Asclepiadaceae Oxypetalum sp cipó-de-leite li flo nat     



 

 

Família Espécie Nome vulgar Hab. Amb. Status Frug. Conservação 
Aspleniaceae Asplenium gastonis Fée samambainha hbe flo nat     
Asteraceae Baccharis articulata (Lam.) Pers. carquejinha hb ini nat     
Asteraceae Baccharis dracunculifolia DC. vassourinha ab ini nat     
Asteraceae Baccharis trimera DC. carqueja hb ini nat     
Asteraceae Baccharis uncinella DC. vassourinha ab ini nat     
Asteraceae Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera cambará av ini,flo nat     
Asteraceae Mikania glomerata Spreng. guaco li ini,flo nat     
Asteraceae Piptocarpha angustifolia Dusén ex Malme vassourão-preto av ini,flo nat     
Asteraceae Piptocarpha regnellii (Sch. Bip.) Cabrera vassoura av ini,flo nat     
Asteraceae Piptocarpha tomentosa Baker pau-toucinho av ini,flo nat     
Asteraceae Senecio brasiliensis (Spreng.) Less. flor-das-almas ab ini nat     
Asteraceae Solidago chilensis Meyen erva-de-lança hb ini nat     
Asteraceae Vernonanthura discolor (Spreng.) H. Rob. vassourão-branco av ini,flo nat     
Asteraceae Vernonanthura petiolaris (D.C.) H. Robinson  vassourão av ini,flo nat     
Balsaminaceae Impatiens walleriana Hook. f. beijo-de-frade hb flo,umi inv     
Begoniaceae Begonia sp begonia-branca hbe flo nat     
Bignoniaceae Arrabidea sp cipó li flo nat     
Bignoniaceae Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. ipê-verde av flo nat     
Bignoniaceae Jacaranda puberula Cham. carobinha av flo nat   VU3 
Bignoniaceae Pithecoctenium crucigerum (L.) A.H. Gentry pente-de-macaco li ini,flo nat     
Bignoniaceae Pithecoctenium dolichoides (Cham.) Bureau ex K. Schum. pente-de-macaco li ini,flo nat     
Blechnaceae Blechnum binervatum (Poir.) C.V. Morton & Lellinger samambaia hbe flo nat     
Blechnaceae Blechnum brasiliense Desv. xaxim-do-banhado ab flo nat     
Bombacaceae Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. Robyns imbiruçu av flo nat F VU3 
Boraginaceae Cordia ecalyculata Vell. chá-de-bugre av flo nat F   
Bromeliaceae Aechmea caudata Lindm. bromélia hbe flo nat F EN3 
Bromeliaceae Aechmea cylindrata Lindm. bromélia hbe flo nat   EN3 
Bromeliaceae Aechmea distichantha Lem. pé-de-pombo hbe flo nat     
Bromeliaceae Aechmea recurvata (Klotzsch.) L. B. Sm. bromélia hbe flo nat   VU3 
Bromeliaceae Ananas bracteatus (Lindley) Schultes. ananás-vermelho hb flo nat F   
Bromeliaceae Bilbergia alfonsi-joannis Reitz poço-de-jacó hbe flo nat   EN2 
Bromeliaceae Bilbergia nutans Wendl. bromélia  hbe flo nat     
Bromeliaceae Bromelia balansae Mez gravatá hb flo nat F VU3 



 

 

Família Espécie Nome vulgar Hab. Amb. Status Frug. Conservação 
Bromeliaceae Hohenbergia augusta (Vell.) E.Morren gravatá hbe flo nat     
Bromeliaceae Nidularium innocentii Lem. bromélia hbe flo nat   EN3 
Bromeliaceae Tillandsia geminiflora Brongn. cravo-do-mato hbe flo nat   VU3 
Bromeliaceae Tillandsia stricta Sol. ex Sims cravo-do-mato hbe flo nat     
Bromeliaceae Tillandsia tenuifolia L. cravo-do-mato hbe flo nat     
Bromeliaceae Tillandsia usneoides L. barba-de-velho hbe flo nat   VU3 
Bromeliaceae Vriesea carinata Wawra. bromélia hbe flo nat   VU3 
Bromeliaceae Vriesea gigantea Gaudich. bromélia-graúda hbe flo nat   VU3 
Bromeliaceae Vriesea platynema Gaudich. bromélia hbe flo nat   VU3 
Bromeliaceae Vriesea vagans (L.B. Smith) L.B. Smith bromélia hbe flo nat     
Cactaceae Lepismium cruciforme (Vell.) Miq. conambaia hbe flo nat F   
Cactaceae Lepismium houlletianum (Lem.) Barthlott cacto-de-árvore hbe flo nat F   
Cactaceae Lepismium lumbricoides (Lem.) Barthlott cacto-de-árvore hbe flo nat F   
Cactaceae Rhipsalis teres (Vell.) Steud. cacto-de-árvore hbe flo nat F   
Caesalpiniaceae Sclerolobium denudatum Vogel passuaré av flo nat     
Canellaceae Capsicodendron dinisii (Schltdl.)Occhioni pimenteira av flo nat F   
Celastraceae Maytenus robusta Reissek coração-de-bugre av flo nat F VU3 
Clethraceae Clethra scabra Pers. carne-de-vaca av flo nat   EN3 
Combretaceae Buchenavia kleinii Exell guarajuva av flo nat F RR4 
Cunoniaceae Lamanonia speciosa (Cambess.) L.B. Sm. guaperê av flo nat     
Cyatheaceae Cyathea atrovirens (Langsd. & Fisch.) Domin xaxim-de-espinho ab flo nat     
Cyperaceae Rynchospora corymbosa (L.) Britton capim-navalha hb ini,flo nat     
Dennstaedtiaceae Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon samambaia-das-taperas hb ini nat     
Dicksoniaceae Dicksonia sellowiana Hook. xaxim-bugio ab flo nat   EN2,VU3 
Dioscoreaceae Dioscorea sp   li flo nat     
Elaeocarpaceae Sloanea lasiocoma K. Schum. sapopema av flo nat     
Erythroxylaceae Erythroxylum deciduum A. St.-Hil. cocão av flo nat F   
Euphorbiaceae Acalypha gracilis Spreng. tapa-buraco ab flo nat     
Euphorbiaceae Alchornea iricurana Casar. tapiá-guaçu av flo nat F   
Euphorbiaceae Alchornea sidifolia Müll. Arg. tapiá-guaçu av flo nat F   
Euphorbiaceae Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. tapiá av flo nat F   
Euphorbiaceae Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. tabocuva av flo nat F   
Euphorbiaceae Ricinus communis L. mamona ab ini inv     



 

 

Família Espécie Nome vulgar Hab. Amb. Status Frug. Conservação 
Euphorbiaceae Sapium glandulatum (Vell.) Pax leiteiro av flo nat F   
Euphorbiaceae Sebastiania argutidens Pax & K. Hoffm. tajuvinha at flo nat F   
Euphorbiaceae Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs branquilho av flo nat F   
Euphorbiaceae Securinega guaraiuva Kuhlm. guaraiuva av flo nat F RR4 
Euphorbiaceae Tetrorchidium rubrivenium Poepp. canemaçu av flo nat F RR4 
Fabaceae Dalbergia brasiliensis Vogel jacarandazinho av flo nat     
Fabaceae Dalbergia frutescens (Vell.) Britton timbó at,li flo nat     
Fabaceae Desmodium incanum DC. carrapicho hb ini nat     
Fabaceae Erythrina falcata Benth. corticeira av flo nat     
Fabaceae Galactia speciosa Britton jetirana ab flo nat     
Fabaceae Lonchocarpus subglaucescens Mart. ex Benth. feijão-cru av flo nat     
Fabaceae Machaerium hatschbachii Rudd jacarandá-de-espinho av flo nat     
Fabaceae Machaerium nyctitans (Vell.) Benth. jacarandá-ferro av flo nat   VU3 
Fabaceae Myrocarpus frondosus Allemão cabreúva av flo nat   VU3,RR4 
Fabaceae Ormosia arborea (Vell.) Harms olho-de-cabra av flo nat     
Flacourtiaceae Banara parviflora (A. Gray) Benth.  cambroé av flo nat F   
Flacourtiaceae Casearia decandra Jacq. guassatunga av flo nat F   
Flacourtiaceae Casearia obliqua Spreng. guassatunga av flo nat F   
Flacourtiaceae Casearia sylvestris Sw. cafezeiro-bravo av flo nat F   
Gesneriaceae Sinningia douglasii (Lindl.) Chautems   hbe flo nat     
Hippocrateaceae Hippocratea sp cipó li flo nat F   
Icacinaceae Citronella paniculata (Mart.) R.A. Howard congonha av flo nat F   
Lamiaceae Ocimum micranthum Willd. alfavaca-do-mato hb ini nat     
Lamiaceae Salvia sp sálvia-do-mato hb ini,flo nat     
Lauraceae Cinnamomum sellowianum (Nees & C. Martius) Kosterm. canela-raposa av flo nat F   
Lauraceae Cryptocarya aschersoniana Mez canela-fogo av flo nat F   
Lauraceae Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F. Macbr. canela-frade av flo nat F   
Lauraceae Nectandra lanceolata Nees canela-amarela av flo nat F   
Lauraceae Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. canela-graúda av flo nat F   
Lauraceae Nectandra oppositifolia Nees & Mart. canela-ferrugem av flo nat F   
Lauraceae Ocotea catharinensis Mez canela-preta av flo nat F VU1,VU2,VU3,RR4 
Lauraceae Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez canela av flo nat F   
Lauraceae Ocotea elegans Mez canela av flo nat F   



 

 

Família Espécie Nome vulgar Hab. Amb. Status Frug. Conservação 
Lauraceae Ocotea floribunda (Sw.) Mez canela-de-folha-larga av flo nat F   
Lauraceae Ocotea indecora (Schott) Mez canela av flo nat F   
Lauraceae Ocotea odorifera (Vellozo) Rohwer canela-sassafráz av flo nat F VU1,EN2,EN3,RR4 
Lauraceae Ocotea puberula (Rich.) Nees canela-guaicá av flo nat F   
Lauraceae Ocotea silvestris Vattimo-Gil canela av flo nat F VU3 
Lauraceae Persea venosa Nees & Mart. ex Nees pau-andrade av flo nat F   
Loganiaceae Buddleja brasiliensis Jacq. Ex Spreng. barbasco hb ini nat     
Loganiaceae Strychnos brasilensis (Spreng.) Mart. esporão at flo nat F   
Lythraceae Cuphea sp sete-sangrias hb ini,flo nat     
Lythraceae Heimia myrtifolia (Cham. & Schltdl.)   hb flo nat     
Magnoliaceae Talauma ovata A. St.-Hil. baguaçu av flo nat F VU3 
Malpighiaceae Byrsonima ligustrifolia A. Juss. baga-de-pomba av flo nat F   
Malvaceae Abutilon sp sininho-branco ab ini,flo nat     
Maranthaceae Ctenanthe lanceolata  Petersen caetê hb flo nat     
Melastomataceae Leandra australis  (Cham.) Cogn. pixirica hb ini,flo nat F   
Melastomataceae Leandra dasytricha (A. Gray) Cogn. pixirica ab flo nat F   
Melastomataceae Leandra dispar (Gardner) Cogn. pixirica hb ini,flo nat F   
Melastomataceae Leandra fragilis Cogn. pixirica ab flo nat F   
Melastomataceae Leandra sp01 pixirica hb flo nat F   
Melastomataceae Leandra xanthocoma (Naudin) Cogn. pixirica hb ini,flo nat F   
Melastomataceae Miconia cinerascens Miq. pixirica ab flo nat F   
Melastomataceae Miconia petropolitana Cogn. pixirica ab flo nat F   
Melastomataceae Miconia pusilliflora Beurl. pixiricão av flo nat F   
Melastomataceae Miconia sellowiana Naudin pixirica-da-folha-fina at ini,flo nat F   
Meliaceae Cabralea canjerana (Vell.) Mart. canjarana av flo nat F   
Meliaceae Cedrela fissilis Vell. cedro av flo nat   EN1 
Meliaceae Trichilia claussenii C. DC. quebra-machado av flo nat F   
Meliaceae Trichilia sp   av flo nat F   
Mimosaceae Acacia sp   li ini,flo nat     
Mimosaceae Albizia sp angico av flo nat     
Mimosaceae Calliandra brevipes Benth. sarandi-rosa ab flo nat     
Mimosaceae Inga marginata Willd. ingá-feijão av flo nat F   
Mimosaceae Inga sessilis (Vell.) Mart. ingá-ferradura av flo nat F   



 

 

Família Espécie Nome vulgar Hab. Amb. Status Frug. Conservação 
Mimosaceae Mimosa scabrella Benth. bracatinga av ini,flo nat     
Mimosaceae Piptadenia gonoacantha (Mart.) J. F. Macbr. pau-jacaré av flo nat     
Monimiaceae Mollinedia clavigera Tul. pimenteira ab flo nat F   
Monimiaceae Mollinedia uleana Perkins capixim ab flo nat F   
Moraceae Ficus insipida Willd. figueira-branca av flo nat F   
Moraceae Ficus luschnathiana (Miq.) Miq. figueira av flo nat F   
Moraceae Ficus organensis Miq. figueira-de-folha-miúda av flo nat F   
Moraceae Sorocea bonplandii (Baill.) W.C. Burger, Lanj. & Wess. Boer xinxo at flo nat F   
Myrsinaceae Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. capororoca  av flo nat F   
Myrsinaceae Myrsine hermogenesii (J.-Mend. & Bern.) Freit.& Kinos. capororocão av flo nat F   
Myrsinaceae Myrsine umbellata Mart. capororocão av flo nat F   
Myrtaceae Calyptranthes concinna DC. guamirim-de-facho av flo nat F   
Myrtaceae Calyptranthes grandifolia O. Berg guamirim-graúdo av flo nat F   
Myrtaceae Calyptranthes sp   at flo nat F   
Myrtaceae Campomanesia xanthocarpa O. Berg guabiroba av flo nat F   
Myrtaceae Eugenia involucrata DC. cerejeira av flo nat F   
Myrtaceae Marlierea reitzii D. Legrand    av flo nat F   
Myrtaceae Myrceugenia miersiana (Gardn.)Legrand & Kausel guamirim av flo nat F   
Myrtaceae Myrceugenia myrcioides (Camb.) Berg guamirim av flo nat F   
Myrtaceae Myrcia fallax (Rich.) DC. guamirim av flo nat F   
Myrtaceae Myrcia obtecta (Berg)Kiaersk. guamirim av flo nat F   
Myrtaceae Myrcia rostrata DC. guamirim-da-folha-fina av flo nat F   
Myrtaceae Myrcia sp   av flo nat F   
Myrtaceae Myrciaria cauliflora (DC.) O. Berg jabuticabeira av flo nat F   
Myrtaceae Psidium cattleianum Sabine araçá av flo nat F   
Myrtaceae Psidium guajava L. goiabeira at ant,ini inv F   
Nyctaginaceae Bougainvillea glabra Choisy três-marias li,at flo nat     
Nyctaginaceae Guapira opposita (Vell.) Reitz maria-mole av flo nat F   
Ochnaceae Ouratea parvifolia Engl. guaraparim av flo nat F   
Oleaceae Chionanthus filiformis (Vell.) P.S. Green   av flo nat   EN3 
Onagraceae Fuchsia regia (Vell.) Munz brinco-de-princesa ab flo nat F VU3 
Opiliaceae Agonandra engleri Hoehne   av flo nat F   
Orchidaceae Corymborchis flava (Sw.) Kuntze  orquídea-amarela hb flo nat     



 

 

Família Espécie Nome vulgar Hab. Amb. Status Frug. Conservação 
Orchidaceae Encyclia sp   hbe flo nat     
Orchidaceae Epidendrum sp orquídea hbe flo nat     
Orchidaceae Eurystiles sp   hbe flo nat     
Orchidaceae Maxillaria picta Hook. orquídea hbe flo nat     
Orchidaceae Oncidium sp chuva-de-ouro hbe flo nat     
Orchidaceae Pleurothallis sonderana Rchb. f. orquídea hbe flo nat     
Orchidaceae Pleurothallis sp orquídea hbe flo nat     
Phytolaccaceae Seguieria aculeata Jacq.   li,at flo nat     
Piperaceae Ottonia macrophylla Kunth   ab flo nat F   
Piperaceae Peperomia catharinae Miq.   hbe flo nat     
Piperaceae Peperomia sp 01   hbe flo nat     
Piperaceae Peperomia sp 02   hbe flo nat     
Piperaceae Peperomia sp 03   hbe flo nat     
Piperaceae Peperomia tetraphylla (G. Forst.) Hook. & Arn.   hbe flo nat     
Piperaceae Piper gaudichaudianum Kunth falso-jaborandi ab flo nat F   
Piperaceae Piper hispidum Sw. falso-jaborandi ab flo nat F   
Piperaceae Piper mikanianum (Kunth) Steud. falso-jaborandi hb flo nat F   
Piperaceae Piper xylosteoides (Kunth) Steud. falso-jaborandi hb flo nat F   
Poaceae Bambusa sp bambu-graúdo at ant,ini int     
Poaceae Chusquea sp criciúma ab ini,flo nat     
Poaceae Merostachys multiramea Hack. taquara at ini,flo nat     
Polygonaceae Polygonum hydropiperoides Michx. cairuçu hb umi nat     
Polypodiaceae Campyloneurum nitidum (Kaulf.) C. Presl. rabo-de-arara hbe flo nat     
Polypodiaceae Microgramma squamulosa (Kaulf.) de la Sota   hbe flo nat     
Polypodiaceae Niphidium sp rabo-de-arara hbe flo nat     
Polypodiaceae Pecluma pectinatiformis (Lindm.) M. G. Price samambaia hbe flo nat     
Polypodiaceae Pecluma sicca (Lindm.) M. G. Price samambainha hbe flo nat     
Polypodiaceae Pleopeltis angusta Humb. & Bonpl. ex Kunth   hbe flo nat     
Polypodiaceae Polypodium catharinae Langsd. & Fisch. samambainha hbe flo nat     
Polypodiaceae Polypodium hirsutissimum Raddi samambainha hbe flo nat     
Pontederiaceae Heteranthera reniformis Ruiz & Pav. hortelã-do-brejo hb umi des     
Proteaceae Roupala brasiliensis Klotzsch carvalho-brasileiro av flo nat     
Pteridaceae Adiantum raddianum Presl. avenca hb flo nat     



 

 

Família Espécie Nome vulgar Hab. Amb. Status Frug. Conservação 
Rhamnaceae Hovenia dulcis Thunb. uva-do-japão av ant,flo inv F   
Rosaceae Prunus brasiliensis (Cham. & Schltdl.) Dietrich pessegueiro av flo nat F   
Rosaceae Rubus brasiliensis Mart. amora-branca ab ini,flo nat F   
Rosaceae Rubus sellowii Cham. & Schltdl. amora-preta ab ini,flo nat F   
Rubiaceae Alseis floribunda Schott arma-de-serra av flo nat     
Rubiaceae Amaioua guianensis Aubl. carvoeiro av flo nat     
Rubiaceae Bathysa meridionalis L.B. Sm. & Downs queima-casa at flo nat   EN3 
Rubiaceae Coussarea contracta (Walp.) Müll. Arg. maria-mole av flo nat F   
Rubiaceae Diodia brasiliensis Spreng. poaia hb flo nat     
Rubiaceae Ixora venulosa Benth. cafezinho-bravo at flo nat F   
Rubiaceae Palicourea marcgravii A. St.-Hil. erva-de-rato ab ini,flo nat F   
Rubiaceae Posoqueria latifolia Roem. & Schult. araçá-de-macaco av flo nat F   
Rubiaceae Psychotria nuda (Cham. & Schltdl.) Wawra   at flo nat F   
Rubiaceae Psychotria sessilis (Vell.)Müll.Arg. maria-mole av flo nat F   
Rubiaceae Psychotria sp   ab flo nat F   
Rubiaceae Psychotria suterella Müll. Arg. pasto-de-anta ab flo nat F   
Rubiaceae Rudgea jasminoides (Cham.) Müll. Arg. café-do-mato av flo nat F   
Rutaceae Citrus limonia Osbeck limão-cravo av ant,flo est F   
Rutaceae Esembeckia grandiflora Mart. guaxupita at flo nat     
Rutaceae Pilocarpus pennatifolius Lem.   at flo nat     
Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Lam. mamica-de-porca av flo nat F   
Rutaceae Zanthoxylum riedelianum Engl. mamica av flo nat F   
Sabiaceae Meliosma selowii Urb. pau-fernandes av flo nat     
Sapindaceae Allophylus edulis (A. St.-Hil., Cambess. & A. Juss.) Radlk. vacum av flo nat F   
Sapindaceae Allophylus petiolulatus Radlk. vacum-serrado av flo nat F   
Sapindaceae Cupania vernalis Cambess. cuvatã av flo nat F   
Sapindaceae Diatenopteryx sorbifolia Radlk. maria-preta av flo nat     
Sapindaceae Matayba elaeagnoides Radlk. miguel-pintado av flo nat F   
Sapindaceae Serjania sp   li flo nat F   
Sapotaceae Chrysophyllum inornatum Mart. aguaí-da-serra av flo nat F   
Schyzeaceae Anemia phyllitidis (L.) Sw. samambaia hb flo nat     
Smilacaceae Smilax campestris Griseb. japecanga li ini,flo nat F   
Solanaceae Brunfelsia pauciflora (Cham. & Schltdl.) Benth. manacá ab flo nat     



 

 

Família Espécie Nome vulgar Hab. Amb. Status Frug. Conservação 
Solanaceae Capsicum sp   ab ini,flo nat F   
Solanaceae Cestrum intermedium Sendtm. coerana ab ini,flo nat F   
Solanaceae Dyssochroma longipes (Sendtn.) Miers faceira ab flo nat F EN3 
Solanaceae Solanum cf. argenteum Dunal   at ini,flo nat F   
Solanaceae Solanum erianthum D. Don fumo-bravo at ini nat F   
Solanaceae Solanum granuloso-leprosum Dunal fumo-bravo av ini,flo nat F   
Solanaceae Solanum pseudoquina A.St.-Hil. quina-brava av flo nat F   
Solanaceae Solanum sp   ab ini,flo nat F   
Solanaceae Vassobia breviflora (Sendtn.) Hunz.   at ini,flo nat F   
Sterculiaceae Byttneria sp   hb ini,flo nat     
Symplocaceae Symplocos tenuifolia Brand pau-que-chia av ini,flo nat F EN3 
Theaceae Gordonia fruticosa (Schrad.) H. Keng santa-rita av flo nat   VU3 
Tiliaceae Luehea divaricata Mart. açoita-cavalo av flo nat     
Ulmaceae Trema micrantha (L.) Blume grandiúva av ini,flo nat F   
Urticaceae Boehmeria caudata Sw. urtiga-brava ab flo nat     
Urticaceae Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. urtigão ab flo nat F   
Verbenaceae Aegiphila sellowiana Cham. tucaneira av ini,flo nat F   
Verbenaceae Lantana fucata Lindl. camara-roxo ab ini,flo nat F   
Verbenaceae Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke tarumã av flo nat F   
Winteraceae Drymis brasiliensis Miers cataia av flo nat F VU3 
Zingiberaceae Hedychium coronarium J. König lírio-do-brejo hb umi,flo inv     

 
 
 
 



 

 

ANEXO 2: Lista preliminar das aves registradas na RPPN Corredeiras do Rio Itajaí, Itaiópolis, Santa Catarina, acompanhadas de seus nomes 
populares, dos ambientes em que foram encontradas, do tipo de registro, da categoria de abundância, da sensibilidade a distúrbios no habitat, do 
nível de dependência de ambientes florestais, das espécies de interesse cinegético ou perseguidas para criação em cativeiro ilegal, do tipo de 
alimentação e da categoria na lista nacional e mundial das espécies ameaçadas de extinção, conforme as seguintes legendas: Ambiente ocupado: (1) 
Floresta em estágio avançado, com predomínio da Floresta Ombrófila Densa (FOD) na calha do rio Itajaí do Norte (415 m s.n.m.); (2) Floresta no estágio médio, com transição 
equilibrada entre Floresta Ombrófila Densa e Floresta Ombrófila Mista (FOM), dossel descontínuo, presença de clareiras e abundância de taquaras, nas porções superiores das 
encostas (734 m s.n.m.); (n) Floresta em estágio avançado, com transição equilibrada entre FOD e FOM, nas porções superiores e inclinadas das encostas; (4) Vegetação no estágio 
inicial herbáceo-arbustivo (capoeirinhas): (4a) na parte superior da propriedade (720 m s.n.m.), com muito capim-navalha; e (4b) na parte inferior (415 m s.n.m.), na calha do rio Itajaí 
do Norte; (5) Floresta em estágio inicial arbóreo (capoeiras); 5a) na parte superior (720 m s.n.m.); e 5b) na parte inferior (415 m s.n.m.); (6) Vegetação ripária relacionada à 
afloramentos rochosos no rio Itajaí do Norte; (7) Áreas rurais; (8) Ambiente aéreo, para espécies vistas apenas em vôo.. Tipo de registro: (v) visual; (a) auditivo; (g) gravação em 
áudio; (f) fotográfico; (e) entrevista; (t) vestígio. Abundância: (Ab) espécies abundantes; (Fq) espécies de ocorrência freqüente, mas não abundantes; (In) espécies incomuns, com 
poucos registros; (Rr) espécies raras ou de ocorrência ocasional. Sensibilidade a distúrbios no habitat: (1) espécies altamente exigentes em relação ao habitat; (2) espécies 
parcialmente exigentes de áreas conservadas, utilizando também locais alterados; (3) espécies generalistas, alóctones ou sinantrópicas, ou seja, que toleram distúrbios no habitat. 
Dependência de ambientes florestais: (D) dependentes; (SD) semi-dependentes; (I) independentes. Sazonalidade: (RE) residente; (MI) migratória; (RM) residente-migratória ou 
residente de verão; e (Ind) indeterminado. Pressão de caça: (C) Espécies cinegéticas; (T) espécies capturadas para criação em cativeiro ou para abastecer o tráfico ilegal de 
animais silvestres. Alimentação, em ordem de preferência: (H) vegetais verdes; (G) sementes e grãos; (F) frutos; (N) néctar; (I) insetos; (Iv) invertebrados geralmente intersticiais; (P) 
peixes, crustáceos e outras presas aquáticas; (V) pequenos vertebrados; (C) carne em decomposição; (O) vários itens, dependendo da disponibilidade no ambiente (onívoros). 
Espécies ameaçadas ou quase ameaçadas no Brasil e no Mundo: (CR) criticamente em perigo; (EN) em perigo; (VU) vulnerável; (NT) quase-ameaçada; (DD) dados insuficientes. 
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ORDEM TINAMIFORMES            
Família TINAMIDAE (03)            
Tinamus solitarius (Vieillot, 1819) macuco 1, 3 v, e, t Rr 1 D RE C GFI NT NT 
Crypturellus obsoletus (Temminck, 1815) inhambu-guaçu 1, 2, 3 v, a Fq 2 D RE C GFI   
Nothura maculosa (Temminck, 1815) codorna-comum 4a, 7 a In 3 I RE C GI   
            
ORDEM ANSERIFORMES            
Família ANATIDAE (01)            
Subfamília Anatinae            
Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789) ananaí ou pé-vermelho 6, 7 v Fq 3 I RE  H   
 
ORDEM GALLIIFORMES  

          

Família CRACIDAE (01)            
Penelope obscura Temminck, 1815 jacuguaçu 2, 3 v, a Ab 2 SD RE C FGHI   
 
Família ODONTOPHORIDAE (01)  

          

Odontophorus capueira (Spix, 1825) uru 1, 2, 3 a Fq 1 D RE C GFI   
 
ORDEM PELECANIFORMES  

          

Família PHALACROCORACIDAE (01)            
Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 1789) biguá 6 v In 3 I RE  P   
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ORDEM CICONIFORMES            
Família ARDEIDAE (07)            
Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) savacu 1, 6, 7 v, a Fq 2 SD RE  PV   
Butorides striata (Linnaeus, 1758) socozinho 7 v In 3 I Ind  PV   
Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) garça-vaqueira 4a, 7 v Ab 3 I Ind  IV   
Ardea cocoi Linnaeus, 1766 garça-moura 6 v In 2 I RM  PV   
Ardea alba Linnaeus, 1758 garça-branca-grande 6, 7 v In 3 I RE  PV   
Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824) maria-faceira 7 v, a In 3 I RE  IV   
Egretta thula (Molina, 1782) garça-branca-pequena 6 v In 3 I RM  PV   
 
Família THRESKIORNITHIDAE (01)  

          

Theristicus caudatus (Boddaert, 1783) curicaca 4a, 5, 7 v, a Fq 3 I RE  IV   
 
ORDEM CATHARTIFORMES  

          

Família CATHARTIDAE (02)            
Cathartes aura (Linnaeus, 1758) urubu-de-cabeça-vermelha 2, 4ab, 5a, 7 v Ab 3 I RE  C   
Coragyps atratus (Bechstein, 1793) urubu-de-cabeça-preta 1, 2, 3, 4ab, 5a, 6, 7 v Ab 3 I RE  C   
 
ORDEM FALCONIFORMES  

          

Família ACCIPITRIDAE (02)            
Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) gavião-carijó 2, 5, 7, 8 v, a Ab 3 I RE  VC   
Spizaetus tyrannus (Wied, 1820) gavião-pega-macaco 1, 2, 8 v, a Rr 1 D RE C V NT  
 
Família FALCONIDAE (05)  

          

Caracara plancus (Miller, 1777) carcará 4ab, 5, 7, 8 v Ab 3 I RE  CVI   
Milvago chimachima (Vieillot, 1816) carrapateiro 5, 7, 8 v Fq 3 I RE  CV   
Micrastur ruficollis (Vieillot, 1817) gavião-caburé 1, 2, 3 a, g In 1 D RE  V   
Micrastur semitorquatus (Vieillot, 1817) falcão-relógio 2 a, g Rr 1 D RE  V   
Falco sparverius Linnaeus, 1758 quiriquiri 7, 8 v Fq 3 I RE  IV   
 
ORDEM GRUIFORMES  

          

Família RALLIDAE (02)            
Aramides saracura (Spix, 1825) saracura-do-mato 2, 5, 6, 7 v, a Ab 3 I RE  PVI   
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) frango-d'água-comum 7 v Fq 3 I RE  GHI   
 
ORDEM CHARADRIIFORMES  

          

Família CHARADRIIDAE (01)            
Vanellus chilensis (Molina, 1782) quero-quero 4ab, 7 v, a Ab 3 I RE  IvI   
 
Família JACANIDAE (01)  

          

Jacana jacana (Linnaeus, 1766) jaçanã 7 v, a Fq 3 I RE  IIv   
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ORDEM COLUMBIFORMES  

          

Família COLUMBIDAE (06)            
Columbina talpacoti (Temminck, 1811) rolinha 2, 5a, 6, 7 v, a Ab 3 I RE C G   
Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) asa-branca 1, 2, 3, 4a, 5a, 6, 7 v, a Ab 2 SD RE C GF   
Patagioenas plumbea (Vieillot, 1818) pomba-amargosa 1 v In 1 D RE C GF   
Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) avoante 4a, 5ab, 7 v Ab 3 I RE C G   
Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855 juriti 1, 2, 3, 6 v, a Ab 2 D RE C GF   
Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 1792) gemedeira 1, 2, 3 a Fq 2 D RE C GF   
 
ORDEM PSITTACIFORMES  

          

Família PSITTACIDAE (03)            
Pyrrhura frontalis (Vieillot, 1817) tiriba-de-testa-vermelha 1, 2, 3 v, a Fq 2 D RE T FG   
Pionopsitta pileata (Scopoli, 1769) cuiú-cuiú 2, 3 v, a, f In 1 D RE T FG   
Pionus maximiliani (Kuhl, 1820) maitaca 2 v, a Ab 2 D RE T FG   
 
ORDEM CUCULIFORMES  

          

Família CUCULIDAE (04)            
Subfamília Cuculinae            
Piaya cayana (Linnaeus, 1766) alma-de-gato 1, 2 v, a Fq 2 SD RE  IVF   
Subfamília Crotophaginae            
Crotophaga major Gmelin, 1788 anu-coroca 6 a In 1 D RE  IVF   
Crotophaga ani Linnaeus, 1758 anú-preto 4b, 5, 7 v Ab 3 I RE  IVF   
Guira guira (Gmelin, 1788) anú-branco 7 v Ab 3 I RE  IVF   
 
ORDEM STRIGIFORMES  

          

Família TYTONIDAE (01)            
Tyto alba (Scopoli, 1769) suidara 7 a In 3 I RE  V   
 
Família STRIGIDAE (03)  

          

Strix hylophila Temminck, 1825 coruja-listrada 2 a, g Fq 2 D RE  V   
Glaucidium sp. caburé 2 a Rr 1 D Ind  VI   
Athene cunicularia (Molina, 1782) buraqueira 4a, 7 v Ab 3 I RE  IV   
 
ORDEM CAPRIMULGIFORMES  

          

Família CAPRIMULGIDAE (01)            
Lurocalis semitorquatus (Gmelin, 1789) tuju 1 a Fq 2 D RM  I   
 
ORDEM APODIFORMES  

          

Família APODIDAE (02)            
Streptoprocne zonaris (Shaw, 1796) andorinhão-de-coleira 1, 2, 3, 6, 7 v Ab 2 I RE  I   
Chaetura cinereiventris Sclater, 1862 andorinhão-de-sobre-cinzento 2 v, a In 3 I RM  I   
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Família TROCHILIDAE (04)  

          

Subfamília Phaethonithinae            
Phaethornis eurynome (Lesson, 1832) rabo-branco-de-garganta-rajada 1, 2, 3 v, a Fq 2 D RE  N   
Subfamília Trochilinae            
Florisuga fusca (Vieillot, 1817) beija-flor-preto 3 v, f Fq 2 D RE  N   
Stephanoxis lalandi (Vieillot, 1818) beija-flor-de-topete 2 v, f Fq 1 D RE  N   
Thalurania glaucopis (Gmelin, 1788) tesoura-de-fronte-violeta 1 v In 1 D RE  N   
Leucochloris albicollis (Vieillot, 1818) papo-branco 2 a Ab 3 I RE  N   
            
ORDEM TROGONIFORMES            
Família TROGONIDAE (01)            
Trogon surrucura Vieillot, 1817 surucuá-variado 2, 3 v, a, g, f Ab 2 D RE C FI   
 
ORDEM CORACIIFORMES  

          

Família ALCEDINIDAE (03)            
Ceryle torquatus (Linnaeus, 1766) martim-pescador-grande 6 v, a Ab 3 I RE  P   
Chloroceryle amazona (Latham, 1790) martim-pescador-verde 6 v In 2 SD RE  P   
Chloroceryle americana (Gmelin, 1788) martim-pescador-pequeno 6 v Ab 2 SD RE  P   
 
ORDEM GALBULIFORMES  

          

Família BUCCONIDAE (01)            
Nonnula ruficapilla (Tschudi, 1844) macuru 2 v, f In 3 I Ind  I   
            
ORDEM PICIFORMES            
Família RAMPHASTIDAE (03)            
Ramphastos vitellinus Lichtenstein, 1823 tucano-de-bico-preto 1, 3 v, a In 1 D RE C FGVO   
Ramphastos dicolorus Linnaeus, 1766 tucano-de-bico-verde 2 v Fq 1 D RE C FGVO   
Pteroglossus bailloni (Vieillot, 1819) araçari-banana 1, 2 v, a, f Fq 1 D RE  FGO   
            
Família PICIDAE (10)            
Picumnus temminckii Lafresnaye, 1845 pica-pau-anão-de-coleira 2, 3 v, a, f Ab 2 D RE  I   
Melanerpes candidus (Otto, 1796) birro 2, 5a, 7 v, a Fq 2 SD RE  IF   
Melanerpes flavifrons (Vieillot, 1818) benedito-de-testa-amarela 2, 3 v, a, f Fq 1 D RE  IF   
Veniliornis spilogaster (Wagler, 1827) pica-pauzinho-verde-carijó 1, 2, 3 v, a Ab 1 D RE  I   
Piculus aurulentus (Temminck, 1821) pica-pau-dourado 2 v, a, f Fq 1 D RE  I NT NT 
Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788) pica-pau-verde-barrado 2, 3 v, f Ab 1 D RE  I   
Colaptes campestris (Vieillot, 1818) pica-pau-do-campo 4ab, 7 v, a Ab 3 I RE  I   
Celeus flavescens (Gmelin, 1788) pica-pau-de-cabeça-amarela 1 a, e Fq 1 D RE  IF   
Dryocopus galeatus (Temminck, 1822) pica-pau-de-cara-canela 2 v, a, f Rr 1 D RE  I VU VU 
Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766) pica-pau-de-banda-branca 2 v, a Fq 1 D RE  I   
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ORDEM PASSERIFORMES 
Família THAMNOPHILIDAE (07)            
Hypoedaleus guttatus (Vieillot, 1816) chocão-carijó 1, 3 a Fq 1 D RE  I   
Mackenziaena leachii (Such, 1825) borralhara-assobiadora 2 a In 2 D RE  I   
Thamnophilus caerulescens Vieillot, 1816 choca-da-mata 2 v, a Ab 2 D RE  I   
Dysithamnus mentalis (Temminck, 1823) choquinha-lisa 1, 2, 3 v, a Ab 2 D RE  I   
Drymophila rubricollis (Bertoni, 1901) trovoada-de-bertoni 2 v, a, g In 1 D RE  I   
Drymophila malura (Temminck, 1825) choquinha-carijó 2 v, a, g Ab 2 D RE  I   
Pyriglena leucoptera (Vieillot, 1818) papa-taoca-do-sul 1, 2, 3 v, a, g Fq 1 D RE  I   
 
Família CONOPOPHAGIDAE (01)  

          

Conopophaga lineata (Wied, 1831) chupa-dente 2, 3 v, a Ab 2 D RE  I   
            
Família GRALLARIIDAE (02)            
Grallaria varia (Boddaert, 1783) tovacuçu 3 a In 1 D RE  IGF   
Hylopezus nattereri Pinto, 1937 pinto-do-mato 3 a In 1 D RE  IG   
 
Família RHINOCRYPTIDAE (01)  

          

Scytalopus indigoticus (Wied, 1831) macuquinho 2, 3 v, a In 1 D RE  I NT NT 
 
Família FORMICARIIDAE (01)  

          

Chamaeza campanisona (Lichtenstein, 1823) tovaca-campainha 1, 2, 3 v, a Fq 1 D RE  IGF   
 
Família SCLERURIDAE (01)  

          

Sclerurus scansor (Ménétriès, 1835) vira-folhas 1, 2, 3 v, a Fq 1 D RE  I   
 
Família DENDROCOLAPTIDAE (05)  

          

Sittasomus griseicapillus (Vieillot, 1818) arapaçu-verde 1, 2, 3, 6 v, a, g Ab 2 D RE  I   
Xiphocolaptes albicollis (Vieillot, 1818) arapaçu-de-garganta-branca 2, 3 v, a Fq 1 D RE  I   
Dendrocolaptes platyrostris Spix, 1825 arapaçu-grande 1, 2, 3 v, a, f Ab 2 D RE  I   
Xiphorhynchus fuscus (Vieillot, 1818) arapaçu-rajado 1, 2, 3 v, a Ab 2 D RE  I   
Lepidocolaptes falcinellus (Cabanis & Heine, 1859) arapaçu-escamado-do-sul 2 v, a Fq 1 D RE  I   
 
Família FURNARIIDAE (12)  

          

Furnarius rufus (Gmelin, 1788) joão-de-barro 4ab, 5ab, 7 v, a Ab 3 I RE  IGO   
Leptasthenura setaria (Temminck, 1824) grimpeiro 2 v, a Fq 2 D RE  I NT NT 
Synallaxis ruficapilla Vieillot, 1819 pichororé 1, 2, 3 v, a, g Ab 2 D RE  I   
Synallaxis cinerascens Temminck, 1823 joão-teneném-da-mata  2, 3 v, a, g Ab 2 D RE  I   
Synallaxis spixi Sclater, 1856 joão-teneném 7 a Fq 3 I RE  I   
Cranioleuca obsoleta (Reichenbach, 1853) arredio-meridional 2 v, a Ab 3 SD RE  I   
Syndactyla rufosuperciliata (Lafresnaye, 1832) trepador-quiete 2, 3 v, a Ab 2 D RE  I   
Philydor rufum (Vieillot, 1818) limpa-folha-testa-baia 2, 3 v, a Ab 2 D RE  I   
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Automolus leucophthalmus (Wied, 1821) barranqueiro-de-olho-branco 1, 2 v, a, g In 1 D RE  I   
Lochmias nematura (Lichtenstein, 1823) joão-porca 1, 6 v, a Fq 2 D RE  I   
Heliobletus contaminatus Berlepsch, 1885 trepadorzinho 2 a Fq 2 D RE  I   
Xenops rutilans Temminck, 1821 bico-virado-carijó 2 v In 2 D RE  I   
 
Família TYRANNIDAE (28)  

          

Subfamília Pipromorphinae            
Mionectes rufiventris Cabanis, 1846 abre-asa-de-cabeça-cinza 1 v Fq 2 D RE  IF   
Leptopogon amaurocephalus Tschudi, 1846 cabeçudo 2, 3 v, a Fq 2 D RE  I   
Poecilotriccus plumbeiceps (Lafresnaye, 1846) ferreirinho-de-cara-canela 2, 3 v, a, g Fq 2 D RE  I   
Subfamília Elaeniinae            
Phyllomyias fasciatus (Thunberg, 1822) piolhinho 3 a In 1 D RM  IF   
Myiopagis caniceps (Swainson, 1835) guaracava-cinzenta 1 a Fq 2 D RM  IF   
Elaenia parvirostris Pelzeln, 1868 guaracava-de-bico-pequeno 2 v, a Fq 2 SD RM  IF   
Elaenia mesoleuca (Deppe, 1830) tuque 2 v, a Ab 2 D RM  IF   
Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824) risadinha 2, 5ab, 7 v, a Ab 3 SD RE  IF   
Serpophaga subcristata (Vieillot, 1817) alegrinho 2, 5b, 7 v, a Fq 3 I RE  I   
Phylloscartes ventralis (Temminck, 1824) borboletinha-do-mato 2, 3 v, a, g Ab 2 D RE  I   
Myiornis auricularis (Vieillot, 1818) miudinho 1, 2, 3 v, a, g Ab 1 D RE  I   
Tolmomyias sulfurescens (Spix, 1825) bico-chato-de-orelha-preta 2, 3 v, a, g Ab 2 D RE  I   
Platyrinchus mystaceus Vieillot, 1818 patinho 2, 3 v, a Fq 1 D RE  I   
Subfamília Fluvicolinae            
Myiophobus fasciatus (Statius Muller, 1776) filipe 5ab a Fq 3 I RM  I   
Hirundinea ferruginea (Gmelin, 1788) gibão-de-couro 2, 5a v, a Fq 3 I RM  I   
Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1868) enferrujado 2 v, a Ab 1 D RM  I   
Contopus cinereus (Spix, 1825) papa-moscas-cinzento 2 v, a, f Fq 2 D RM  I   
Muscipipra vetula (Lichtenstein, 1823) tesoura-cinzenta 2 v, a Fq 2 D RM  I   
Machetornis rixosa (Vieillot, 1819) bentevi-do-gado 4b, 7 v, a Ab 3 I RE  I   
Subfamília Tyranninae            
Myiozetetes similis (Spix, 1825) bentevizinho-penacho-vermelho 1 v, a Ab 2 SD RM  IF   
Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) bentevi 1, 2, 3, 4ab, 5b, 6, 7 v, a Ab 3 I RE  IFGO   
Myiodynastes maculatus (Statius Muller, 1776) bentevi-rajado 1, 2, 3 v, a Ab 2 D RM  IF   
Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766) bentevi-de-bico-chato 1, 2, 3 v, a Ab 2 D RM  IF   
Empidonomus varius (Vieillot, 1818) peitica 1, 2 v, a Fq 2 D RM  I   
Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 suiriri 2, 4a, 5ab, 7 v, a Ab 3 I RM  I   
Tyrannus savana Vieillot, 1808 tesoura 7 v Ab 3 I RM  I   
Sirystes sibilator (Vieillot, 1818) gritador 1, 2, 3 v, a, g Fq 1 D RM  IF   
Myiarchus ferox (Gmelin, 1789) maria-cavaleira 2 a In 2 D RM  IF   
 
Família COTINGIDAE (02)  

          

Carpornis cucullata (Swainson, 1821) corocochó 1, 2, 3 v, a, g, f Ab 1 D RE  F NT NT 
Procnias nudicollis (Vieillot, 1817) araponga - e In 1 D Ind T F VU VU 
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Família PIPRIDAE (02)  

          

Piprites chloris (Temminck, 1822) papinho-amarelo 1 v, a, g, f In 1 D RE  F   
Chiroxiphia caudata (Shaw & Nodder, 1793) tangará, dançador 1, 2, 3 v, a Ab 2 D RE T F   
 
Família TITYRIDAE (06)  

          

Schiffornis virescens (Lafresnaye, 1838) flautim 1, 2, 3 v, a Ab 1 D RE  F   
Tityra inquisitor (Lichtenstein, 1823) anambé-branco-de-bochecha-parda 2 v Fq 1 D Ind  FI   
Tityra cayana (Linnaeus, 1766) anambé-branco-de-rabo-preto 1 v Fq 1 D Ind  FI   
Pachyramphus castaneus (Jardine & Selby, 1827) caneleiro 2 v, a Ab 1 D RM  FI   
Pachyramphus polychopterus (Vieillot, 1818) caneleiro-preto 2 a Fq 1 D RM  FI   
Pachyramphus validus (Lichtenstein, 1823) caneleiro-de-chapéu-negro 1 a In 2 SD RM  FI   
 
Família VIREONIDAE (03)  

          

Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) pitiguari 1, 2, 3, 6, 7 v, a Ab 3 SD RE  IV   
Vireo olivaceus (Linnaeus, 1766) juruviara 1, 2, 3 v Ab 2 SD RM  IF   
Hylophilus poicilotis Temminck, 1822 verdinho-coroado 2 v, a Fq 2 SD RE  IF   
 
Família CORVIDAE (02)  

          

Cyanocorax caeruleus (Vieillot, 1818) gralha-azul 2 v, a Fq 2 D RE  GIF NT NT 
Cyanocorax chrysops (Vieillot, 1818) gralha-picassa 1, 2 a Fq 2 D RE  GIF   
 
Família HIRUNDINIDAE (02)  

          

Progne chalybea (Gmelin, 1789) andorinha-doméstica-grande 1, 2, 6, 7 v, e, f Ab 3 I MI  I   
Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817) andorinha-pequena-de-casa 2, 3, 6, 7 v Ab 3 I RM  I   
 
Família TROGLODYTIDAE (01)  

          

Troglodytes musculus Naumann, 1823 corruíra, cambaxirra 2, 4ab, 5ab, 7 v, a Ab 3 I RE  I   
 
Família TURDIDAE (05)  

          

Platycichla flavipes (Vieillot, 1818) sabiá-una - e In 1 D RM T FGI   
Turdus rufiventris Vieillot, 1818 sabiá-laranjeira 1, 2, 3, 4a, 5ab, 6, 7 v, a Ab 3 I RE T FGI   
Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850 sabiá-poca 2, 5a, 6, 7 v, a Ab 3 I RE T FGI   
Turdus subalaris (Seebohm, 1887) sabiá-ferreiro - e In 1 D RM T FGI   
Turdus albicollis Vieillot, 1818 sabiá-coleira 1, 2 v Ab 2 D RE T FGI   
 
Família THRAUPIDAE (13)  

          

Cissopis leverianus (Gmelin, 1788) tietinga 3 e, f In 1 D RE  FG   
Pyrrhocoma ruficeps (Strickland, 1844) cabecinha-castanha 2 v, a Ab 1 D RE  FG   
Trichothraupis melanops (Vieillot, 1818) tiê-de-topete 1, 2, 3 v, a, g, f Ab 1 D RM  FG   
Tachyphonus cononatus (Vieillot, 1822) tiê-preto 2 v, a Fq 2 D RE T FG   
Thraupis sayaca (Linnaeus, 1766) sanhaçu-cinzento 1, 2, 3, 5ab, 6, 7 v, a Ab 3 I RE  F   
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Thraupis cyanoptera (Vieillot, 1817) sanhaçu-de-encontro-azul 1, 3 a Fq 1 D RE T F NT NT 
Stephanophorus diadematus (Temminck, 1823) sanhaçu-frade 2, 3 v, a Ab 1 D RE  F   
Pipraeidea melanonota (Vieillot, 1819) saíra-viúva 2 v, a Fq 2 D RE  FI   
Tangara desmaresti (Vieillot, 1819) saíra-lagarta 2 v, f Fq 1 D RE T F   
Tangara preciosa (Cabanis, 1850) saíra-preciosa 2 v, a Fq 1 D RE T F   
Tersina viridis (Illiger, 1811) saí-andorinha 2 v, a Ab 3 I RM  FI   
Dacnis cayana (Linnaeus, 1766) saí-azul 2 v Fq 2 D RE T FI   
Hemithraupis guira (Linnaeus, 1766) saíra-de-papo-preto 2, 3 v, a Ab 1 D RE  FI   
 
Família EMBERIZIDAE (07)  

          

Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776) tico-tico 4ab, 5ab, 7 v, a Ab 3 I RE  G   
Poospiza lateralis (Nordmann, 1835) quete 2 v, a Ab 2 D RE  G   
Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) canário-da-terra-verdadeiro 4ab, 5ab, 7 v, a Ab 3 I RE T G   
Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) tiziu 4b, 5b v, a Ab 3 I RM T G   
Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823) coleirinho, papa-capim 2, 7 v, a, f, e Ab 3 I RM T G   
Sporophila angolensis (Linnaeus, 1766) curió - e Rr 1 D RE T G   
Amaurospiza moesta (Hartlaub, 1853) negrinho-do-mato 2 a Rr 1 D RE  G NT NT 
 
Família CARDINALIDAE (03)  

          

Saltator fuliginosus (Daudin, 1800) pimentão 1 a, e, f In 1 D RE T G   
Saltator similis d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 trinca-ferro-verdadeiro 1, 2, 3 v, a Ab 2 D RE T G   
Cyanocompsa brissonii (Lichtenstein, 1823) azulão - e In 1 D RE T G   
 
Família PARULIDAE (04)  

          

Parula pitiayumi (Vieillot, 1817) mariquita 1, 2, 3 v, a Ab 2 D RE  I   
Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789) pia-cobra 7 a Ab 3 I RE  I   
Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830) pula-pula 1, 2, 3 v, a Ab 2 D RE  I   
Basileuterus leucoblepharus (Vieillot, 1817) pula-pula-assobiador 2, 3 v, a, g, f Ab 1 D RE  I   
  
Família ICTERIDAE (04)  

          

Cacicus chrysopterus (Vigors, 1825) soldado, tecelão 2 v, a Fq 1 D RE  IF   
Cacicus haemorrhous (Linnaeus, 1766) guaxe 1 v, a Fq 2 D RE T FI   
Pseudoleistes guirahuro (Vieillot, 1819) chopim-do-brejo 4a, 7 v Fq 3 I RE  IG   
Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789) chopim, gaudério 4a, 7 v, a Ab 3 I RE  GI   
 
Família FRINGILIDAE (03)  

          

Carduelis magellanica (Vieillot, 1805) pintassilgo 4a v, e, f Fq 3 I RM T G   
Euphonia chalybea (Mikan, 1825) cais-cais 1 a In 1 D RE T F NT NT 
Euphonia pectoralis (Latham, 1801) ferro-velho 1 a Fq 1 D RE T F   

 



 

 

ANEXO 3: Lista preliminar dos mamíferos registrados na RPPN Corredeiras do Rio Itajaí, Itaiópolis, SC, seguidas de seus nomes populares, tipo de 
registro, alimentação, plasticidade ecológica, interesse cinegético, categoria de ameaça no Brasil (MMA, 2003). Legenda: Tipo de registro: (L) Literatura, 
(C) Evidência em Campo, (E) Entrevista, (P) acervo do proprietário, (A) atropelamentos. Alimentação: (On) onívoros, (Se) sementes, (Fo) folhas, (Br) brotos, (Fl) flores, (Fr) frutos, 
(Ra) raízes, (In) invertebrados, (Ve) vertebrados, (De) detritos, (Sa) sangue, (Pe) peixes, (Po) pólen, (Ne) néctar. Plasticidade ecológica: (1) espécies de baixa plasticidade - 
altamente exigentes em relação ao habitat; (2) plasticidade moderada; (3) espécies de alta plasticidade - pouco exigentes em relação ao habitat. Interesse cinegético: (A) alto; (M) 
moderado; (B) Baixo ou ausente. Categorias de ameaça: (CR) Criticamente em perigo, (EN) Em perigo. (VU) Vulnerável, (NT) Quase ameaçada, (DD) Dados insuficientes. 

Táxon Nome popular Tipo de 
registro Alimentação Plasticidade 

Ecológica 
Interesse 

cinegético 
Status de 

Ameaça no 
Brasil 

ORDEM DIDELPHIMORPHIA       
Família DIDELPHIDAE       
Didelphis albiventris Gambá-de-orelha-branca E,A Ve,In,De,Fr,Ra,Se 3 B - 
Micoureus paraguayanus Cuíca, guaiquíca  P In,Fr 2 B  
       
ORDEM XENARTHRA (Pilosa+Cingulata)       
 
Família MYRMECOPHAGIDAE 

      

Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim E In 2 B - 
       
 
Família DASYPODIDAE 

      

Dasypus novemcinctus Tatu-galinha E In,De 3 A - 
       
ORDEM CHIROPTERA       
 
Família PHILLOSTOMIDAE 

      

Anoura geoffroyi Morcego-focinhudo-grande L Po,Ne,Fr,In 2 B - 
Carollia perspicillata Morceguinho-fruteiro L Fr,In,Ne 3 B - 
Desmodus rotundus Morcego-vampiro L,E Sa 3 B - 
       
ORDEM PRIMATES       
 
Família CEBIDAE 

      

Cebus nigritus Macaco-prego E Ve,In,Fr,Fo,Br,Ne 3 B - 
       
Família ATELIDAE       
Alouatta guariba Bugio-ruivo E,C Fo,Br 1 A NT 
       
ORDEM CARNIVORA       
 
Família CANIDAE 

      

Cerdocyon thous Cachorro-do-mato E,A Ve,In,Fr 3 B - 
 
Família FELIDAE 

      

Puma concolor Puma E,P Ve 2 A VU 



 

 

Táxon Nome popular Tipo de 
registro Alimentação Plasticidade 

Ecológica 
Interesse 

cinegético 
Status de 

Ameaça no 
Brasil 

Leopardus pardalis Jaguatirica E,P,C Ve 2 A VU 
Leopardus tigrinus Gato-do-mato-pequeno E,P,C Ve 3 A VU 
 
Família MUSTELIDAE 

      

Lontra longicaudis Lontra E Pe,In 2 A NT 
Eira barbara Irara E In 3 B - 
Galictis cuja Furão E Ve,In 3 B - 
 
Família PROCYONIDAE 

      

Procyon cancrivorus Mão-pelada E Ve,In,Pe,Fr 3 B - 
Nasua nasua Quati E Ve,In,Fr,Se,Ra 3 B - 
       
ORDEM ARTIODACTYLA       
 
Família TAYASSUIDAE 

      

Pecari tajacu Cateto E,C Fr, Fo, Br, Ra,Se 1 A - 
 
Família CERVIDAE 

      

Mazama gouazoubira Veado-catingueiro E Fo,Fr 3 A - 
       
ORDEM RODENTIA       
 
Família SCIURIDAE 

      

Guerlingetus ingrami Serelepe E,C Fr,Se 3 B - 
 
Família ERETHIZONTIDAE 

      

Sphigurus villosus Ouriço-cacheiro E,A Fr,Se,Br 3 B - 
 
Família CAVIIDAE 

      

Cavia aperea Preá E Se,Ra,Fo,Br 3 B - 
Hydrochoeris hydrochaerus Capivara E Fo,Br 3 A - 
 
Família DASYPROCTIDAE 

      

Dasyprocta azarae Cutia E Fo,Br,Se,Ra,Fr 3 M - 
 
Família CUNICULIDAE 

      

Cuniculus paca Paca E,P Fo,Br,Ra,Se 1 A - 
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ANEXO 4: Lista preliminar dos anfíbios registrados na RPPN Corredeiras do Rio Itajaí, 
Itaiópolis, SC. 
 

Família Espécie 
Amphignathodontidae  Flectonotus fissilis (Miranda-Ribeiro, 1920) 
Bufonidae Bufo crucifer (Wied, 1821)  
Bufonidae Bufo ictericus (Spix, 1824) 
Centrolenidae  Hyalinobatrachium uranoscopum (Müller, 1924) 
Cicloramphidae Proceratophrys boiei (Wied-Neuwied, 1825) 
Cicloramphidae Proceratophrys sp 
Cycloramphidae Odontophrynus americanus (Duméril & Bibron, 1841) 
Hylidae Aplastodiscus albosignatus (A.Lutz & B.Lutz, 1938)  
Hylidae Aplastodiscus ehrhardti (Müller, 1924)  
Hylidae Aplastodiscus perviridis (A. Lutz in B. Lutz, 1950) 
Hylidae Dendropsophus minutus (Peters, 1872)  
Hylidae Dendropsophus nahdereri (B. Lutz & Bokermann, 1963) 
Hylidae Hyla albopunctata (Spix, 1824)  
Hylidae Hyla microps (Peters, 1872) 
Hylidae Hylodes perplicatus (Miranda-Ribeiro, 1926) 
Hylidae Hypsiboas bischoffi (Boulenger, 1887) 
Hylidae Hypsiboas faber (Wied-Neuwied, 1821) 
Hylidae Hypsiboas prasinus (Burmeister, 1856)  
Hylidae Hypsiboas semiguttatus (A. Lutz, 1925) 
Hylidae Phyllomedusa distincta (A. Lutz in B. Lutz, 1950) 
Hylidae Scinax cf. duartei (B. Lutz, 1951) 
Hylidae Scinax fuscovarius (A. Lutz, 1925) 
Hylidae Scinax hayii (Barbour, 1909) 
Hylidae Scinax perpusillus (A. Lutz & B. Lutz, 1939) 
Hylidae Scinax rizibilis (Bokermann, 1964) 
Hylidae Scinax sp.2 - grupo catharinae 
Hylidae Sphaenorhynchus surdus (Cochran, 1953) 
Leiuperidae Physalaemus cuvieri (Fitzinger, 1826) 
Leiuperidae Physalaemus gracilis (Boulenger, 1883) 
Leiuperidae Physalaemus nanus (Boulenger, 1888) 
Leiuperidae Physalaemus obtectus Bokermann, 1966 
Leptodactylidae Adenomera marmorata (Steindachner, 1867) 
Leptodactylidae Eleutherodactylus binotatus (Spix, 1824) 
Leptodactylidae Eleutherodactylus guentheri. (Steindachner 1864) 
Leptodactylidae Leptodactylus notoaktites (Heyer, 1978) 
Leptodactylidae Leptodactylus ocellatus (Linnaeus, 1758) 
Leptodactylidae Leptodactylus plaumanni (Ahl, 1936) 
Microhylidae  Chiasmocleis leucosticta (Boulenger, 1888) 
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ANEXO 5: Mapas da RPPN Corredeiras do Rio Itajaí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mapa Base 

2. Mapa de Vegetação 

3. Mapa de Uso Público 

4. Mapa de Zoneamento 

5. Mapa de APP 

6. Mapa de Conectividade 

7. Planta da RPPN 
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