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1. Apresentação 

 

      O relatório tem como objetivo apresentar, de maneira consolidada, os resultados encontrados 
no diagnóstico realizado para elaboração do plano de manejo da APA da Ponta do Araçá, 
localizada no município de Porto Belo, litoral de Santa Catarina. Os dados representam as 
atividades metodológicas utilizadas pela equipe, avaliando-se os principais atributos 
conservacionistas para a flora e vegetação da Unidade de Conservação. Da mesma forma, são 
apresentados resultados sobre a estrutura da vegetação, os estágios sucessionais e as 
comunidades encontradas dentro dos limites da APA da Ponta do Araçá. Uma listagem das 
espécies encontradas durante o levantamento florístico foi construída, onde constam informações 
básicas sobre cada táxon, como seu hábito, hábitat, nomes populares e científicos. O 
levantamento também teve por objetivo subsidiar o banco de dados e o mapeamento de uso e 
cobertura do solo da Unidade de Conservação. Também são sugeridas as zonas de uso da APA, 
sustentadas principalmente pela análise da cobertura vegetal, os impactos observados durante a 
realização do estudo e a distribuição das formações vegetais encontradas regionalmente.     

 

 

2. Objetivos 

 

Apresentar os resultados, de maneira consolidada, do levantamento da flora e vegetação na 
Área de Proteção Ambiental Municipal da Ponta do Araçá, Porto Belo, SC. 

 

 

3.  Metodologia 

 

3.1. Classificação da vegetação 

 

A vegetação encontrada na área de estudo seguiu a classificação proposta pela literatura 
oficial brasileira, segundo o Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE 1992), bem como a 
literatura regional, principalmente os trabalhos de Reitz (1961), Klein (1979, 1984), e de maneira 
comparativa (KLEIN, 1983, 1984). De forma complementar são utilizados os trabalhos de Bresolin 
(1979) e Falkenberg (1999).  

A classificação dos estágios sucessionais foi a disposta na Resolução CONAMA nº 4 de 
1994, específica para o estado de Santa Catarina.  

 

 

 



4 

 

3.2. Caracterização da vegetação 

 

A caracterização da vegetação foi realizada através das observações e descrição das 
fitofisionomias observadas. Como descritores, foram utilizados os hábitos predominantes, as 
formas de vida, os hábitats disponíveis, a estratificação horizontal no caso das florestas, e a 
estrutura quantitativa das comunidades analisadas. 

 

 

3.3. Classificação de Hábitos 

 

Os hábitos foram os delimitados pelo Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 
1992): árvore, arbusto, subarbusto, erva, epífita, liana e aquática. 

 

3.4. Classificação de Hábitats  

 

Os hábitats foram definidos a partir de observações de campo, sendo delimitados 

principalmente pela geomorfologia, tipos de solos e proximidade com o mar.  

 

 

3.5. Estratificação 

 

A estratificação foi delimitada através de observações das alturas predominantes, 
principalmente dos tipos de hábitos apresentados, tanto nas formações florestais quanto nas 
áreas com predomínio de ervas e arbustos.  

 

3.6. Análise quantitativa – Fitossociologia 

 

A análise quantitativa da vegetação foi realizada através de fitossociologia, utilizando o 
Método dos Quadrantes Centrados no Ponto ou Método das Distâncias (MARTINS, 1979). Esse 
método foi escolhido devido à facilidade de implantação das unidades amostrais em campo. 

As unidades amostrais foram delimitadas através de transectos em diferentes pontos ao 
longo da área da APA, visando analisar diferenças locais e descrever, de maneira geral, a estrutura 
das comunidades florestais que ocorrem na área de estudo. 

Em cada unidade amostral, antes do estabelecimento do transecto, foram medidos os 10 
indivíduos mais próximos, estimando-se a distância necessária para a alocação de cada ponto 
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quadrante ao longo do transecto da amostragem. Para a comunidade analisada, a distância média 
foi de 7 metros entre cada ponto. O critério de inclusão para os indivíduos arbóreos foi o diâmetro 
à altura de 1,30m do solo (DAP) de 5 cm. Ao total, foram estabelecidos cinco transectos, nos quais 
foram demarcados 47 pontos.       

 A partir dos dados obtidos foram calculados, para cada espécie, os parâmetros 
fitossociológicos: Frequência, Densidade e Dominância. Além disso, foi calculado o Índice de Valor 
de Importância (IVI) para cada espécie amostrada, visando elencar as espécies dominantes na 
paisagem. 

Além da análise da composição e estrutura de cada transecto, as florestas da APA da 
Ponta do Araçá também foram consideradas como um todo, sendo analisados os transectos como 
partes de uma unidade amostral única. 

As estimativas de suficiência amostral estão sendo calculadas através da curva do coletor. 
De qualquer forma, novas unidades amostrais estão sendo analisadas, buscando amostrar de 
maneira mais completa a estrutura da vegetação florestal observada. 

 

 

3.7. Inventário florístico   

 

O levantamento florístico tem como objetivo identificar a totalidade das espécies 
ocorrentes na área de estudo, apresentando de maneira precisa a riqueza florística nos 
remanescentes da Unidade de Conservação. O método utilizado é o do Caminhamento 
(FILGUEIRAS et. al., 1994), que consiste em percorrer toda a área de estudo identificando e 
coletando as espécies encontradas. 

As espécies estão sendo determinadas através de guias de identificação (LORENZI, diversas 
obras), Irgang & Backes (2001, 2004, 2005), da Flora Ilustrada Catarinense (FIC) (REITZ org., 
diversos volumes), Flora ilustrada de São Paulo (WANDERLEY org.), além de diversos trabalhos de 
taxonomia, como teses de mestrado e doutorado e publicações em periódicos científicos.  

 Todas as espécies encontradas em estado fértil estão sendo coletadas e depositadas no 
herbário FLOR da Universidade Federal de Santa Catarina, como material testemunho. As espécies 
são herborizadas seguindo os métodos designados no Manual Técnico da Vegetação Brasileira 
(IBGE, 1992).  

A partir da determinação das espécies, foi elaborada uma listagem preliminar dos táxons 
encontrados organizadas por família, seguindo o sistema de classificação proposto por APG II 
(Angiosperm Phylogeny Group). A listagem apresenta informações básicas como família, nome 
científico, nome popular, hábito, nativa ou exótica, número de coletor registrado no herbário 
FLOR e observações. A listagem servirá como um banco de dados para qualquer programa de 
manejo do qual necessite de informações sobre a flora da APA. Da mesma forma, foi realizada 
uma análise florística, na qual são indicadas as famílias com maior número de espécies, além dos 
aspectos de importância para a conservação de alguns táxons.  

As espécies consideradas importantes para a conservação são aquelas designadas como 
raras, endêmicas ou ameaçadas de extinção. As informações em que se baseiam essa análise são 
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tanto provenientes da literatura local (FIC) quanto da legislação ambiental vigente (IBAMA, 2008), 
sendo que o estado de Santa Catarina ainda não possui uma lista de espécies ameaçadas. 

Além do registro de material coletado, todas as espécies encontradas férteis estão sendo 
registradas através de levantamento fotográfico, material que também está sendo incorporado ao 
banco de dados disponível para o Conselho Gestor da Unidade de Conservação.      

 

 

3.8. Zoneamento da Unidade de Conservação 

 

A partir dos levantamentos realizados em campo, são propostas zonas de uso para a 
Unidade de Conservação. O zoneamento proposto segue critérios ecológicos, principalmente 
avaliando as áreas mais frágeis quanto aos impactos de visitação, pesquisa, ocupação urbana e 
qualquer outro tipo de uso. O delineamento das zonas de uso da Unidade deverá ser elaborado 
com os demais diagnósticos ambientais e sócio-ambientais, além de toda a problemática fundiária 
que sabidamente permeia a área. Da mesma forma, o Conselho Gestor da Unidade deverá 
participar do processo de seleção de critérios pertinentes para o zoneamento. 

 

 

4. Resultados 

 

4.1. Classificação da vegetação segundo o Manual Técnico da Vegetação Brasileira 

 

A Unidade de Conservação está totalmente inserida no Bioma Mata Atlântica, bem como 
todo o estado de Santa Catarina (IBGE, 2004). O bioma é composto por diversas formações 
vegetais, e inúmeras classificações foram propostas ao longo da evolução do conhecimento 
científico da vegetação brasileira.  

A classificação das formações vegetais, em geral, leva em conta a estrutura das 
comunidades, os fatores que influenciam a dinâmica da vegetação e sua condição fitogeográfica. 
Nesse sentido, o Brasil possui uma classificação oficial de sua vegetação natural, representada 
pelo Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 1992). Essa classificação tem como objetivo, 
nivelar a definição de nossos domínios fitogeográficos de maneira universal, utilizando termos os 
quais sejam traduzíveis em qualquer parte do mundo, sintetizando e facilitando as comparações 
de nossa vegetação em nível mundial. A partir desse estudo, pode-se classificar a vegetação do 
litoral de Santa Catarina como pertencente ao domínio da Floresta Ombrófila Densa e das Áreas 
de formações pioneiras. 
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 4.1.1. Floresta Ombrófila Densa 

 

A Floresta Ombrófila Densa (FOD) é a formação vegetal predominante na APA. Essa 
tipologia vegetacional se define, a partir de sua própria nomenclatura, como sendo uma estrutura 
florestal “com afinidade pelas chuvas” (ombrófila), e com uma alta densidade de indivíduos 
arbóreos. As principais características fisionômicas dessa floresta são a predominância de árvores 
de grande e médio porte, o grande número de epífitos, principalmente ervas e lianas, que se 
desenvolvem sobre seus troncos e copas, além da alta densidade na qual se distribuem as árvores. 
Em relação aos aspectos ecofisiológicos, essa floresta ocupa regiões nas quais as temperaturas 
médias são em geral altas, próximas de 25°C, com 0 a 60 dias sem chuvas e sem que haja uma 
estação seca. A FOD possui 5 principais sub-divisões, as quais foram delimitadas principalmente 
pelas altitudes e latitudes ao longo do território brasileiro. Essa formação se distribui por toda a 
costa brasileira e algumas serras na região amazônica. A definição de suas sub-formações se dá 
principalmente pelo gradiente climático altitudinal, o qual é determinado pelas feições 
geomorfológicas das serras litorâneas Brasileiras e planícies aluviais ou paleo-marinhas.  

Dessa maneira, a sub-formação predominante na APA da Ponta do Araçá é a Floresta 
Ombrófila Densa Sub-Montana, definida no estado de Santa Catarina como a vegetação que 
ocorre entre 30 e 600 metros de altitude, ao longo de todo o litoral Catarinense. Localmente, essa 
vegetação chega até próxima do nível do Mar, em contato com as formações pioneiras dos 
costões rochosos. 

 

 

4.1.2. Áreas das Formações Pioneiras 

 

As formações pioneiras recebem esse nome em virtude do caráter ecológico, 
principalmente edáfico, ao qual estão submetidas. Essas formações são definidas pelos tipos de 
solos em que se estabelecem, os quais estão em constante renovação, e por isso, caracterizados 
como formações pioneiras. Assim, existem 3 tipos principais: as formações de influência marinha 
(restingas e costões rochosos); as formações flúvio-marinhas (mangues e marismas); e as 
formações de influência fluvial. Na APA da Ponta do Araçá, as formações pioneiras são as de 
influência marinha. Estas formações são representadas por pequenas faixas de restingas arenosas 
nas praias do Caixa-d’aço e do Estaleiro, e por extensas áreas de costões rochosos, sendo a mais 
característica a da ponta rochosa conhecida como “Ponta do Araçá”. Nas formações pioneiras 
predominam espécies herbáceas, principalmente de Bromeliáceas, Cactáceas, Poáceas entre 
outras. Entretanto, localmente, espécies florestais de grande porte ocupam a maior parte dos 
costões, principalmente nas áreas nas quais a influência marinha é diminuída, pelo abrigo do 
vento e insolação.                  
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4.2. Classificação da vegetação segundo o Mapa Fitogeográfico do Estado de Santa 
Catarina 

 

Além da classificação do Manual Técnico da Vegetação Brasileira, o estado de Santa 
Catarina possui uma classificação fitogeográfica bastante definida, realizada por Klein (1978), 
através do Mapa Fitogeográfico de Santa Catarina. Essa classificação se baseou em inúmeras 
excursões de campo pelo estado, delimitando as diferentes formações vegetacionais ocorrentes 
em Santa Catarina. Essa classificação enquadra a área da APA da Ponta do Araçá como 
pertencente à Floresta do litoral e encosta centro-norte, com predominância de canela-preta 
(Ocotea catharinensis), laranjeira-do-mato (Sloanea guianensis), e palmiteiro (Euterpe edulis).  

 

 

 

4.3. Caracterização da vegetação 

   

A vegetação da APA está representada por diferentes fitofisionomias e estágios 
sucessionais, além de algumas áreas de vegetação ruderal e jardins urbanos. Dentre as fisionomias 
e comunidades vegetais, as florestas de encosta são as mais representativas. Além das florestas, 
ocorrem faixas de restingas, bastante alteradas de suas características naturais; vegetação de 
costão rochoso, apresentando uma vegetação bastante típica; vegetação aquática, ocorrendo em 
banhados e lagoas artificias ou naturais; vassourais ou capoeirinhas, representados pelos estágios 
sucessionais inciais da floresta; áreas de silvicultura, na qual uma faixa de Pinus sp. e Ecalyptus cf. 
saligna foi implantada; vegetação ruderal, representada por áreas de ocupação humana 
abandonadas; além de jardins e pomares domésticos.  

 

 

Figura 4.3-1: Vegetação aquática. Fonte: Anelise Nuernberg 
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Figura 4.3-2: Vista do morro na praia do Caixa d’aço, mostrando a encosta alta e média com plantio de 
Pinus sp. e Ecalyptus cf. saligna. Fonte: Anelise Nuernberg 

 

 

 

 

Figura 4.3-3: Mapa de cobertura vegetal.  
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 4.3.1. Florestas de encosta 

 

A vegetação atual da Unidade de Conservação é formada principalmente por florestas de 
encosta. As matas se distribuem por todas as encostas dos morros da APA da Ponta do Araçá, 
apresentando significativa diferença entre as espécies e estrutura que as compõem. As diferenças 
encontradas são delimitadas tanto pelo estágio sucessional nos quais estão inseridas, quanto 
pelos fatores físicos, delimitados principalmente pelas diferenças de umidade, origem e 
composição dos solos, além da exposição solar e de ventos predominantes. Outro fator 
determinante é a altitude, que influencia tanto o microclima, quanto no tipo de solo. 

 

4.3.1.1. Florestas de encostas baixas, transição com costões rochosos 

 

As florestas localizadas nas encostas baixas, desde o nível do mar até as cotas altimétricas 
de 50 ou 60 metros, margeiam todo o costão rochoso da península do Araçá. A maior parte dessas 
florestas está sobre um solo rochoso, onde afloram matacões graníticos de diferentes extensões. 
O solo em geral é raso e os indivíduos arbóreos, em geral, não atingem um grande porte. Nestas 
formações, as espécies arbóreas predominantes são aquelas que possuem ampla distribuição, 
principalmente por sua tolerância aos solos rochosos, rasos, e com baixo acúmulo hídrico. A altura 
do dossel varia bastante, estando freqüentemente entre 10 e 15 metros, com algumas poucas 
espécies emergentes. De uma maneira geral, essa floresta é pouco estratificada, sendo que existe 
um estrato arbóreo, entre 10 e 15 metros de altura, um estrato de arvoretas e arbustos, pouco 
diversificado, entre 2 e 10 metros, além de um estrato herbáceo bem desenvolvido, formando 
uma densa cobertura no chão da floresta.  

As principais espécies que ocorrem no estrato arbóreo são o camboatá-vermelho (Cupania 
vernalis), o coqueiro-jerivá (Syagrus romanzoffiana), o seca-ligeiro (Pera glabrata), o cocão 
(Erythroxylum argentinum), o camboatá-branco (Matayba guianensis), o falso-pau-leiteiro 
(Tetrorchidium rubrivenium), o ingazeiro (Inga sessilis), a figueira-da-folha-miúda (Ficus cestrifolia), 
o mata-pau (Coussapoa microcarpa), a maria-preta (Diospyros inconstans). Além dessas espécies, 
que podem atingir maior porte e se destacam na paisagem, ocorrem muitas outras, de menor 
porte, mas muito representativas em número de indivíduos, como o guacá-de-leite (Pouteria 
venosa), a guabirobeira-crespa (Campomanesia reitziana) a canela-guaicá (Ocotea puberula), a 
farinha-seca (Machaerium stipitatum), o angelim-amargoso (Andira fraxinifolia), os guamirins 
(Myrcia hebepetala, M. splendens, M. brasiliensis, M. palustris, Eugenia stigmatosa), o rabo-de-
bugio (Lonchocarpus cultratus), o leiteiro (Tabernaemontana catharinensis), a maria-mole 
(Guapira opposita), a pata-de-vaca (Bauhinia affinis), a aroeira-vermelha (Schinus terebinthifolius), 
entre outras. Cabe destaque ainda, a ocorrência de um exemplar de canela-preta (Ocotea 
catharinensis), espécie ameaçada de extinção conforme a Lista de Espécies Ameaçadas do Brasil, 
que ocorre no costão oeste da praia do Caixa-d’aço.  

Dentre as espécies arbustivas e arvoretas, as mais comuns são as pariparobas, (Piper 
amplum, P. gaudichaudianum, P. arboreum), as grindiúvas-d’anta (Psychotria stenocalyx, P. 
velloziana, P. carthagenensis), a campainha (Abutilon rufinerve), o tucum (Bactris setosa), a junta-
de-cobra-vermelha (Justicia brasiliana).  
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O estrato herbáceo também é rico em espécies, cobrindo grandes áreas sobre os 
afloramentos rochosos, as quais também ocorrem a pleno Sol, nos afloramentos rochosos com 
maior influencia marinha. Dentre as espécies herbáceas que cobrem os solos rasos das florestas 
próximas ao costão, destacam-se Calathea sp., Heliconia farinosa, Peperomia glabella, Sporobolus 
indicus, P. conspersum, entre outras. As rochas também são cobertas por vegetação herbácea e 
arbustiva, principalmente por espécies tipicamente epifíticas, mas que localmente ocorrem como 
rupícolas. Dentre elas se destacam Aechmea kertezsiae, Aechmea blumenavii, Aechmea nudicaulis, 
Vriesea gigantea, Micrograma vaccinifolia, Peperomia glabella, Philodendron bipinnatifidum e 
Anthurium gaudichaudianum.  Algumas árvores do costão possuem amplas copas, principalmente 
as figueiras, que por vezes lançam galhos que quase tocam o mar, formando jardins suspensos de 
epífitos. Dentre os epífitos, destacam-se Vriesea gigantea, Aechmea nudicaulis, Tillandsia garneri, 
T. malemontii, T. usneoides, Peixotoa sp., Mikania michranta, Amphilophium crucigerum, entre 
outras. A vegetação das encostas baixas é bastante característica e nas partes em que ocorre 
contato com o mar existe uma predominância de espécies típicas dos costões rochosos, muito 
peculiar. O substrato rochoso, em áreas com alta insolação e exposta aos respingos do mar, 
seleciona a ocorrência de espécies adaptadas a estas condições, como Opuntia monoacantha, 
Cereus hildmannianus, Solanum pelagycum e Dyckia encholirioides. Em geral, os costões, na maior 
parte da Unidade de Conservação, são predominantemente florestais, com algumas áreas nas 
quais ocorrem espécies herbáceas e ou cactáceas arbustivas. Isto se deve à formação da península 
de Porto Belo, que protege os costões dos fortes ventos e grandes respingos das ondas. A 
vegetação predominantemente xerofítica, de costões rochosos, ocorre principalmente no costão 
da Ponta do Araçá, nas áreas menos protegidas do vento, voltadas para leste e norte. Nesses 
locais a predominância é de espécies herbáceas. 

 

 

Figura 4.3.1.1-1: Figueira-da-folha-miúda (Ficus cestrifolia), ocupando o costão rochoso à direita e 
canela-preta (Ocotea catharinensis) no costão à esquerda. Fonte: Anelise Nuernberg. 
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Figura 4.3.1.1-2: Encosta baixa no costão sul da praia do estaleiro. Fonte: Anelise Nuernberg. 

 

 

4.3.1.2. Florestas das encostas médias, altas, e fundos de vale. 

 

As florestas encontradas nas encostas médias, altas e nos fundos de vale, diferem tanto na 
composição, quanto na estrutura, das localizadas nas encostas baixas e costões rochosos. As 
florestas amostradas nas encostas médias estão, em geral, sobre solos um pouco mais 
desenvolvidos e já praticamente livres da influência marinha direta. Da mesma forma, algumas 
florestas, ainda que em cotas altimétricas baixas, quando nos fundos das drenagens, apresentam 
um porte maior, com dossel mais desenvolvido e maior diversificação dos estratos inferiores. O 
estrato arbóreo atinge até 25 metros de altura, com árvores emergentes de grande porte que se 
destacam na paisagem. Além do estrato arbóreo com espécies de grande porte, ocorre um estrato 
arbóreo menos desenvolvido, composto por um grande número de arvoretas e indivíduos jovens 
de espécies arbóreas. O estrato arbustivo também é desenvolvido, ocorrendo um grande número 
de espécies de porte médio a grande. O estrato herbáceo se apresenta diversificado, ocorrendo 
ervas eretas, prostradas e rosetadas.  

              As árvores de maior porte encontradas nas amostragens são a canjerana (Cabralea 
canjerana), o tapiá-guaçu (Alchornea glandulosa), a licurana (Hyeronima alchorneoides), o 
garapuvu (Schizolobium parahyba), a figueira-purgante (Ficus adhatodifolia), o cedrinho (Trichilia 
lepidota), a canela-papagaio (Cinnamomun triplinerve), a canela-amarela (Nectandra 
membranacea), a canela-guaicá (Ocotea puberula), o pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha), a 
cabreúva (Myrocarpus frondosus), ocorrendo entre alturas de 15 a 22 metros. O estrato das 
árvores mais baixas, que ocorrem entre 8 e 15 metros é composto principalmente por canela-
frade (Endlicheria paniculata), baga-de-morcego (Guarea macrophylla), o palmiteiro (Euterpe 
edulis) - espécie ameaçada de extinção - , o araticum (Annona sylvatica), o pau-cinzeiro (Hirtella 
hebeclada), a guabirobeira (Campomanesia guaviroba), o louro-mole (Cordia sylvestris), o aguaí 
(Chysophillum inornatum), entre outras. O estrato das árvores de menor porte, e de espécies 
arbustivas, também é bastante diversificado, ocorrendo entre 2  e 8 metros de altura. Nesse 
estrato destacam-se as paripararobas (Piper arboreum, P. gaudichaudianum), Dahlstedtia pinnata, 
arvoreta muito ramificada com flores vistosas no interior da floresta, o pau-amargo (Picrasma 
crenata), o tucum (Bactris setosa), a baga-de-macaco (Posoqueria latifolia), o cafezeiro-do-mato 
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(Faramea montevidensis), as grindiúvas d’anta (Psychotria spp.), entre outras. O estrato herbáceo 
possui uma variação muito grande quanto à composição florística, distribuindo-se conforme a 
cobertura do solo uma predominância de certas comunidades. Entre essas, a cobertura nas áreas 
úmidas é principalmente composto por Calathea sp., araruta (Maranta arundinacea), a banana-
do-mato (Heliconia farinosa), a bananinha-do-mato (Bromelia antiacantha), entre outras. Nos 
solos mais secos e rochosos a predominância é das bromélias Aechmea kertesziae, A. nudicaulis, 
das orquídeas Liparis nervosa, Oeceoclades maculata, Mesadenella cuspidata, Aspidogyne 
kuczynskii, entre outras. Além dessas, como ervas prostadas no chão da floresta ocorre 
Coccypselum lanceolatum.    

              As epífitas ocupam um lugar de destaque nas florestas de encosta analisadas. São tanto 
ervas holoepífitas quanto hemiepífitas, além de trepadeiras lenhosas e herbáceas. Dentre as 
principais espécies podemos citar os maracujás-do-mato (Passiflora edulis, P. alata, P.misera var. 
nigeliflora, P. jilekii), entre diversas outras espécies como Melothria pendula, Cayaponia ternata, 
Pfaffia pulverulenta, Adenocalmyna dusenii, Dolichandra unguiscatti, Pitecocthenium echinatum,   
Dioclea violacea, Mucuna urens, Canavalia bonariensis, Heteropteis aenea, Mikania micrantha, 
Ipomoea cairica, Ipomoea tiliacea, Ipomoea grandiflora, Dioscorea ovata, Dioscora sinuata, 
Oxypetalum molle, Oxypetalum banksii, Peplonia axillaris, todas estas entre as trepadeiras. Dentre 
as holoepífitas se destacam as bromélias Vriesea vagans, V. rodigasiana, V. flamea, V. gigantea, V. 
friburgensis, Tillandsia malemontii, T. recurvata, T. gardnerii, T. stricta, T. usneoides, Edmundoa 
lindenii, as orquídeas Epidendrum sp., Acianthera sp., Stelis sp. , Vanilla chamissonis, entre 
diversas outras. 

 

 

Figura 4.3.1.2-1: Coleta de material botânico na encosta média, à direita e ocupação de encosta alta à 
esquerda. Fonte: Anelise nuernberg. 
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4.3.2. Áreas de formações pioneiras 

 

4.3.2.1. Costões rochosos 

 

A vegetação de costão rochoso está representada por uma comunidade de xerófitos, que 
ocupam uma faixa variável, ao longo dos afloramentos rochosos, conforme o nível de exposição ao 
vento, luminosidade e maritimidade. As áreas mais típicas da vegetação herbácea xerofítica estão 
localizadas no extremo norte da Ponta do Araçá. Em virtude de a Ponta sofrer uma forte ação dos 
ventos e da mesma forma, de um mar mais agitado, a vegetação que recobre suas rochas é 
composta por uma comunidade de espécies adaptadas a essa situação. Dentre essas, podemos 
destacar as bromélias Dyckia encholireoides, Bromelia antiacantha; as cactáceas Pereskia 
aculeata, Opuntia monoacantha, Cereus hildmannianus; as gramíneas Cortaderia selloana, 
Paspalum vaginatum; além de Solanum pelagycum, Calathea sp., entre diversas outras espécies.  
Nesses locais, a floresta não consegue se desenvolver, sendo as comunidades formadas 
essencialmente por espécies herbáceas e arbustivas. Reitz (1961), ao estudar a flora litorânea do 
estado catarinense, descreve essa vegetação como etapa do litoral da xerossera rochosa. Nesta, 
há uma grande riqueza de espécies herbáceas e a formação de verdadeiros “jardins suspensos” 
naturais, pela grande beleza das flores de bromeliaceas, cactáceas, amarilidáceas, que por vezes 
se estabelecem nesse substrato.  As áreas de costão mais protegidas do vento favorecem o 
estabelecimento das florestas, que se dá em alguns locais praticamente até o nível do mar, 
estando a vegetação xerofítica restrita à borda externa dos afloramentos rochosos, em uma faixa 
que varia de tamanho com a inclinação e insolação solar, estando mais desenvolvida nos locais 
menos protegidos e voltados para o norte e oeste.  

 

Figura 4.3.2.1-1: Vegetação típica de costão rochoso, formando o que Reitz (1961) chamou de “jardins 
suspensos”, na etapa da xerossera do litoral rochoso à esquerda e vegetação herbácea à direita. Fonte: 

Anelise Nuernberg 

 

Além da beleza cênica e das peculiaridades ecológicas dessas comunidades, ocorrem 
espécies com interesse para a conservação. Dentre essas, destacam-se as Bromeliáceas Aechmea 
kertesziae, A. blumenavii, a segunda constante na Lista da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção 
(IBAMA, 2008). Outra espécie rara, que tem seu material tipo (primeira coleta para descrição da 
espécie) designado para os costões de Porto Belo, é Solanum pelagicum, descrito na Flora 
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Ilustrada Catarinense e Resolução Conama 206, como Cyphomandra maritima. Neste 
levantamento essa espécie foi registrada somente no costão norte da Ponta do Araçá. 

 

 

 

 

Figura 4.3.2.1-2: Vegetação herbáceo-arbustiva no costão rochoso na Ponta do Araçá, onde há maior 
exposição a ventos e Sol, à esquerda, e vegetação arbórea quase atingindo o mar, na praia do caixa d’aço, 

onde há pouco vento e exposição solar, à direita. Fonte: Anelise Nuernberg. 

 

 

4.3.2.2. Restingas 

 

As áreas de restingas da APA da Ponta do Araçá, além de serem raras naturalmente, foram 
praticamente todas destituídas de suas características naturais. As duas áreas com formações de 
praia, o Caixa-d’aço e a praia do Estaleiro, não possuem uma dinâmica natural com grandes 
depósitos nas faixas de areia, principalmente por estarem abrigadas de ventos e correntes. Dessa 
forma, a faixa na qual a vegetação de restinga se estabelece é naturalmente muito restrita. Além 
disso, a ocupação humana no entorno das praias descaracterizou qualquer formação de restinga 
que pudesse ser considerado como tal. Na praia do Caixa-d’aço, por exemplo, existe uma pequena 
faixa arenosa, na desembocadura de uma drenagem, já na transição para a encosta, na qual 
predomina Eugenia umbeliflora, uma espécie típica das restingas arbóreas, bordas de mangues e 
estuários no estado de Santa Cantarina. Além dessa, foi observado Hibiscus pernambuscensis, 
outra espécie típica nas bordas de manguezais e áreas alagadas esporadicamente por água 
salgada. Outra espécie típica, da restinga herbácea, é Sporobolus indicus, a qual ocorre 
principalmente na praia do Estaleiro. As áreas nas quais poderia existir algum remanescente desse 
tipo de vegetação foram ocupadas por casas e bares, impossibilitando dessa forma sua 
regeneração. 
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Figura 4.3.2.2-1: Vista geral da praia do Caixa d’Aço, à esquerda, e Estaleiro à direita, na qual a pequena 
faixa do litoral arenoso foi ocupada. Fonte: Anelise Nuernberg. 

 

 

4.3.3. Formações em estágio inicial de regeneração da Floresta Ombrófila Densa 

 

As áreas em estágio inicial de regeneração se distribuem ao longo de todos os acessos, 
caminhos, habitações, além de áreas construídas, roças ou pastagens abandonadas. Os estágios 
sucessionais iniciais variam em sua composição florística e estrutura, determinados pelo tipo de 
solo em que ocorre, proximidade dos fragmentos florestais e ao tempo de regeneração a que 
estão submetidos. As áreas em estágios iniciais amostradas apresentam uma ampla distribuição, 
principalmente nas partes mais altas do território (quando eu leio penso ser lá no topo do morro 
alto, e é mais na metade), nos divisores de água e no entorno de habitações. As formações 
analisadas estão representadas por formações campestres, onde predominam espécies herbáceas, 
principalmente gramíneas; formações arbustivas, nas quais predominam subarbustos e arbustos, 
mas ainda ocorrem muitas espécies herbáceas; e formações arbustivas nas quais é comum a 
ocorrência de espécies arbóreas pioneiras, com pequeno porte. As áreas em estágio inicial podem, 
ainda, estar representadas por bordas de florestas em estágio médio e avançado, situação na qual 
as espécies arbóreas atingem maior porte, mas a vegetação herbáceo arbustiva ainda é 
predominante.  

Os locais nos quais predominam espécies herbáceas, em geral, são aqueles que possuem 
algum tipo de manejo, como os encontrados no morro ao sul da Praia do Estaleiro, onde existe a 
instalação de um empreendimento imobiliário. A vegetação é predominantemente herbácea, na 
qual dominam as gramíneas, principalmente Andropogon leucosthachyus, A. bicornis, Paspalum 
urvillei, P. dilatatum, Axonopus furcatus todas nativas, além de exóticas e invasoras como 
Urochloa brizantha, Mellinis repens e Megathyrsus maximus. Da mesma forma, os gramados 
residenciais são constituídos principalmente por espécies de gramíneas exóticas, porém muitas 
espécies ruderais nativas se desenvolvem nestes gramados, como é o caso das citadas 
anteriormente. 

A vegetação em estágio inicial que não sofre constante manejo apresenta a predominância 
de arbustos em sua composição florística. Essa formação atinge localmente até um metro de 
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altura, sendo sua flora bastante característica. A fitofisionomia conhecida como vassoural, ocupa 
grande parte dos terrenos abandonados recentemente. A composição florística é bastante variada 
e a vegetação tem um hábito predominantemente arbustivo, atingindo em alguns locais até 3 
metros de altura. As espécies que predominam nos vassourais pertencem à família Asteraceae, 
principalmente aos gêneros Baccharis, Eupatorium e Vernonia. Dentre as espécies mais comuns 
foram observadas B. dracunculifolia, B. pseudomyriocephala, B. crispa, B. milleflora, B. trinervis, B. 
spicata, entre outros. Dentre as outras espécies da família, destacam-se 
Symphyopappus casarettoi , Austroeupatorium inulaefolium, Vernonanthura phosphorica, 
Lepidaploa chamissonis, Cyrtocymura scorpioides, Stevia sp., Emilia fosbergii, Ageratum 
conyzoides, entre outras. Além dessas espécies, tem papel de destaque nas formações arbustivas 
Tibouchina urvilleana, Dodonaea viscosa, Varronia curassavica, V. polycephala, Lantana camara, L. 
undulata, Solanum americanum, entre outras. Dentre as espécies de menor porte se destacam 
Centrosema virginianum, Desmodium adscendens, D. barbatum, D. incanum, as herbáceas 
Sysirinchium alatum, S. micranthum, Hypoxis decumbens, Paspalum dilatatum, Schizachyrium 
microstachyum, Eragrostis spp., entre outras.  

A vegetação em estágio inicial, submetida a um período maior de abandono, apresenta 
uma altura maior, atingindo até 5 metros, localiza-se principalmente nas bordas de fragmentos em 
estágios médio ou avançado de regeneração. Essa vegetação já apresenta indivíduos arbóreos de 
espécies pioneiras, ainda jovens, que estão se estabelecendo sobre a vegetação arbustiva. A 
composição das espécies arbustivas e herbáceas não varia, contudo, as espécies arbóreas mais 
comumente observadas foram Cecropia glaziovii, Casearia sylvestris, Syagrus romanzoffiana, 
Myrsine coricea, Myrsine umbellata, Machaerium cf. aculeatum, entre outras. Outra espécie típica 
desse tipo de ambiente, principalmente nas bordas de floresta, é Scleria distans, o capa-cão, 
planta trepadeira popularmente conhecida por suas lâminas foliares e caules cortantes, formando 
densos emaranhados nos troncos das árvores isoladas que se instalam sobre a vegetação 
arbustiva. 

  

 

Figura 4.3.3-1: Áreas em estágio inicial de regeneração natural. Fonte: Anelise Nuernberg. 
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Figura 4.3.3-2: Terreno no qual é realizada a manutenção do estágio inicial de regeneração natural, à 
esquerda e grande clareira na beira da estrada, à direita.  Fonte: Anelise Nuernberg. 

 

 

4.3.4. Vegetação das habitações 

 

Os terrenos habitados possuem uma vegetação típica de jardins e quintais, além de 
pomares nos locais de habitação mais antigos. A vegetação dos jardins é principalmente composta 
por espécies herbáceas e arbustivas, além de algumas arbóreas. A maior parte das espécies 
pertence ao grupo das ornamentais alóctones, cultivadas amplamente em todo o sul do Brasil. 
Dentre as espécies ornamentais mais comum estão Thunbergia grandiflora, Duranta erecta, 
Coccus nucifera, Schefflera arboricola, Allamanda cathartica, Dypsis lutescens, Archontophoenix 
cunninghamii, Hibiscus rosa-sinensis, Malvaviscus arboreus, Diffenbackia sp., Impatiens walleriana, 
Hydrangea macrophylla, entre muitas outras. Além das espécies ornamentais, encontram-se 
alguns pomares com espécies frutíferas. As principais espécies frutíferas são a goiabeira Psidium 
guayava, a laranjeira Citrus sinensis, a bergamoteira Citrus reticulata, o limoeiro Citrus limon, a 
amoreira Morus nigra, o tungue Jatropha moluccana, entre outras. A maior parte das espécies 
cultivadas não é considerada invasora. Contudo, essas espécies fazem parte de um contingente de 
cultivadas selecionadas recentemente, sem que haja uma avaliação ecológica determinante do 
seu poder invasivo. Dentre as espécies que realmente fugiram ao cultivo, destacam-se a maria-
sem-vergonha Impatiens walleriana, o cu-de-cachorro Thunbergia alata, o tungue Jatropha 
moluccana, além de algumas gramíneas como Megathyrsus maximus, Melinis repens, entre 
outras.  
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Figura 4.3.4-1: Gramado com espécies arbóreas alóctones, à esquerda, e trilha de condomínio, à direita. 
Fonte: Anelise Nuernberg. 

 

 

4.4. Análise quantitativa da vegetação florestal – Fitossociologia 

 

O levantamento fitossociológico foi realizado através do método dos quadrantes 
centrados no ponto. Foram demarcados 5 transectos, nos quais foram analisados 47 pontos. Em 
cada ponto foram estimadas as alturas e as circunferências das quatro árvores mais próximas, 
além da distância de cada árvore ao ponto demarcado. A partir da análise dos dados de campo, 
foram calculados os parâmetros fitossociológicos para cada uma das cinco comunidades 
amostradas. Esse levantamento teve como objetivo principal analisar de maneira expedita, as 
espécies mais importantes nas fitofisionomias amostradas, bem como, as alturas e diâmetros 
médios de cada unidade amostral. Da mesma maneira, são analisados os fatores ambientais que 
podem estar influenciando essas diferenças. Também foi realizada uma análise geral da floresta 
amostrada, na qual a floresta foi considerada como um todo, visando analisar a estrutura geral dos 
remanescentes encontrados na Unidade de Conservação. 
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Figura 4.4-1: Mapa com os transectos utilizados para o levantamento fitossociológico. 
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4.4.1.Transecto localizado entre o costão da praia do Estaleiro e a Ponta do Araçá 

 

O transecto localizado entre o costão da praia do Estaleiro e a ponta do Araçá está 
representado por um total de sete pontos, em uma área com baixa declividade, próximo de uma 
drenagem que não possui um fluxo intermitente. Esse transecto foi delimitado a partir da praia em 
direção ao topo, em uma altitude entre 5 e 15 (15 e 25) metros.  

A altura média calculada desse fragmento ficou em 12,5 metros, enquanto que o DAP 
médio em 14,1 cm. A densidade absoluta calculada foi de 2.111 indivíduos por hectare. Ao total 
foram amostrados 28 indivíduos pertencentes a 13 espécies.   

Os resultados encontrados indicaram que o coqueiro jerivá (Syagrus romanzoffiana) é a 
espécie mais importante naquela floresta, fato que pode ser observado visualmente, 
apresentando uma alta freqüência e principalmente uma alta dominância. O Índice de Valor de 
Importância para o jerivá foi de 36,42, uma diferença notável em relação ao seca-ligeiro (Pera 
glabrata), espécie que ocupa o segundo lugar no ranking do valor de importânica. Essas duas 
espécies podem atingir grande porte, sendo bastante comuns nos levantamentos fitossociológicas 
no sul do Brasil. Em terceiro lugar, aparece a guabirobeira (Campomanesia reitziana), espécie 
restrita às encostas baixas do litoral atlântico do Sul do Brasil e que é considerada uma espécie de 
médio porte. Em quarto e quinto lugares aparecem o ingá-ferradura (Inga sessilis) com apenas um 
indivíduo de grande porte, e o cocão (Erythroxylum argentinum), espécie que ocorre 
preferencialmente sobre solos menos desenvolvidos.  

Os resultados encontrados indicam que o fragmento pode ser considerado como uma 
associação em transição entre os estágios médio e avançado de regeneração natural, pelo grande 
número de epífitos e, principalmente, pela composição florística das espécies arbóreas ocorrentes. 
Além disso, o fragmento apresenta um sub-bosque composto por espécies arbustivas e herbáceas, 
as mesmas citadas anteriormente na caracterização da vegetação das encostas baixas, uma alta 
diversidade de epífitas, além de solos com grande cobertura de serrapilheira. As alturas e DAP 
médios encontrados também corroboram a idéia de transição entre esses estágios (resolução 
CONAMA n° 4 de 1994).    
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Tabela 4.4.1-1: Resumo dos parâmetros fitossociológicos calculados no transecto localizado no costão da 
praia do estaleiro, sentido mar-topo, entre 5 e 15 (15 e 25) metros de altitude. 

ESPÉCIE FAI FRI DAÍ DRI DORI IVI 

Syagrus romanzoffiana 85,71429 26,08696 603,1886 28,57143 54,617477 36,42529 

Pera glabrata 28,57143 8,695653 226,1957 10,71429 12,284013 10,56465 

Campomanesia reitziana 28,57143 8,695653 226,1957 10,71429 3,882538 7,764159 

Inga sessilis 14,28571 4,347826 75,39857 3,571429 12,717236 6,87883 

Erythroxylum argentinum 28,57143 8,695653 150,7971 7,142857 3,4505285 6,42968 

Cupania vernalis 28,57143 8,695653 150,7971 7,142857 1,2766123 5,705041 

Eugenia stigmatosa 28,57143 8,695653 150,7971 7,142857 0,6990857 5,512532 

Machaerium stiptatum 14,28571 4,347826 150,7971 7,142857 2,7451326 4,745272 

Myrcia splendens 14,28571 4,347826 75,39857 3,571429 3,1799158 3,699724 

Matayba guianensis 14,28571 4,347826 75,39857 3,571429 1,5030706 3,140775 

Alchornea triplinervea 14,28571 4,347826 75,39857 3,571429 1,3264137 3,08189 

Tetrorchidium rubrinervium 14,28571 4,347826 75,39857 3,571429 1,0061973 2,975151 

Machaerium aculeatum 14,28571 4,347826 75,39857 3,571429 0,6086619 2,842639 

TOTAIS 328,5714 100 2111,16 100 100 100 

Legenda: FAI= freqüência absoluta da espécie, FRI=freqüência relativa da espécie, DAÍ=densidade absoluta 
da espécie, DRI=densidade relativa da espécie, DORI=dominânica relativa da espécie, IVI= índice de valor de 
importânica da espécie. 

 

4.4.2. Transecto localizado na encosta sul da praia do estaleiro. 

 

A amostragem realizada no costão ao sul da praia do estaleiro está localizada em uma 
encosta de declividade média, no divisor de águas de duas drenagens locais, em cotas altimétricas 
entre 30 e 40 (35 a 50) metros do nível do mar. Os solos são desenvolvidos, com alguns 
afloramentos rochosos ao longo do transecto. Ao total foram demarcados 10 pontos e medidas 40 
árvores. 

A altura média calculada foi de 13 metros, enquanto o DAP médio encontrado foi de 20 
cm. A densidade absoluta calculada foi de 1.536 indivíduos por hectare. Ao total foram 
amostradas 16 espécies arbóreas. As espécies mais importantes no levantamento foram o 
camboatá-branco (Matayba guianensis), o seca-ligeiro (Pera glabrata) e o camboatá-vermelho 
(Cupania vernalis). As três espécies podem atingir um porte avantajado e são muito comuns nas 
associações secundárias da floresta atlântica em Santa Catarina. Localmente, o camboatá-branco é 
a espécie dominante, principalmente pelo grande porte dos indivíduos amostrados. O seca-ligeiro 
é o segundo colocado, sendo muito freqüente na encosta amostrada, apresentando indivíduos de 
porte grande e médio. Cupania vernalis localiza-se na terceira posição, sendo esta espécie 
característica das áreas com regeneração mais recente. Em quarto lugar, aparece a canjerana 
(Cabralea canjerana), espécie que prefere solos mais desenvolvidos, com maior umidade, sendo 
mais comumente encontrada nos estágios avançados da regeneração natural. Cabe ainda 
ressaltar, a presença de espécies típicas do sub-bosque de estágios avançados como Posoqueria 
latifolia e Dahlstedtia pinnata.  



23 

 

Os resultados encontrados indicam que o fragmento faz parte de uma regeneração em 
estágio avançado de sucessão, favorecida também pela maior profundidade dos solos e maior 
umidade. 

 

Tabela 4.4.2-1. Resumo dos parâmetros fitossociológicos calculados no transecto localizado na encosta 

localizada ao sul da praia do estaleiro, em cotas altimétricas de 30 a 40 (35 a 50)  metros de altitude. 

Espécie FAI FRI DAÍ DR DORI IVI 

Matayba guianensis 30 8,824 115,214 7,5 51,68 22,67 

Pera glabrata 50 14,706 268,832 17,5 15,87 16,03 

Cupania vernalis 60 17,647 345,641 22,5 6,85 15,66 

Cabralea canjerana 30 8,824 153,618 10 1,64 6,82 

Lonchocarpus guillemineanus 30 8,824 115,214 7,5 1,09 5,80 

Guapira opposita 20 5,882 76,809 5 3,57 4,82 

Erythroxylum argentinum 20 5,882 76,809 5 2,11 4,33 

Campomanesia reitziana 10 2,941 38,405 2,5 6,54 3,99 

Machaerium stiptatum 20 5,882 76,809 5 0,64 3,84 

Tetrorchidium rubrivenium 10 2,941 38,405 2,5 4,28 3,24 

Syagrus romanzoffiana 10 2,941 38,405 2,5 3,90 3,11 

Posoqueria latifolia 10 2,941 38,405 2,5 2,74 2,73 

Ilex theezans 10 2,941 38,405 2,5 1,40 2,28 

Bauhinia affinis 10 2,941 38,405 2,5 0,68 2,04 

Andira fraxinifolia 10 2,941 38,405 2,5 0,46 1,97 

Dalhstedtia pinata 10 2,941 38,405 2,5 0,16 1,87 

TOTAIS 340 100 1536,183 100 100 100 

Legenda: FAI= freqüência absoluta da espécie, FRI=freqüência relativa da espécie, DAÍ=densidade absoluta 
da espécie, DRI=densidade relativa da espécie, DORI=dominânica relativa da espécie, IVI= índice de valor de 
importância da espécie. 

 

 

Figura 4.4.2-1: Área onde foi instalado o transecto. Fonte: Anelise Nuernberg. 
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4.4.3. Transecto localizado no divisor de águas da Ponta do Araçá. 

 

O transecto localizado na Ponta do Araçá está estabelecido em um divisor de águas, em 
uma altitude próxima de 20 (8 a 15) metros. O solo é bastante rochoso, com afloramentos ao 
longo de toda a sua extensão. A declividade é baixa e o ambiente é de transição com a vegetação 
típica de costão rochoso, que recobre todo o costão da encosta leste da ponta do Araçá. Nesse 
ponto, foi encontrada uma situação típica dos costões rochosos do litoral catarinense, no qual a 
face oeste do morro, protegida de ventos e do mar aberto, é recoberta de vegetação florestal, 
com médio a grande porte, enquanto que a face leste, totalmente desprotegida da ação dos 
ventos e maresia, é recoberta por espécies herbáceas, arbustivas e principalmente por cactáceas.  

Ao total foram demarcados dez pontos no transecto, com um total de 40 indivíduos, 
pertencentes a 12 espécies arbóreas. A altura média calculada foi de 13 metros, enquanto que o 
DAP médio foi de 15,4 cm. A densidade absoluta calculada foi de 2.836 indivíduos por hectare. A 
espécie mais importante no levantamento, com 40% de valor de importância foi o camboatá-
vermelho (Cupania vernalis). Essa espécie é muito comum nas associações florestais dos estágios 
avançados de regeneração mais recentes, e, também, de associações de transição entre estágios 
médios e avançados. Além disso, o camboatá-vermelho é uma espécie pouco seletiva quanto aos 
solos que ocupa, sendo muito comum sobre solos pouco desenvolvidos e rochosos, como 
observado nesse transecto. As espécies que ocupam o segundo e terceiro lugar respectivamente, 
são o jerivá (Syagrus romanzoffiana) e a farinha-seca (Machaerium stipitatum). O jerivá apresenta 
uma ampla dispersão nas florestas sul-brasileiras e particularmente no litoral catarinense. É muito 
comum nas encostas litorâneas, ocorrendo preferencialmente sobre solos rochosos. A farinha-
seca é uma espécie típica das associações secundárias, sobre solos pouco desenvolvidos. 
Destacam-se ainda nesse levantamento o rabo-de-bugio (Lonchocarpus cultratus) e o mata-pau 
(Coussapoa microcarpa). Lonchocarpus cultratus é uma espécie mais comumente encontrada nas 
associações secundárias, sobre solos rochosos, enquanto que Coussapoa microcarpa é uma 
espécie de hábito estrangulador, atingindo de médio a grande porte, mais comumente encontrada 
nos estágios avançados da regeneração natural. 

Os parâmetros analisados e os resultados encontrados indicam que essa formação está em 
estágio avançado de regeneração natural, principalmente pela presença de sub-bosque, 
epifitismo, altura e DAP médios além das espécies dominantes.     
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Tabela 4.4.3-1 Resumo dos parâmetros fitossociológicos do transecto localizado no divisor de águas no 
morro da Ponta do Araçá. 

ESPÉCIE FAI FRI DA DRI DoRi IVI 

Cupania vernalis 80 30,8 1347 47,5 42,0 40,1 

Syagrus romanzoffiana 30 11,5 213 7,5 20,3 13,1 

Machaerium stipitatum 40 15,4 425 15 3,8 11,4 

Lonchocarpus guillemianus 20 7,7 213 7,5 5,2 6,8 

Coussapoa microcarpa 10 3,8 71 2,5 10,9 5,8 

Annona sylvatica 20 7,7 142 5 3,8 5,5 

Erythroxylum argentinum  10 3,8 71 2,5 4,0 3,5 

Tabernaemontana catharinensis 10 3,8 71 2,5 3,9 3,4 

Solanum pseudoquina 10 3,8 71 2,5 3,2 3,2 

Trichillia casaretii 10 3,8 71 2,5 1,3 2,5 

Morta 10 3,8 71 2,5 0,8 2,4 

Machaerium aculeatum 10 3,8 71 2,5 0,5 2,3 

TOTAIS 260 100 2836,45 100 100 100 

Legenda: FAI= freqüência absoluta da espécie, FRI=freqüência relativa da espécie, DAÍ=densidade absoluta 
da espécie, DRI=densidade relativa da espécie, DORI=dominânica relativa da espécie, IVI= índice de valor de 

importância da espécie. 

 

 

Figura 4.4.3-1: Área onde foi instalado o transecto, à esquerda, e vista da mata na Ponta do 
Araçá. Fonte: Anelise Nuernberg. 

 

 

4.4.4. Transecto localizado em uma floresta de galeria, próxima ao açude. 

 

A amostragem realizada à margem da floresta de galeria está representada por 10 pontos, 
nos quais foram amostrados 40 indivíduos. A floresta amostrada está localizada às margens de 
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uma drenagem, com solos profundos, nos quais não existem afloramentos rochosos. A altitude 
média é de cerca de 70 metros (65 a 75) do nível do mar.  

A altura média calculada para o fragmento foi de 13 metros, porém a amplitude de 
variação foi bem maior, sendo o que ocorrem indivíduos com até 20 metros de altura. O DAP 
médio calculado foi de 18,4 cm, e a densidade absoluta de 3.130 indivíduos por hectare.  

Dentre as comunidades amostradas, essa floresta é a que apresenta o maior porte, 
provavelmente devido aos solos bem desenvolvidos e por se tratar de uma drenagem, a qual 
provavelmente sofreu pouca intervenção antrópica. O número de espécies arbóreas (22) também 
é o mais alto entre as unidades amostrais. Além disso, diversas espécies são excluisivas deste 
transceto, como Ficus adhatodifolia, Trichilia lepidota, Cytharexylum myrianthum, Myrcia glabra e 
Euterpe edulis, todas com preferência por solos e ambientes com maior umidade. 

As espécies mais importantes no levantamento foram o jerivá (Syagrus romanzoffiana) e a 
figueira-purgante (Ficus adathodifolia). As duas espécies estão tecnicamente empatadas nas 
primeiras posições, sendo que o jerivá está representado por indivíduos com grande altura e 
pequeno DAP, enquanto a figueira está representada por apenas um indivíduo, com grande porte, 
tanto em diâmetro quanto em altura. O cedrinho (Trichilia lepidota), espécie que aparece em 
terceiro lugar no levantamento, é uma árvore de grande porte, característica das associações em 
estágio avançado de regeneração.  Está representada por indivíduos de grande porte, que atingem 
cerca de 18 metros de altura nesse transecto. As demais espécies são de distribuição bastante 
ampla, sem preferências por solos ou ambientes, exceto a palmeira-juçara (Euterpe edulis), que 
localmente apresenta distribuição rara, sendo encontrada apenas nas áreas úmidas dos fundos de 
vale. 

A área pode ser considerada como em estágio avançado de regeneração natural, estando 
sua dinâmica inclusa em uma regeneração mais antiga, favorecida ainda pela grande fertilidade e 
umidade do solo. A flora herbácea desse fragmento é bastante diversificada, sendo encontradas 
algumas espécies de orquidáceas terrícolas menos tolerantes a impactos, como Aspidogyne 
kuczynskii. 
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Tabela 4.4.4-1: Resumo dos parâmetros calculados para o transecto localizado em uma floresta de galeria, 

próxima ao açude, em altitudes de 70 (65 a 75) metros. 

ESPÉCIE FAI FRI DAÍ DR DORI IVI 

Syagrus romanzoffiana 30 8,82 391,29 12,5 18,67 13,33 

Ficus adathodifolia 10 2,94 78,26 2,5 32,00 12,48 

Trichillia lepidota 20 5,88 234,78 7,5 15,75 9,71 

Casearia sylvestris 40 11,76 391,29 12,5 2,07 8,78 

Guapira opposita 30 8,82 313,03 10 4,04 7,62 

Machaerium stipitatum 20 5,88 156,52 5 2,26 4,38 

Cupania vernalis 20 5,88 156,52 5 1,61 4,16 

Mollinedia triflora 20 5,88 156,52 5 1,19 4,02 

Allophylus edulis 10 2,94 156,52 5 1,69 3,21 

Coussapoa microcarpa 10 2,94 78,26 2,5 3,75 3,06 

Cytharexylum mirianthum 10 2,94 78,26 2,5 3,67 3,04 

Alchornea glandulosa 10 2,94 78,26 2,5 3,50 2,98 

morta 10 2,94 78,26 2,5 2,73 2,73 

Ilex theezans 10 2,94 78,26 2,5 2,39 2,61 

lonchocarpus guilleminianus 10 2,94 78,26 2,5 2,06 2,50 

Myrcia brasiliensis 10 2,94 78,26 2,5 1,88 2,44 

Myrsine umbellata 10 2,94 78,26 2,5 0,55 2,00 

Euterpe edulis 10 2,94 78,26 2,5 0,37 1,94 

Eugenia stigmatosa 10 2,94 78,26 2,5 0,30 1,91 

Guarea macrophylla 10 2,94 78,26 2,5 0,15 1,86 

NI 10 2,94 78,26 2,5 0,15 1,86 

Psychotria velloziana 10 2,94 78,26 2,5 0,15 1,86 

Eugenia cf. florida 10 2,94 78,26 2,5 0,14 1,86 

TOTAIS 340 100 3130,34 100 100 100 

Legenda: FAI= freqüência absoluta da espécie, FRI=freqüência relativa da espécie, DAÍ=densidade absoluta 
da espécie, DRI=densidade relativa da espécie, DORI=dominânica relativa da espécie, IVI= índice de valor de 
importância da espécie. 
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Figura 4.4.4-1: Aspecto da floresta, com árvores de grande porte. Fonte: Anelise Nuernberg. 

 

 

 4.4.5. Transecto localizado na encosta sul do morro da praia do Caixa-d’aço. 

 

O transecto da encosta sul da praia do Caixa d’aço está localizado em uma encosta com 
média declividade, em um divisor de águas, em altitudes que variam entre 30 e 40 (30 a 35)metros 
do nível do mar. Os solos são profundos e não existem afloramentos rochosos. 

O levantamento foi realizado em 10 pontos amostrais, totalizando 40 indivíduos arbóreos 
amostrados pertencentes a 15 famílias. A altura média calculada foi de 11 metros enquanto o DAP 
médio foi de 19 cm. Esse remanescente apresenta uma estratificação bem definida, com árvores 
emergentes que atingem até 20 metros de altura.  

A espécie com maior valor de importância foi o camboatá-vermelho (Cupania vernalis), 
com praticamente o dobro do valor de importância do segundo colocado, que foi Dahsltedtia 
pinnata, arvoreta do sub-bosque que apresenta um pequeno porte, porém muitas ramificações, 
com diâmetro grande desde a base. Em terceiro lugar aparece Ocotea puberula, a canela-guaicá, 
espécie de Lauraceae muito comum nas florestas secundárias. Esta espécie não possui valor 
comercial, motivo pelo qual é comumente encontrada nos remanescentes florestais da costa 
atlântica catarinense. Além dessas, destaca-se o chal-chal (Allophyllus edulis), espécie arbórea que 
produz muitos frutos consumidos principalmente pela avifauna. As espécies de porte arbóreo 
encontradas nesse levantamento possuem ampla distribuição em todo o sul do Brasil, ocorrendo 
em praticamente todas as formações florestais de Santa Catarina.  

O fragmento analisado pode ser considerado em estágio avançado de regeneração, 
principalmente pelo porte dos indivíduos arbóreos, composição florística, DAP e alturas 
calculadas.   



29 

 

 

Tabela 4.4.5-1 Resumo dos parâmetros fitossociológicos calculados na encosta sul do morro da Praia do 
Caixa-d’aço. 

Espécie FAI FRI DAÍ DRI DORI IVI 

Cupania vernalis 50 15,2 836,9 22,5 37,7 25,1 

Dahlstedtia pinnata 30 9,1 279,0 7,5 32,8 16,5 

Ocotea puberula 50 15,2 464,9 12,5 4,4 10,7 

Alophyllus edulis 40 12,1 464,9 12,5 7,3 10,6 

Myrcia splendens 30 9,1 372,0 10 1,5 6,8 

Caseria sylvestris 20 6,1 186,0 5 4,0 5,0 

Machaerium stiptatum 20 6,1 279,0 7,5 1,3 5,0 

Erytrhoxilum argentinum 10 3,0 93,0 2,5 3,5 3,0 

Syagrus romanzoffiana 10 3,0 93,0 2,5 2,1 2,6 

Bauhinia affinis 10 3,0 93,0 2,5 1,6 2,4 

morta 10 3,0 93,0 2,5 1,3 2,3 

Diospyrus incontans 10 3,0 93,0 2,5 1,0 2,2 

Solanum pseudoquina 10 3,0 93,0 2,5 0,7 2,1 

Machaerium aculeatum 10 3,0 93,0 2,5 0,3 2,0 

Matayba guianensis 10 3,0 93,0 2,5 0,2 1,9 

Tabernaemontana catharinensis 10 3,0 93,0 2,5 0,2 1,9 

TOTAIS 330 100 3719,558 100 100 100 

Legenda: FAI= freqüência absoluta da espécie, FRI=freqüência relativa da espécie, DAÍ=densidade absoluta 
da espécie, DRI=densidade relativa da espécie, DORI=dominânica relativa da espécie, IVI= índice de valor de 
importância da espécie. 

 

 

Figura 4.4.5-1: Vista do local onde foi instalado o transecto. Fonte: Anelise Nuernberg. 
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4.4.6. Análise da estrutura quantitativa das florestas da APA da Ponta do Araçá 

A estrutura quantitativa das florestas remanescentes foi analisada como um todo, 
considerando-se todo o maciço florestal como uma única fisionomia. Ao total, foram demarcados 
47 pontos, divididos em 5 transectos, com um total de 188 indivíduos amostrados, pertencentes a 
42 espécies arbóreas. 

Os resultados indicam que a densidade total de indivíduos esperados para um hectare é 
alta, estimando-se que ocorram 2.274 indivíduos por hectare de mata. A floresta apresentou uma 
altura média de 12,34 metros, com indivíduos arbóreos que podem atingir até 20 metros de 
altura. Os remanescentes estudados estavam localizados em altitudes de até 70 (75) metros do 
nível do mar.  

A espécie arbórea mais importante na fitofisionomia da APA da Ponta do Araçá é o 
camboatá-vermelho (Cupania vernalis), árvore de ampla distribuição nas florestas do sul do Brasil. 
O camboatá-vermelho não possui seletividade quanto às condições ambientais, ocorrendo 
inclusive como espécie pioneira, tolerante a luz intensa. O número de indivíduos dessa espécie é 
muito superior às demais, fator mais importante para a sua alta importância no levantamento. O 
segundo lugar é ocupado pelo jerivá (Syagrus romanzoffiana), palmeira de ampla dispersão no sul 
do Brasil, preferindo as baixas altitudes, associadas a diferentes tipos de solos. O jerivá se destaca 
na paisagem litorânea de Santa Catarina, principalmente nas florestas de costões rochosos, onde 
forma densos agrupamentos sobre solos rasos, onde ocorrem grandes afloramentos rochosos. Os 
frutos dessa palmeira fazem parte da dieta de diversos representantes da fauna local, oferecendo 
uma fonte de recurso importante na cadeia alimentar. O camboatá-branco (Matayba guianensis) 
ocupa o terceiro lugar no levantamento, apesar de terem sido amostrados apenas 5 indivíduos. 
Essa espécie é uma das que atingiram o maior porte nesse levantamento, tanto no diâmetro de 
seu fuste quanto em altura. O camboatá-branco é uma espécie de distribuição restritamente 
atlântica, sendo encontrada preferencialmente nas formações litorâneas. Sua ocorrência foi maior 
nos pontos localizados nas encostas médias, onde a floresta estava um pouco mais desenvolvida. 
O quarto colocado é a farinha-seca (Machaerium stipitatum), árvore típica das associações 
secundárias, com ampla dispersão no sul do Brasil. Essa espécie foi encontrada principalmente nas 
encostas com solos mais rasos e onde a sucessão é considerada mais recente. A quinta espécie em 
importância é o seca-ligeiro, árvore muito comum na floresta atlântica, na qual pode se tornar a 
espécie com maior importância nas formações secundárias. O seca-ligeiro pode atingir grande 
porte e estatura, contudo, nesse levantamento, está representada por indivíduos de médio porte.  

A partir dessa análise, pode-se considerar que as florestas da APA da Ponta do Araçá estão 
em um estágio avançado de regeneração natural, porém fazem parte uma sucessão bastante 
recente e, principalmente, carecem de espécies típicas das formações primárias. As espécies mais 
comuns e importantes encontradas nesse levantamento são amplamente distribuídas pelo sul do 
Brasil e não são seletivas em relação aos ambientes, ocorrendo sobre solos arenosos e rasos, da 
mesma forma que nas encostas. Dessa maneira, apesar da estrutura da floresta se apresentar 
complexa e com uma alta riqueza de espécies, lhe falta a grande maioria das espécies que 
aparecem nas formações secundárias tardias, como as canelas, peroba, entre diversas outras. 
Contudo, a ocorrência de canjerana (Cabralea canjerana), do cedrinho (Trichilia lepidota) e da 
palmeita juçara ou palmiteiro (Euterpe edulis), indica que o processo de amadurecimento da 
floresta vem acontecendo, principalmente nas áreas que foram abandonadas a mais tempo. 
Contudo, é notável uma diferença na composição e porte das áreas de solos rochosos, próximas à 
linha do mar, sobre os costões rochosos, na qual os indivíduos arbóreos, mesmo fazendo parte de 
uma sucessão antiga, não desenvolvem grandes diâmetros e alturas, fator que influencia muito a 
estrutura do componente arbóreo.     
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 Tabela 4.4.6-1: Resumo do levantamento fitossocilógico realizado em 5 transcetos 

ESPÉCIE NI NP FAI FRI DAÍ DRI DORI IVI 
Cupania vernalis 41 23 48,9 15,5 496,1 21,8 17,66 18,3 

Syagrus romanzoffiana 18 14 29,8 9,5 217,8 9,6 12,91 10,6 

Matayba guianensis 5 5 10,6 3,4 60,5 2,7 15,18 7,1 

Machaerium stipitatum 15 11 23,4 7,4 181,5 8,0 1,86 5,8 

Pera glabrata 10 7 14,9 4,7 121 5,3 5,84 5,3 

Dalhstedtia pinnata 4 4 8,5 2,7 48,4 2,1 8,64 4,5 

Erythroxylum argentinum 6 6 12,8 4,1 72,6 3,2 2,21 3,2 

Allophylus edulis 7 5 10,6 3,4 84,7 3,7 2,29 3,1 

Casearia sylvestris 7 6 12,8 4,1 84,7 3,7 1,54 3,1 

Lonchocarpus guillemineanus 7 6 12,8 4,1 84,7 3,7 1,48 3,1 

Ficus adhatodifolia 1 1 2,1 0,7 12,1 0,5 7,31 2,8 

Guapira opposita 6 5 10,6 3,4 72,6 3,2 1,03 2,5 

Ocotea puberula 5 5 10,6 3,4 60,5 2,7 1,14 2,4 

Trichillia lepidota 3 2 4,3 1,4 36,3 1,6 3,60 2,2 

Campomanesia reitziana 4 3 6,4 2,0 48,4 2,1 2,30 2,2 

Myrcia splendens 5 4 8,5 2,7 60,5 2,7 0,43 1,9 

Coussapoa microcarpa 2 2 4,3 1,4 24,2 1,1 2,28 1,6 

Morta 3 3 6,4 2,0 36,3 1,6 1,07 1,6 

Cabralea canjerana 4 3 6,4 2,0 48,4 2,1 0,49 1,5 

Machaerium aculeatum 3 3 6,4 2,0 36,3 1,6 0,19 1,3 

Tetrorchidium rubrivenium 2 2 4,3 1,4 24,2 1,1 1,39 1,3 

Eugenia stigmatosa 3 3 6,4 2,0 36,3 1,6 0,18 1,3 

Ilex theezans 2 2 4,3 1,4 24,2 1,1 0,96 1,1 

Bauhinia affinis 2 2 4,3 1,4 24,2 1,1 0,64 1,0 

Solanum pseudoquina 2 2 4,3 1,4 24,2 1,1 0,60 1,0 

Mollinedia triflora 2 2 4,3 1,4 24,2 1,1 0,27 0,9 

Tabernaemontana catharinensis 2 2 4,3 1,4 24,2 1,1 0,10 0,8 

Annona sylvatica 2 1 2,1 0,7 24,2 1,1 0,49 0,7 

Inga sessilis 1 1 2,1 0,7 12,1 0,5 1,00 0,7 

Myrcia brasiliensis 1 1 2,1 0,7 12,1 0,5 0,96 0,7 

Citharexylum myrianthum 1 1 2,1 0,7 12,1 0,5 0,84 0,7 

Posoqueria latifolia 1 1 2,1 0,7 12,1 0,5 0,84 0,7 

Psychotria velloziana 1 1 2,1 0,7 12,1 0,5 0,84 0,7 

Alchornea glandulosa 1 1 2,1 0,7 12,1 0,5 0,80 0,7 

Diospyros incontans 1 1 2,1 0,7 12,1 0,5 0,26 0,5 

Trichillia casaretii 1 1 2,1 0,7 12,1 0,5 0,16 0,5 

Andira fraxinifolia 1 1 2,1 0,7 12,1 0,5 0,14 0,4 

Myrsine umbellata 1 1 2,1 0,7 12,1 0,5 0,13 0,4 

Alchornea triplinervia 1 1 2,1 0,7 12,1 0,5 0,10 0,4 

Euterpe edulis 1 1 2,1 0,7 12,1 0,5 0,08 0,4 

Guarea macrophylla 1 1 2,1 0,7 12,1 0,5 0,04 0,4 

NI 1 1 2,1 0,7 12,1 0,5 0,04 0,4 

Eugenia cf. florida 1 1 2,1 0,7 12,1 0,5 0,03 0,4 

TOTAIS 188 47 317,0213 100 2274,8 100 100 100 

Legenda: FAI= freqüência absoluta da espécie, FRI=freqüência relativa da espécie, DAÍ=densidade absoluta 
da espécie, DRI=densidade relativa da espécie, DORI=dominânica relativa da espécie, IVI= índice de valor de 
importância da espécie. 
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4.5. Levantamento florístico 

 

O levantamento florísitico indicou a ocorrência de 389 espécies pertencentes a 91 famílias 
botânicas. As famílias mais ricas em espécies foram Asteraceae (33), Poaceae (30), Fabaceae (27), 
Bromeliaceae (21), e Myrtaceae (17).   Essas famílias são as mais comuns em levantamentos 
florísticos em áreas abertas, sendo sempre subestimadas em levantamentos florísticos na 
vegetação litorânea de Santa Catarina, principalmente nas áreas florestais. Asteraceae é a maior 
família de angiospermas do mundo. Localmente, está representada por espécies arbustivas e 
herbáceas, sendo que praticamente todas ocorrem em bordas de floresta, trilhas e nos estágios 
iniciais de regeneração natural. Poaceae, a família das gramíneas, também possui alta significância 
nos ecossistemas litorâneos, sendo representada por espécies herbáceas, tanto de áreas abertas 
quanto de interior da floresta. Além disso, Poaceae é a família melhor representada nos estágios 
sucessionais inciais e nos jardins das habitações. Fabaceae é a família com a maior diversificação 
de hábitos no levantamento, ocorrendo tanto em áreas abertas como em florestas. As espécies 
são principalmente arbóreas, porém são encontradas lianas, ervas, arbustos e subarbustos. A 
família Bromeliaceae é talvez a mais típica representante das espécies neotropicais, uma vez que a 
sua diversidade está totalmente concentrada nas Américas. A Floresta Atlântica possui uma alta 
diversificação dessa família, sendo composta exclusivamente por espécies herbáceas, tanto 
rupícolas como epífitas. Myrtaceae é a família de árvores mais diversificada nas florestas sul-
brasileiras. Possui altos índices de endemismo e está representada principalmente por árvores de 
médio e pequeno porte.     
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Figura 4.5-1: riqueza de espécies por famílias encontradas no levantamento florístico 

 

Os gêneros com o maior número de espécies são Baccharis (9), seguido de Paspalum (8), 
Eugenia e Passiflora com 6, e Tillandsia, Vriesea, Dioscorea, Psychotria e Solanum com 5 espécies 
cada.  Baccharis é um gênero de Asteraceae e ocorre principalmente nas áreas abertas e bordas da 
floresta. O gênero Paspalum é um gênero de gramíneas muito diversificado, sendo que suas 
espécies ocupam tanto áreas em estágio incial de regeneração como algumas bordas de florestas. 
O gênero é cosmopolita, e no Sul do Brasil, está principalmente representado nas áreas 
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campestres. A família Poaceae como um todo é bastante negligenciada em levantamentos 
florísiticos no Bioma Mata Atlântica, apesar de sua grande importância na paisagem. Dentre os 
demais gêneros, destacam-se: Eugenia é composto principalmente por arvoretas do interior da 
floresta; Passiflora, composto pelos maracujás nativos; Tillandsia e Vriesea, com espécies epifíticas 
herbáceas, com alto potencial ornamental; Dioscorea, de herbáceas de floresta; Psychotria, 
gênero de arbustos do interior da floresta e; Solanum, que ocorre principalmente em áreas 
alteradas. 
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Figura 4.5-2: Riqueza de espécies por gêneros no levantamento florístico. 
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Figura 4.5-3: Mapa com os pontos de coleta das espécies vegetais. 
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Tabela 4.5-1: Listagem das espécies encontradas. 

Família Nome científico Nome popular 
nº de 
coleta 

Nativa/e
xótica Hábito 

Acanthaceae Justicia brasiliana Roth 
Junta-de-cobra-
vermelha 340 N Subarbustivo 

Acanthaceae Justicia carnea Lindl. Jacobina   N Herbáceo 

Acanthaceae Thunbergia grandiflora Roxb. Tumberguia   E 
Trepadeira 
herbácea 

Acanthaceae Thunbergia alata Bojer ex Sims Cu-de-cachorro 341 E 
Trepadeira 
herbácea 

Alstroemeriaceae Bomarea edulis (Tussac) Herb.     N  

Amaranthaceae Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. erava-periquita    N  

Amaranthaceae Pfaffia pulverulenta Kuntze    324 N  

Anacardiaceae Schinus terebinthifolius Raddi 
Aroeira-
vermelha 38 N Arbóreo 

Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. 
Cupiúva, pau-
pombo   N Arbóreo 

Anemiaceae Anemia sp. Samambaia   N Herbáceo 

Annonaceae Annona sp. Araticum   N Arbóreo 

Annonaceae Annona sylvatica A.St.-Hil. 
Araticum-do-
mato 346 N Arbóreo 

Apiaceae Centella asiatica (L.) Urb. Centela   E Herbáceo 

Apiaceae Ciclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague   325 N Herbáceo 

Apocynaceae Allamanda cathartica L. Alamanda   E Arbustivo 

Apocynaceae Aspidosperma cf. pyricollum Müll.Arg. Peroba-amarela   N Arbóreo 

Apocynaceae Forsteronia leptocarpa (Hook. & Arn.) A.DC. Cipó-de-leite 261 N 
Trepadeira 
herbácea 

Apocynaceae Forsteronia refracta Müll.Arg. Cipó-de-leite   N 
Trepadeira 
herbácea 

Apocynaceae Forsteronia rufa Müll.Arg. Cipó-de-leite   N 
Trepadeira 
herbácea 

Apocynaceae Oxypetalum banksii R.Br. ex Schult. Cipó-de-leite 219 N 
Trepadeira 
herbácea 

Apocynaceae Oxypetalum molle Hook. & Arn. Cipó-de-leite 326 N 
Trepadeira 
herbácea 

Apocynaceae Peplonia axillaris (Vell.) Fontella & Rapini Cipó-de-leite 259 N 
Trepadeira 
herbácea  

Apocynaceae Tabernaemontana catharinensis A. DC. 
Jasmim-cata-
vento 231 N Arbóreo 

Aquifoliaceae Ilex dumosa Reissek Caúna   N Arbóreo 

Aquifoliaceae Ilex microdonta Reissek Caúna   N Arbóreo 

Aquifoliaceae Ilex theezans Mart. ex Reissek Caúna branca   N Arbóreo 

Araceae Anthurium gaudichaudianum Kunth Antúrio 50 N Epífita  

Araceae Anthurium pentaphyllum (Aubl.) G.Don Antúrio 315 N Epífita 

Araceae Anthurium scandens (Aubl.) Engl. Antúrio   N 
Trepadeira 
herbácea 



36 

 

Família Nome científico Nome popular 
nº de 
coleta 

Nativa/e
xótica Hábito 

Araceae Dieffenbachia sp.  
Comigo-
ninguém-pode   E Herbácea 

Araceae Monstera adansonii Schott   319 N Epífita 

Araceae 
Philodendron appendiculatum Nadruz & 
Mayo     N Epífita 

Araceae Philodendron bipinnatifidum Schott Imbé   N Epífita 

Araceae Philodendron martianum Engl.     N Epífita 

Araceae Pistia stratiotes L.  Alface-d'água   N Aquática 

Araliaceae Hydrocotyle bonariensis Lam. 
Capitão-da-
praia   N Herbáceo 

Araliaceae Hydrocotyle ranunculoides L.f. Erva-capitão   N Aquática 

Araliaceae Schefflera arboricola (Hayata) Merr. Scheflera   E Arbóreo 

Arecaceae 
Archontophoenix cunninghamii H. Wendl. & 
Drude Palmeira   E Arbóreo 

Arecaceae Bactris setosa Mart.  Tucum   N Subarbustivo 

Arecaceae Cocos nucifera L. 
Coqueiro-da-
Bahia   E Arbóreo 

Arecaceae 
Dypsis lutescens (H. Wendl.) Beentje & J. 
Dransf.  Areca-bambu   E Arbóreo 

Arecaceae Euterpe edulis Mart. 
Juçara, 
palmiteiro   N Arbóreo 

Arecaceae Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman Jerivá   N Arbóreo 

Asteraceae Achyrocline satureioides (Lam.) DC. 
Marcela, 
macela   N Arbustivo 

Asteraceae Ageratum conyzoides L.   349 N Herbáceo 

Asteraceae 
Austroeupatorium inulaefolium (Kunth) 
R.M.King & H.Rob. Vassoura   N Arbustivo 

Asteraceae Baccharis dracunculifolia DC. 
Vassoura-
branca   N Herbáceo 

Asteraceae Baccharis singularis (Vell.) G.M. Barroso 
Cambará-da-
praia 6 N Arbustivo 

Asteraceae Baccharis sp. Vassoura   N Subarbustivo 

Asteraceae Baccharis spicata (Lam.) Baill. Vassoura 41 N Subarbustivo 

Asteraceae Baccharis trinervis Pers.   273 N Arbustivo 

Asteraceae Baccharis crispa Spreng. Carqueja   N Herbáceo 

Asteraceae Baccharis junciformis DC.   17 N Herbáceo 

Asteraceae Baccharis milleflora (Less.) DC. Carqueja   N Herbáceo 

Asteraceae Baccharis pseudomyriocephala Malag. Vassoura   N Arbustivo 

Asteraceae Bidens pilosa L. Picão-preto 296 N Herbáceo 

Asteraceae Calea serrata Less. Para-tudo 36 N 
Trepadeira 
herbácea 

Asteraceae Chaptalia integerrima (Vell.) Burkart Língua-de-vaca 226 N Herbáceo 

Asteraceae Cyrtocymura scorpioides (Lam.) H.Rob.  
Erva-de-são-
simão 236 N Subarbustivo 

Asteraceae Elephantopus mollis Kunth Erva-de-colégio 9 N Herbáceo 

Asteraceae Emilia fosbergii Nicolson Falsa-serralia 233 N Herbáceo 

Asteraceae Eupatorium laevigatum Lam. Vassoura 45 N Arbustivo 

Asteraceae Gamochaeta sp.   228 N Herbáceo 
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Família Nome científico Nome popular 
nº de 
coleta 

Nativa/e
xótica Hábito 

Asteraceae Gnaphalium sp.     N Herbáceo 

Asteraceae Hypochaeris sp. Margarida 224 N Herbáceo 

Asteraceae Lepidaploa chamissonis (Less.) H.Rob.  Vassoura 48 N Arbustivo 

Asteraceae Mikania micrantha Kunth Guaco 255 N 
Trepadeira 
herbácea  

Asteraceae Mikania sp. Guaco   N 
Trepadeira 
herbácea  

Asteraceae Mikania cf. laevigata Sch.Bip. ex Baker Guaco 302 N 
Trepadeira 
herbácea  

Asteraceae Piptocarpha axillaris (Less.) Baker Pau-toucinho   N Arvoreta 

Asteraceae Pterocaulon sp.     N Herbáceo 

Asteraceae Stevia sp.     N Herbáceo 

Asteraceae Symphyopappus casarettoi B.L.Rob. 
Vassoura-da-
praia 35 N Subarbustivo 

Asteraceae Verbesina glabrata Hook. & Arn. 
Girassol-do-
mato   N Subarbustivo 

Asteraceae Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob.  Assa-peixe 345 N Arbustivo 

Asteraceae Vernonia puberula Less.  
Vassoura-do-
banhado 290 N Arvoreta 

Balsaminaceae Impatiens walleriana Hook. f. 

Maria-sem-
vergonha, 
beiço-turco   E Herbáceo 

Bignoniaceae Adenocalymma dusenii Kraenzl.     N 
Trepadeira 
lenhosa 

Bignoniaceae Amphilophium crucigerum (L.) L.G.Lohmann 
Pente-de-
macaco   N 

Trepadeira 
lenhosa 

Bignoniaceae Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. Ipê-verde 359 N Arbóreo 

Bignoniaceae Dolichandra unguis-cati (L.) L.G.Lohmann Unha-de-gato   N 
Trepadeira 
lenhosa 

Bignoniaceae Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers 
Cipó-de-são-
joão 

202, 
309 N 

Trepadeira 
lenhosa 

Blechnaceae Blechnum serrulatum Rich. Samambaia   N Herbáceo 

Boraginaceae Cordia ecalyculata Vell. Louro-mole   N Arbóreo 

Boraginaceae Cordia silvestris Fresen. Louro-branco 275 N Arbóreo 

Boraginaceae Heliotropium transalpinum Vell.  
Grinalda-de-
boneca 

42, 
238 N Herbáceo 

Boraginaceae Varronia curassavica Jacq. Erva-baleeira   N Herbáceo 

Boraginaceae Varronia polycephala Lam. Erva-baleeira 
232, 
281 N Arbustivo 

Bromeliaceae Aechmea kertesziae Reitz  Gravatá 49 N Herbáceo 

Bromeliaceae Aechmea blumenavii Reitz Gravatá 267 N Herbáceo 

Bromeliaceae Aechmea nudicaulis (L.) Griseb. Gravatá   N Herbáceo 

Bromeliaceae Aechmea recurvata (Klotzsch) L.B.Sm. Gravatá   N Herbáceo 

Bromeliaceae Billbergia zebrina (Herb.) Lindl. Monjola 218 N Epífita 

Bromeliaceae Bromelia antiacantha Bertol.  
Bananinha-do-
mato   N Herbáceo 

Bromeliaceae Dyckia encholirioides (Gaudich.) Mez  
Gravatá-da-
praia 286 N Herbáceo 
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Família Nome científico Nome popular 
nº de 
coleta 

Nativa/e
xótica Hábito 

Bromeliaceae Edmundoa lindenii (Regel) Leme Gravatá 264 N Herbáceo 

Bromeliaceae Hohenbergia augusta (Vell.) E. Morren 

Gravatá, 
caraguatá, 
monjoba 235 N Herbáceo 

Bromeliaceae Neoregelia laevis (Mez) L.B.Sm. Gravatá   N Herbáceo 

Bromeliaceae Tillandsia gardneri Lindl.  Cravo-do-mato 40 N Epífita 

Bromeliaceae Tillandsia usneoides (L.) L.  Barba-de-pau   N Epífita 

Bromeliaceae Tillandsia mallemontii Glaz. ex Mez Cravo-do-mato   N Epífita 

Bromeliaceae Tillandsia recurvata (L.) L. Cravo-do-mato   N Epífita 

Bromeliaceae Tillandsia stricta Sol. Cravo-do-mato 247 N Epífita 

Bromeliaceae Vriesea friburgensis Mez Bromélia 225 N Herbáceo 

Bromeliaceae Vriesea flammea L.B.Sm. Gravatá   N Herbáceo 

Bromeliaceae Vriesea gigantea Gaudich. Gravatá 265 N Herbáceo 

Bromeliaceae Vriesea rodigasiana E.Morren Gravatá   N Herbáceo 

Bromeliaceae Vriesea vagans (L.B.Sm.) L.B.Sm. Gravatá   N Herbáceo 

Bromeliaceae Wittrockia superba Lindm. Gravatá   N Herbáceo 

Cactaceae Cereus hildmannianus K.Schum. 
Tuna, 
mandacaru   N Arbóreo 

Cactaceae Lepismium cf. cruciforme (Vell.) Miq.   208 N Herbáceo 

Cactaceae Opuntia monacantha Haw. Arumbeva   N Arbóreo 

Cactaceae Pereskia aculeata Mill. 
Ora-pro-nobis, 
carne-de-pobre 15 N 

Trepadeira 
lenhosa 

Cactaceae Rhipsalis sp.   266 N Herbáceo 

Cactaceae Rhipsalis cf. baccifera (J.M.Muell.) Stearn     N Epífita 

Campanulaceae Lobelia hederacea Cham.     N Herbáceo 

Cannabaceae Trema micrantha (L.) Blume Grindiúva 278 N Arbóreo 

Cannaceae Canna indica L. Cana-de-jardim 283 E Herbáceo 

Chrysobalanacea
e Hirtella hebeclada Moric. ex DC. Pau-cinzeiro   N Arbóreo 

Clusiaceae Calophyllum brasiliense Cambess. Olandi   N Arbóreo 

Clusiaceae Clusia criuva Cambess. 
Mangue-de-
formiga 257 N Arbóreo 

Clusiaceae Garcinia gardneriana (Planch. & Triana) Zappi Bacupari   N Arbóreo 

Combretaceae Terminalia catappa L. Sombrero   E Arbóreo 

Commelinaceae Commelina erecta L. 
Erva-de-sata-
luzia 310 N Herbáceo 

Commelinaceae Tradescantia sp. Trapoeraba 270 N Herbáceo 

Commelinaceae Tradescantia umbraculifera Hand.-Mazz. Trapoeraba   N Herbáceo 

Convolvulaceae Ipomoea cairica (L.) Sweet 
Flor-de-
campainha 2 N 

Trepadeira 
herbácea 

Convolvulaceae Ipomoea tiliacea (Willd.) Choisy 
Flor-de-
campainha 297 N 

Trepadeira 
herbácea 

Convolvulaceae Ipomoea grandifolia (Dammer) O'Donell 
Flor-de-
campainha   N 

Trepadeira 
herbácea 

Costaceae Costus spiralis (Jacq.) Roscoe Cana-branca   N Herbáceo  
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Família Nome científico Nome popular 
nº de 
coleta 

Nativa/e
xótica Hábito 

Cucurbitaceae Cayaponia ternata (Vell.) Cogn. Tajujá   N 
Trepadeira 
herbácea 

Cucurbitaceae Melothria pendula L.     N 
Trepadeira 
herbácea 

Cyperaceae Cyperus prolixus Kunth     N Herbáceo 

Cyperaceae Cyperus sp.   213 N Herbáceo 

Cyperaceae 
Eleocharis cf. interstincta (Vahl) Roem. & 
Schult.   361 N Herbáceo 

Cyperaceae Fimbristylis cf. complanata (Retz.) Link     N Herbáceo 

Cyperaceae Kyllinga brevifolia Rottb. Tiririca   N Herbáceo 

Cyperaceae Kyllinga odorata Vahl Tiririca   N Herbáceo 

Cyperaceae Pycreus polystachyos (Rottb.) P.Beauv.     N Herbáceo 

Cyperaceae Rhynchospora barrosiana Guagl.     N Herbáceo 

Cyperaceae Rhynchospora holoschoenoides (Rich.) Herter     N Herbáceo 

Cyperaceae Scleria distans Poir.     N Herbáceo 

Cyperaceae Scleria latifolia Sw.   237 N Herbáceo 

Cyperaceae Scleria secans (L.) Urb. 
Capim-navalha, 
capa-cão   N Herbáceo 

Dilleniaceae Davilla rugosa Poir. Cipó-lixa 27 N 
Trepadeira 
herbácea 

Dioscoreaceae Dioscorea dodecaneura Vell.  Cará   N 
Trepadeira 
herbácea 

Dioscoreaceae Dioscorea sp. Cará 269 N 
Trepadeira 
herbácea 

Dioscoreaceae Dioscorea laxiflora Mart. ex Griseb. Cará   N 
Trepadeira 
herbácea 

Dioscoreaceae Dioscorea ovata Vell. Cará   N 
Trepadeira 
herbácea 

Dioscoreaceae Dioscorea sinuata Vell. Cará   N 
Trepadeira 
herbácea 

Ebenaceae Diospyros inconstans Jacq. 
Caquizeiro-do-
mato   N Arbóreo 

Erythroxylaceae Erythroxylum argentinum O.E. Schulz Cocão 358 N Arbóreo 

Euphorbiaceae Alchornea glandulosa Poepp. & Endl. Tanheiro 355 N Arbóreo 

Euphorbiaceae Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. Tanheiro   N Arbóreo 

Euphorbiaceae Croton glandulosus L. Velame   N Herbáceo 

Euphorbiaceae Dalechampia micromeria Baill. Cipó-urtiga 11 N 
Trepadeira 
herbácea 

Euphorbiaceae Euphorbia hyssopifolia L. Quebra-pedra   N Herbáceo 

Euphorbiaceae Jatropha moluccana L.  
Nogueira-da-
índia   E Arbóreo 

Euphorbiaceae Sapium glandulosum (L.) Morong Pau-leiteiro   N Arbóreo 

Euphorbiaceae Sebastiania argutidens Pax & K. Hoffm.  Branquilho 227 N Arvoreta 

Euphorbiaceae Tetrorchidium rubrivenium Poepp. 
Canemuçu, 
falso-leiteiro   N Arbóreo 

Fabaceae Andira fraxinifolia Benth. 
Angelim-
amargoso   N Arbóreo 

Fabaceae Bauhinia affinis Vogel Pata-de-vaca   N Arbóreo 
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Família Nome científico Nome popular 
nº de 
coleta 

Nativa/e
xótica Hábito 

Fabaceae Bauhinia sp.   239 N Arvoreta 

Fabaceae Canavalia bonariensis Lindl.     N 
Trepadeira 
lenhosa 

Fabaceae Centrosema virginianum (L.) Benth.   23 N 
Trepadeira 
herbácea 

Fabaceae Chamaecrista nictitans (L.) Moench   205 N Subarbustivo 

Fabaceae Dahlstedtia pinnata (Benth.) Malme 
Catingueiro-
grado 229 N Arbóreo 

Fabaceae Desmodium adscendens (Sw.) DC. Pega-pega 21 N Herbáceo 

Fabaceae Desmodium barbatum (L.) Benth. Pega-pega 34 N Subarbustivo 

Fabaceae Desmodium incanum DC. Pega-pega   N Subarbustivo 

Fabaceae Dioclea violacea Mart. ex Benth. Olho-de-boi   N 
Trepadeira 
lenhosa 

Fabaceae Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong Timbaúva   N Arbóreo 

Fabaceae Inga marginata Willd. Ingá-feijão 30 N Arbóreo 

Fabaceae Inga striata Benth. 
Ingá-de-quatro-
quinas   N Arbóreo 

Fabaceae Inga sellowiana Benth. Ingá-mirim 279 N Arbóreo 

Fabaceae Inga sessilis (Vell.) Mart. Ingá-banana   N Arbóreo 

Fabaceae 
Lonchocarpus cultratus (Vell.) A.M.G.Azevedo 
& H.C.Lima Rabo-de-bugio   N Arbóreo 

Fabaceae Machaerium cf. aculeatum Raddi Espinheiro   N Arbóreo 

Fabaceae Machaerium paraguariense Hassl. Pau-de-canga   N Arbóreo 

Fabaceae Machaerium stipitatum (DC.) Vogel Farinha-seca   N Arbóreo 

Fabaceae Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze Maricá 256 N Arbóreo 

Fabaceae Mucuna urens (L.) Medik. Olho-de-boi 289 N 
Trepadeira 
lenhosa 

Fabaceae Myrocarpus frondosus Allemão Cabriúna   N Arbóreo 

Fabaceae Ormosia arborea (Vell.) Harms Olho-de-boi   N 
Trepadeira 
lenhosa 

Fabaceae Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. Pau-jacaré   N Arbóreo 

Fabaceae Schizolobium parahyba (Vell.) Blake Garapuvu   N Arbóreo 

Fabaceae Stylosanthes viscosa (L.) Sw.   31 N Herbáceo 

Gleicheniaceae Gleichenia sp. Samambaia   E Herbáceo 

Heliconiaceae Heliconia farinosa Raddi   Caeté   N Herbáceo 

Hydrangeaceae Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. Ortência   E Herbáceo 

Hypoxidaceae Hypoxis decumbens L. Grama-estrela 234 N Herbáceo 

Iridaceae Sisyrinchium micranthum Cav.   337 N Herbáceo 

Iridaceae Sisyrinchium alatum Hook.   313 N Herbáceo 

Lamiaceae Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke Pau-de-gaiola   N Arbóreo 

Lamiaceae Plectranthus neochilus Schltr.  Boldo-gambá 360 E Herbáceo 

Lauraceae 
Cinnamomum triplinerve (Ruiz & Pav.) 
Kosterm. 

Canela-
papagaio 323 N Arbóreo 

Lauraceae Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F.Macbr. Canela-frade 307 N Arbóreo 

Lauraceae Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. Canela-amarela 333 N Arbóreo 
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Lauraceae Ocotea catharinensis Mez Canela-preta 271 N Arbóreo 

Lauraceae Ocotea puberula (Rich.) Nees  Canela-guaicá   N Arbóreo 

Loganiaceae Strychnos brasiliensis Mart. Anzol-de-lontra   N Arbustivo 

Loranthaceae Tripodanthus sp. 
Erva-de-
passarinho   N 

Parasita 
lenhoso 

Lythraceae Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.F. Macbr. Sete-sangrias 1 N Herbáceo 

Lythraceae Lafoensia pacari A. St.-Hil. Dedaleiro 272 N Arbóreo 

Magnoliaceae Magnolia ovata (A.St.-Hil.) Spreng. Baguaçu   N Arbóreo 

Malpighiaceae Bunchosia fluminensis Juss.     N Arbóreo 

Malpighiaceae Heteropterys aenea Griseb.   252 N 
Trepadeira 
lenhosa 

Malpighiaceae Peixotoa sp.     N 
Trepadeira 
herbácea 

Malvaceae Abutilon rufinerve A.St.-Hil. Campainha 207 N Arbustivo 

Malvaceae Hibiscus pernambucensis Arruda 
Algodoeiro-da-
praia   N Arbóreo 

Malvaceae Hibiscus rosa-sinensis L. Hibisco   E Herbáceo 

Malvaceae Luehea divaricata Mart. & Zucc. Açoita-cavalo 363 N Arbóreo 

Malvaceae Malvastrum coromandelianum Garcke     N Subarbustivo 

Malvaceae Malvaviscus arboreus Cav. Malvavisco   E Herbáceo 

Malvaceae Malvaviscus sp.     E Arbóreo 

Malvaceae Pachira glabra Pasq. 
Castanheira-do-
maranhão   E Arbóreo 

Malvaceae Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. Robyns Embiruçu   N Arbóreo 

Malvaceae Sida planicaulis Cav. Guanxuma 
291, 
335 N Subarbustivo 

Malvaceae Triumfetta sp. Carrapicho 339 N Arbustivo 

Marantaceae Calathea sp.     N Herbáceo 

Marantaceae Maranta arundinacea L.  Araruta 13 N Subarbustivo 

Marcgraviaceae Norantea brasiliensis Choisy Agarrapé   N 
Trepadeira 
lenhosa 

Melastomatacea
e Clidemia hirta (L.) D. Don Pixirica 14 N Arbustivo 

Melastomatacea
e Leandra cf. australis (Cham.) Cogn. Pixirica   N Arbustivo 

Melastomatacea
e Miconia ligustroides (DC.) Naudin Jacatirãozinho 12 N Arbóreo 

Melastomatacea
e Miconia pusilliflora (DC.) Naudin   33 N Arbóreo 

Melastomatacea
e Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn. Quaresmeira 28 N Arbustivo 

Melastomatacea
e Tibouchina trichopoda (DC.) Baill. Quaresmeira   N Herbáceo 

Meliaceae Cabralea canjerana (Vell.) Mart. Canjerana 320 N Arbóreo 

Meliaceae Guarea macrophylla Vahl 

Pau-d'arco, 
baga-de-
morcego 25 N Arbóreo 

Meliaceae Trichilia  cf. casaretti C. DC. Catiguá 268 N Arbóreo 
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Meliaceae Trichilia claussenii C. DC. Catiguá   N Arbóreo 

Meliaceae Trichilia lepidota Mart. Cedrinho 329 N Arbóreo 

Monimiaceae Mollinedia elegans Tul. Pimenteira   N Arbustivo 

Monimiaceae Mollinedia triflora (Spreng.) Tul. Pimenteira 250 N Arbustivo 

Moraceae Dorstenia brasiliensis Lam. 
Carapiá, 
figueirilha 19 N Herbáceo  

Moraceae Ficus adhatodifolia Schott ex Spreng. Figueira-branca   N Arbóreo 

Moraceae Ficus cestrifolia Schott ex Spreng. 
Figueira-da-
folha-miúda   N Arbóreo 

Moraceae Ficus eximia Schott Figueira-branca   N Arbóreo 

Moraceae Ficus luschnathiana (Miq.) Miq. Figueira-branca     Arbóreo 

Moraceae Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. Tajuva   N Arbóreo 

Moraceae Morus nigra L. Amoreira   E Arbóreo 

Musaceae Musa paradisiaca L. Bananeira   E Herbáceo 

Myrtaceae Callistemon sp. 
Escova-de-
garrafa   E Arbóreo 

Myrtaceae Calyptranthes sp.     N Arbóreo 

Myrtaceae Campomanesia reitziana D. Legrand Guabirobeira 274 N Arbóreo 

Myrtaceae Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk. Guabirobeira   N Arbóreo 

Myrtaceae Eucalyptus cf. saligna Sm. Eucalipto   E Arbóreo 

Myrtaceae Eugenia florida DC. Guamirim   N Arbóreo 

Myrtaceae Eugenia stigmatosa DC.  Guamirim 216 N Arbóreo 

Myrtaceae Eugenia umbelliflora O. Berg Biguaçu 248 N Arbóreo 

Myrtaceae Eugenia uniflora L. Pitangueira   N Arbóreo 

Myrtaceae Eugenia catharinensis D.Legrand Guamirim 230 N Arbóreo 

Myrtaceae Eugenia cf. florida DC.     N Arbóreo 

Myrtaceae Myrcia hebepetala DC. Guamirim 26 N Arbóreo 

Myrtaceae Myrcia splendens (Sw.) DC. Guamirim   N Arbóreo 

Myrtaceae Myrcia brasiliensis Kiaersk. Guamirim   N Arbóreo 

Myrtaceae 
Myrciaria floribunda (H.West ex Willd.) 
O.Berg Camboim 331 N Arbóreo 

Myrtaceae Psidium cattleianum Sabine  Araçazeiro   N Arbóreo 

Myrtaceae Psidium guajava L. 
Goiaba-
vermelha   E Arbóreo 

Nyctaginaceae cf. Guapira hirsuta (Choisy) Lundell     N Arbóreo 

Nyctaginaceae Guapira opposita (Vell.) Reitz Maria-mole 312,4 N Arbóreo 

Ocnaceae Sauvagesia erecta L.     N Herbáceo 

Onagraceae Ludwigia sp. Cruz-de-malta 24 N Subarbustivo 

Orchidaceae 
Acianthera cf. glumacea (Lindl.) Pridgeon & 
M.W.Chase   245 N Epífita 

Orchidaceae Aspidogyne kuczynskii (Porsch) Garay Orquídea 316 N 
Herbácea 
terrícola 

Orchidaceae Cattleya forbesii Lindl.     N Epífita 

Orchidaceae Epidendrum rigidum Jacq. Boca-de-dragão   N Epífita 

Orchidaceae Epidendrum sp. Orquídea   N Epífita 

Orchidaceae Habenaria parviflora Lindl. Orquídea   N 
Herbácea 
terrícola 
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Orchidaceae Liparis nervosa (Thumb.) Lindl. Orquídea   N 
Herbácea 
terrícola 

Orchidaceae Mesadenella cuspidata (Lindl.) Garay Orquídea   N 
Herbácea 
terrícola 

Orchidaceae Octomeria crassifolia Lindl.  Orquídea 249 N Epífita 

Orchidaceae Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. Orquídea 44 N 
Herbácea 
terrícola 

Orchidaceae Pleurothallis sp. Orquídea 303 N Epífita 

Orchidaceae Prescottia stachyodes (Sw.) Lindl. Orquídea   N 
Herbácea 
terrícola 

Orchidaceae Stelis sp.     N Epífita 

Orchidaceae Vanilla chamissonis Klotzsch 
Baunilha-do-
mato   N Epífita 

Oxalidaceae Oxalis sp.1   308 N Herbáceo 

Oxalidaceae Oxalis sp.2   344 N Herbáceo 

Passifloraceae Passiflora edulis Sims 

Maracujá-de-
comer, flor-da-
paixão   N 

Trepadeira 
herbácea 

Passifloraceae Passiflora jilekii Wawra Maracujá   N 
Trepadeira 
herbácea 

Passifloraceae Passiflora misera Kunth Maracujazinho   N 
Trepadeira 
herbácea 

Passifloraceae Passiflora sp.  Maracujá 343 N 
Trepadeira 
herbácea 

Passifloraceae Passiflora alata Curtis Maracujá   N 
Trepadeira 
herbácea 

Passifloraceae 
Passiflora foetida var. nigelliflora (Hook.) 
Mast. Maracujá   N 

Trepadeira 
herbácea 

Peraceae Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. Seca-ligeiro 4 N Arbóreo 

Phyllanthaceae Hyeronima alchorneoides Allemão Licurana   N Arbóreo 

Phyllanthaceae Phyllanthus tenellus Roxb.   314 N Herbáceo 

Pinaceae Pinus sp. Pínus   E Arbóreo 

Piperaceae Peperomia glabella (Sw.) A. Dietr. Peperômia 240 N Epífita 

Piperaceae Piper arboreum Aubl.  Pariparoba 334 N Subarbustivo 

Piperaceae Piper gaudichaudianum Kunth Pariparoba 206 N Arbustivo 

Piperaceae Piper amplum Kunth   276 N Arbustivo 

Piperaceae Piper miquelianum C.DC. Pariparoba 251 N Arbustivo 

Plantaginaceae Plantago tomentosa Lam. Tanchagem 244 N Herbáceo 

Plantaginaceae Plantago catharinea Decne. Tanchagem 244 N Herbáceo 

Poaceae Andropogon bicornis L.  Rabo-de-burro 16 N Herbáceo 

Poaceae Andropogon leucostachyus Kunth Capim   N Herbáceo 

Poaceae Axonopus furcatus (Flüggé) Hitchc. Grama 327 N Herbáceo 

Poaceae Cortaderia selloana (Schult.) Asch. 
Capim-dos-
pampas   N Herbáceo 

Poaceae Eleusine  cf. tristachya (Lam.) Lam.   285 E Herbáceo 

Poaceae 
Eragrostis tenuifolia (A.Rich.) 
Hochst. ex Steud.     E Herbáceo 

Poaceae Homolepis glutinosa (Sw.) Zuloaga & Soderstr.     N Herbáceo 
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Poaceae 
Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.Simon & 
S.W.L.Jacobs     E Herbáceo 

Poaceae Melinis repens (Willd.) Zizka Capim-meloso   E Herbáceo 

Poaceae Olyra latifolia L. Taquarinha 210 N Herbáceo 

Poaceae Oplismenus hirtellus (L.) P. Beauv.   29 N Herbáceo 

Poaceae Panicum sp.1   214 N Herbáceo 

Poaceae Panicum aquaticum Poir.     N Aquática 

Poaceae 
Parodiolyra micrantha (Kunth) Davidse & 
Zuloaga   246 N Herbáceo 

Poaceae Paspalum conspersum Schrad. Capim-roxo 47 N Herbáceo 

Poaceae Paspalum dilatatum Poir. 
Grama-
comprida   N Herbáceo 

Poaceae Paspalum sp. Grama 209 N Herbáceo 

Poaceae Paspalum sp.2 Grama 351 N Herbáceo 

Poaceae Paspalum urvillei Steud.  Grama 354 N Herbáceo 

Poaceae Paspalum arenarium Schrad. Grama   N Herbáceo 

Poaceae Paspalum lepton Schult. Grama   N Herbáceo 

Poaceae Paspalum notatum Flüggé Grama   N Herbáceo 

Poaceae Saccharum villosum Steud. Capim   N Herbáceo 

Poaceae Sacciolepis vilvoides (Trin.) Chase Grama 32 N Herbáceo 

Poaceae 
Schizachyrium microstachyum (Desv. ex Ham.) 
Roseng. Rabo-de-burro   N Herbáceo 

Poaceae Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen Capim   N Herbáceo 

Poaceae Setaria vulpiseta (Lam.) Roem. & Schult. Capim 293 N Herbáceo 

Poaceae Sporobolum indicus (L.) Kunth     N Herbáceo 

Poaceae Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze Capim-grama   N Herbáceo 

Poaceae 
Urochloa brizantha (Hochst. ex A. Rich.) 
R.D.Webster Braquiária   E Herbáceo 

Polygonaceae Coccoloba warmingii Meisn. Racha-ligeiro   N Arbóreo 

Polypodiaceae 
Microgramma vacciniifolia (Langsd. & Fisch.) 
Copel.   348 N Herbáceo 

Primulaceae 
Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & 
Schult. Capororoquinha 254 N Arbóreo 

Primulaceae Myrsine parvifolia A. DC. Capororoca    N Arbóreo 

Primulaceae Myrsine umbellata Mart. Capororoca 298 N Arbóreo 

Primulaceae 
Myrsine hermogenesii (Jung-Mend. & 
Bernacci) M.F.Freitas & Kin.-Gouv.     N Arbóreo 

Proteaceae Roupala brasiliensis Klotzsch 
Carvalho-
brasileiro 260 N Arbóreo 

Rhamnaceae Colubrina glandulosa Perkins Sobragi   N Arbóreo 

Rosaceae Rubus rosifolius Sm. 
Framboesa-
silvestre   N Arbustivo 

Rubiaceae Chiococca alba (L.) Hitchc. Raíz-amargosa   N Arbustivo 

Rubiaceae 
Coccocypselum lanceolatum (Ruiz & Pav.) 
Pers.  Erva-de-rato 200 N Herbáceo 

Rubiaceae Coffea arabica L. Café   E Arbóreo 

Rubiaceae Coussarea contracta (Walp.) Müll.Arg. Pimenteira   N Arbóreo 
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Rubiaceae 
Faramea montevidensis (Cham. & Schltdl.) 
DC.   287 N Arbóreo 

Rubiaceae Posoqueria latifolia (Rudge) Schult. 
Baga-de-
macaco   N Arbóreo 

Rubiaceae Psychotria carthagenensis Jacq. 
Grandiúva-
d'anta   N Herbáceo 

Rubiaceae 
Psychotria officinalis (Aubl.) Raeusch. ex 
Sandwith 

Grandiúva-
d'anta 20 N Arbustivo 

Rubiaceae Psychotria stenocalyx Müll. Arg.  
Grandiúva-
d'anta   N Arbustivo 

Rubiaceae Psychotria myriantha Müll.Arg. 
Grandiúva-
d'anta   N Arbustivo 

Rubiaceae Psychotria vellosiana Benth. 
Grandiúva-
d'anta 318 N Arbustivo 

Rutaceae Citrus limon (L.) Osbeck Limoeiro   E Arbóreo 

Rutaceae Citrus sinensis (L.) Osbeck Laranjeira   E Arbóreo 

Rutaceae Citrus reticulata Blanco Bergamoteira   E Arbóreo 

Rutaceae Esenbeckia grandiflora Mart. Pau-de-cutia   N Arbóreo 

Rutaceae Pilocarpus pauciflorus A.St.-Hil.     N Arbustivo 

Rutaceae Zanthoxylum caribaeum Lam. 
Mamica-de-
cadela   N Arbóreo 

Salicaceae Banara parviflora (A. Gray) Benth. Farinha-seca   N Arbóreo 

Salicaceae Casearia obliqua Spreng. Guaçatonga   N Arbóreo 

Salicaceae Casearia sylvestris Sw.  Chá-de-bugre 258 N Arbóreo 

Santalaceae 
Phoradendron affine (Pohl ex DC.) Engl. & 
Krause     N 

Parasita 
lenhoso 

Sapindaceae 
Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) 
Hieron. ex Niederl. Chal-chal 241 N Arbóreo 

Sapindaceae Allophylus petiolulatus Radlk. Chal-chal   N Arbóreo 

Sapindaceae Cupania vernalis Cambess. 
Camboatá-
vermelho 223 N Arbóreo 

Sapindaceae Dodonaea viscosa Jacq. 
Vassoura-
vermelha 262 N Arbóreo 

Sapindaceae Matayba guianensis Aubl. 
Camboatá-
branco   N Arbóreo 

Sapindaceae Paullinia sp.   292 N 
Trepadeira 
lenhosa 

Sapindaceae Paullinia trigonia Vell. Timbó 263 N 
Trepadeira 
lenhosa 

Sapotaceae Chrysophyllum inornatum Mart. Aguaí 288 N Arbóreo 

Scrophulariaceae Buddleja stachyoides Cham. & Schltdl. Barbasco 295 N Herbáceo 

Scrophulariaceae Stemodia verticillata (Mill.) Hassl.       Herbáceo 

Simaroubaceae Picrasma crenata (Vell.) Engl. Pau amargo 282 N Arbóreo 

Smilacaceae Smilax quinquenervia Vell. Salsaparrilha   N Herbáceo 

Solanaceae Solanum pseudoquina A. St.-Hil. Canema 37 N Arbóreo 

Solanaceae Solanum aff. laxum Spreng.   211 N Subarbustivo 

Solanaceae Solanum americanum Mill. Maria-preta 352 N Herbáceo 
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Solanaceae Solanum mauritianum Scop. Fumo-bravo 305 N Arvoreta 

Solanaceae Solanum pelagicum Bohs   
294, 
301 N Herbáceo 

Talinaceae Talinum sp. Beldroega 300 N Herbáceo 

Typhaceae Typha dominguensis Pers. Taboa   N Aquática 

Urticaceae Cecropia glaziovii Snethl. Embaúba   N Arbóreo 

Urticaceae Coussapoa microcarpa (Schott) Rizzini Mata-pau 306 N Arbóreo 

Verbenaceae Citharexylum myrianthum Cham. Tucaneira   N Arbóreo 

Verbenaceae Duranta erecta L.  Pingo-de-ouro   E Arbustivo 

Verbenaceae Lantana camara L. Camará 8 N Arbustivo 

Verbenaceae Lantana undulata Schrank Camará-branco 217 N Subarbustivo 

Verbenaceae Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl Gervão 22 N Subarbustivo 

Verbenaceae Verbena rigida Spreng.   220 N Subarbustivo 

Vitaceae Cissus sicyoides L. 
Cortina-de-
pobre   N 

Trepadeira 
lenhosa 

Xyridaceae Xyris jupicai Rich.  Botão-de-ouro 3 N Aquática 

 

 

4.5.1. Análise da predominância de hábitos 

 

Dentre os principais hábitos (Tabela 4.5.1-1, Figura 4.5.1-2) encontrados no levantamento 
florístico, as árvores são as mais representativas, com 128 espécies, seguidas das herbáceas, com 
127. As lianas e arbustivas também estão muito bem representadas, com 49 e 30 espécies 
respectivamente. Os epífitos, somam 22 espécies e também possuem grande importância nas 
áreas florestais, assim como o subarbustivo, que é representado por 19 espécies. Esse resultado 
pode ser atribuído ao fato de que as formações florestais são as predominantes na APA da Ponta 
do Araçá.  

 

 

Tabela 4.5.1-1: Predominância de hábitos 

Arbóreo 128 

Herbáceo 127 

Liana 49 

Arbustivo 30 

Epífita 22 

Subarbustivo 19 

Aquática 5 

Arvoreta 5 

Parasita 
lenhoso 2 
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Figura 4.5.1-2: Comparação dos hábitos predominantes no levantamento florístico. 
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4.5.2. Registro fotográfico da flora 

 
 

O levantamento florístico propiciou um banco de dados digitais da flora local, no qual 
todas as espécies encontradas em estado fértil foram coletadas e fotografadas. A seguir são 
apresentadas algumas dessas imagens.  

 
 

 
Figura 4.5.2-1 : Asteraceae - Lepidaploa chamissonis e Cyrtocymura scorpioides. Fonte: Anelise Nuernberg. 
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Figura 4.5.2-2 : Bignoniaceae - Adenocalymma dusenii e Cybistax antisyphilitica. Fonte: Anelise Nuernberg. 

 

 
Figura 4.5.2-3: Bignoniaceae - Pyrostegia venusta e Boraginaceae - Cordia silvestris. Fonte: Anelise Nuernberg. 

 

 
Figura 4.5.2-4: Boraginaceae -Heliotropium transalpinum e Bromeliaceae - Dyckia encholirioides. Fonte: 

Anelise Nuernberg. 
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Figura 4.5.2-5: Bromeliaceae - Edmundoa lindenii e Tillandsia stricta. Fonte: Anelise Nuernberg. 

 

 
Figura 4.5.2-6: Bromeliaceae - Hohenbergia augusta e Vriesea gigantea. Fonte: Anelise Nuernberg. 

 

 
Figura 4.5.2-7: Bromeliaceae - Aechmea kertesziae e Cactaceae - Cereus alacriportanus. Fonte: Anelise 

Nuernberg. 
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Figura 4.5.2-8: Cactaceae - Pereskia aculeata  e Cannabaceae - Trema micrantha. Fonte: Anelise Nuernberg. 

 

 
Figura 4.5.2-9: Dioscoreaceae - Dioscorea dodecaneura e Dioscorea laxiflora. Fonte: Anelise Nuernberg. 

 

 
Figura 4.5.2-10: Erythroxylaceae - Erythroxylum argentinum e Euphorbiaceae – Alchornea glandulosa. 

Fonte: Anelise Nuernberg. 
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Figura 4.5.2-11: Euphorbiaceae - Dalechampia micromeria e Sebastiania argutidens. Fonte: Anelise 

Nuernberg. 
 
 

 
Figura 4.5.2-12: Fabaceae - Bauhinia affinis e Centrosema virginianum. Fonte: Anelise Nuernberg. 

 

 
Figura 4.5.2-13: Fabaceae - Dahlstedtia pinnata e Dioclea violacea. Fonte: Anelise Nuernberg. 
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Figura 4.5.2-14: Fabaceae – Inga marginata e Myrocarpus frondosus. Fonte: Anelise Nuernberg à esquerda e 

Anderson S. Mello à direita. 
 
 

 
Figura 4.5.2-15: Iridaceae - Sisyrinchium michrantum e Lauraceae - Cinnamomum triplinerve. Fonte: Anelise 

Nuernberg. 
 

 
Figura 4.5.2-16: Lauraceae – Endlicheria paniculata e Nectandra membranacea. Fonte: Anelise Nuernberg. 

 
 



53 

 

 
Figura 4.5.2-17: Malvaceae - Abutilon rufinerve e Luehea divaricata. Fonte: Anelise Nuernberg. 

 

 
Figura 4.5.2-18: Malvaceae - Sida planicaulis e Marcgraviaceae - Norantea brasiliensis. Fonte: Anelise 

Nuernberg. 
 
 

 
Figura 4.5.2-19: Melastomataceae – Miconia pusilliflora e Tibouchina urvilleana. Fonte: Anelise Nuernberg. 
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Figura 4.5.2-20: Meliaceae – Cabralea canjerana e Trichilia lepidota. Fonte: Anelise Nuernberg. 

 
 

 
Figura 4.5.2-21: Moraceae - Ficus adhatodifolia e Ficus luschnathiana. Fonte: Anelise Nuernberg. 

 

 
Figura 4.5.2-22: Myrtaceae – Campomanesia reitziana e Eugenia catharinensis D.Legrand. Fonte: Anelise 

Nuernberg. 
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Figura 4.5.2-23: Myrtaceae – Eugenia stigmatosa e Eugenia umbelliflora. Fonte: Anelise Nuernberg. 

 

 
Figura 4.5.2-24: Myrtaceae – Myrcia hebepetala e Nyctaginaceae - Guapira opposita. Fonte: Anelise 

Nuernberg. 

 
Figura 4.5.2-25: Orchidaceae - Aspidogyne kuczynskii e Mesadenella cuspidata. Fonte: Anelise Nuernberg. 
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Figura 4.5.2-26 Orchidaceae - Oeceoclades maculata e Vanilla chamissonis. Fonte: Anelise Nuernberg. 

 

 
Figura 4.5.2-27: Passifloraceae - Passiflora jilekii e Passiflora edulis. Fonte: Anelise Nuernberg. 
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Figura 4.5.2-28: Piperaceae - Piper gaudichaudianum e Parodiolyra micrantha. Fonte: Anelise Nuernberg. 

 

 
Figura 4.5.2-29: Poaceae - Paspalum urvillei e Polypodiaceae - Microgramma vacciniifolia. Fonte: Anelise 

Nuernberg. 

 
Figura 4.5.2-30: Proteaceae - Roupala brasiliensis e Rubiaceae - Psychotria officinalis. Fonte: Anelise 

Nuernberg. 
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Figura 4.5.2-31: Salicaceae – Casearia sylvestris e Sapindaceae - Allophylus edulis. Fonte: Anelise Nuernberg. 

 

 
Figura 4.5.2-32: Sapindaceae - Cupania vernalis e Scrophulariaceae - Buddleja stachyoides. Fonte: Anelise 

Nuernberg à esquerda e Anderson S. Mello à direita. 

 
Figura 4.5.2-33: Verbenaceae – Lantana undulata e Stachytarpheta cayennens. Fonte: Anelise Nuernberg. 
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4.5.3. Suficiência amostral 

 
 
A suficiência amostral foi estimada através da análise da curva do coletor e do incremento 

de espécies ao longo do levantamento. A curva do coletor ainda não demonstra atingir a 
estabilização, demonstrando que a suficiência amostral ainda não foi atingida. Porém, ao 
analisarmos o incremento de espécies em cada nova amostragem, o número de espécies novas 
em cada saída tem diminuído, indicando uma tendência à suficiência amostral. Esses resultados 
são esperados para áreas de floresta Atlântica no Sul do Brasil, de maneira que o número de 
espécies ainda é subestimado para a área analisada. 
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Figura 4.5.3-1: Número cumulativo de espécies ao longo do levantamento florístico. 
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Figura 4.5.3-2: Incremento de espécies ao longo das amostragens. 
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4.5.4. Espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção. 

 

O levantamento florístico indicou até o momento a ocorrência de palmeira-juçara (Euterpe 
edulis), canela-preta (Ocotea catharinensis), a monjola (Aechmea blumenavi), as quais contam na 
Lista Brasileira Oficial das Espécies Ameaçadas de Extinção (IBAMA 2008), além de Solanum 
pelagycum = (Cyphomandra maritima) e Aechmea kertezsiae, indicadas como raras na Resolução 
CONAMA nº 261 de 1999. Além dessas, foram encontradas o cipó-de-leite (Oxypetalum molle) e 
Pilocarpus pauciflorus, que apesar de não constarem em nenhuma lei, são consideradas como 
ameaçadas no fascículo da FIC de Apocynáceas - Asclepiadóideas (PEREIRA et. al. 2004) e  
respectivamente. 

A palmeira juçara, palmiteiro (Euterpe edulis), espécie muito comum no litoral catarinense, 
ameaçada principalmente pela extração ilegal de palmito, foi encontrada em apenas duas áreas, 
sendo sua ocorrência bastante rara na APA da Ponta do Araçá. 

A canela preta (Ocotea catharinensis), da mesma forma, é raríssima na área de estudo, 
sendo encontrado apenas um indivíduo no costão rochoso localizado a leste da praia do Caixa-
d’aço. A espécie sofreu intenso uso ao longo do processo de colonização do litoral de Santa 
Catarina, passando de uma espécie muito freqüente a uma espécie ameaçada de extinção. 

 

 

Figura 4.5.4-1: Euterpe edulis, à esquerda, e folha de canela-preta (Ocotea catharinensis). Fonte: Anelise 
Nuernberg. 

 

A bromélia Aechmea blumenavi é encontrada formando alguns agrupamentos sobre os 
matacões, nas áreas de encostas baixas nos morros e costões rochosos. Também é uma espécie 
rara localmente, sendo confudida inclusive com outras espécies de Bromeliáceas, como Aechmea 
kertesziae.  

Solanum pelagycum é considerada uma espécie rara pela Resolução do CONAMA nº 261, 
referente às restingas de Santa Catarina, com o sinônimo Cyphomandra maritima, do qual a coleta 
do material tipo é referenciado para Porto Belo. A espécie foi sinonimizada recentemente, 
aumentando sua área de dispersão. Contudo, a sinonimização proposta deixa dúvidas quanto sua 
confirmação, uma vez que Cyphomandra maritima é uma espécie bem estabelecida. A partir dessa 
informação, pretendemos seguir o princípio da precaução, uma vez que a espécie mesmo tendo 
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uma maior área de dispersão, quando considerada em Solanum pelagycum, é rara em toda sua 
área de ocorrência. A espécie foi encontrada nas áreas de costões rochosos, tratando-se de um 
subarbusto que habita principalmente costões rochosos e restingas. 

 

 

 

Figura 4.5.4-2: A bromélia Aechmea blumenavi, à esquerda, e Solanum pelagycum = Cyphomandra 
maritima. Fonte: Anelise nuernberg. 

Oxypetalum molle é uma trepadeira herbácea que se distribui ao longo da costa atlântica 
brasileira, desde Goiás até o Rio Grande do Sul. O fascículo da Flora Ilustrada Catarinense 
referente a esta família, indica que sua ocorrência é muito rara no estado, sendo que existem 
poucos exemplares colecionados até o momento. Da mesma forma, a espécie é considerada como 
ameaçada de extinção pelos autores, sem que haja, no entanto, nenhuma publicação oficial sobre 
seu status de conservação.   

Pilocarpus pauciflorus é uma espécie arbustiva que foi encontrada no costão entre a praia 
do Estaleiro e a praia do Caixa d’aço. O fascículo das Rutáceas da Flora Ilustrada Catarinense indica 
essa espécie como sendo bastante rara no território catrinense, cofirmada pela baixa incidência de 
depósitos em herbários. 
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Figura 4.5.4-4: Cipó-de-leite, Oxypetalum molle à esquerda e Pilocarpus pauciflorus. Fonte: Anelise 

Nuernberg. 

 

5. Recomendações de pesquisa 

 

As pesquisas sobre a vegetação da APA da Ponta do Araçá ainda estão em um processo 
inicial de produção de conhecimento. O diagnóstico da vegetação nessa Unidade de Conservação 
está disponibilizando um produto básico sobre a diversidade vegetal local. Contudo, inúmeros 
trabalhos necessitam de aprofundamento, principalmente relacionados aos micro-ambientes 
peculiares que lá se encontram, como o gradiente ambiental formado a partir das diferenças de 
luminosidade, incidência de ventos, formação de solos e maritimidade, desde a linha do mar até 
as partes mais altas como patamares e encostas. Dessa forma, são indicadas algumas categorias 
de pesquisas que podem enriquecer o manejo futuro desta Unidade de Conservação. 

 

6.1. Levantamento Florístico Contínuo 

 

A partir do levantamento florístico inicial, realizado pelo diagnóstico, foi possível 
identificar um total de 387 espécies, um número que apesar de representativo ainda está bastante 
defasado em relação à totalidade de espécies. Alguns grupos não foram sequer amostrados, 
como, por exemplo, Briófitas, Líquens, Algas e Fungos, além das Pteridófitas, as quais foram pouco 
coletadas. Da mesma forma, o grupo melhor amostrado, as angiospermas, ainda estão pouco 
representadas, sendo necessário a intensificação de coletas, principalmente de espécies epifíticas 
e trepadeiras. Nesse sentido indica-se a necessidade de produção de conhecimento científico 
sobre os demais grupos e, principalmente, a intensificação de coletas localmente. O trabalho já 
vem sendo realizado pela acadêmica Anelise Nuernberg, que está desenvolvendo seu Trabalho de 
Conclusão de Curso com a florística dos costões rochosos da Ponta do Araçá.  
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6.2. Análise da estrutura e variação das comunidades vegetais através de programas 
ecológicos de longa duração  

 

O estudo das comunidades vegetais na Apa da Ponta do Araçá, já iiniciado por esse 
diagnóstico, deve ser desenvolvido de maneira sistemática ao longo de toda a área, através da 
instalação de parcelas permanentes, as quais devem ser analisadas ao longo de mais de 20 anos, 
quanto a sua variação. A principal questão a ser abordada nesses estudos é a definição das 
comunidades e sua relação com os fatores que influenciam sua distribuição e evolução. Um dos 
principais apontamentos que o presente relatório infere é de que existem diferenças florísticas 
entre as comunidades que ocorrem em áreas mais próximas do mar e das distantes, além de 
diferenças significativas entre as comunidades localizadas sobre solos úmidos e solos mais 
drenados. Estas diferenças devem ser investigadas também quanto à sua estrutura comunitária, 
bem como, através de caracterização dos fatores locais abióticos que as moldam. Dessa maneira, 
fica indicada a necessidade de aprofundamentos de estudos ecológicos nas diferentes 
comunidades vegetais ao longo do tempo. 

 

 

6.3. Monitoramento dos estágios sucessionais 

 

A Apa da Ponta do Araçá apresenta diversas formações em diferentes estágios 
sucessionais, todos concentrados em uma área relativamente pequena. Dessa forma, a área se 
torna um laboratório para a delimitação precisa da sucessão vegetal ao longo do tempo, 
determinando a possibilidade de produção de um conhecimento mais específico sobre a 
caracterização dos estágios sucessionais para a região. Dessa forma, a delimitação de parcelas 
permanentes que contemplem diferentes estágios sucessionais ao longo do tempo é de profunda 
importância para a produção de conhecimento dentro da Unidade de Conservação.  

 

 

6.4. Monitoramento das espécies com especial interesse para a conservação 

 

A análise da distribuição e o monitoramento das espécies consideradas como raras, 
ameaçadas e endêmicas deve ser prioridade entre os programas de pesquisas desenvolvidos 
dentro da APA da Ponta do Araçá. Além da delimitação de sua área de ocorrência e grau de risco 
que estas espécies correm, os estudos ecológicos (populacionais, interação animal planta) e 
genéticos são extremamente escassos em relação à Biota Brasileira e precisam ser intensificados.   
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6.5. Resgate do conhecimento tradicional 

 

A partir de estudos sistemáticos de etnobotânica, são indicadas pesquisas que visem a 
abordagem direta de moradores tradicionais locais, principalmente daqueles com idade avançada, 
com o intuito de realizar o registro do conhecimento que os mesmo desenvolveram sobre a 
vegetação nativa local. Além disso, é de destacada importância a investigação do conhecimento 
que os moradores locais mais jovens possuem sobre as flora local, principalmente diagnosticando 
como esse conhecimento se distribui na população tradicional que habita a APA da Ponta do 
Araçá. 

 

 

6.6. Programa de Restauração de Áreas degradadas 

 

Algumas áreas da Unidade de Conservação se encontram degradadas, bem 
descaracterizadas de suas características naturais e com perda de solos principalmente. Nessas 
áreas, são indicadas pesquisas que visem uma adaptação local de técnicas de restauração, com a 
utilização de espécies da flora local, bem como, de recursos disponíveis. Assim, espera-se a 
produção de um conhecimento científico local, necessário para o manejo adequado da vegetação 
autóctone. 

 

 

6.7. Programa de Manejo de Espécies Alóctones 

 

A pesquisa científica sobre o impacto de espécies exóticas sobre as comunidades vegetais 
nativas ainda é pouco desenvolvido. Nesse sentido, torna-se interessante a produção de um 
programa de manejo das espécies exóticas que possam se tornar ou já serem invasoras sobre as 
comunidades vegetais nativas, em todos os estágios sucessionais.  

 

 

6.8. Programa de reprodução de espécies nativas 

 

A vegetação da APA da Ponta do Araçá é rica em espécies ornamentais e com interesse 
para a restauração. O intuito desse programa é aliar a ornamentação dos jardins residenciais à 
conservação. Assim, a reprodução de espécies nativas, de todos os hábitos, é um programa de 
pesquisa sócio-ambiental, no qual a população local é a própria pesquisadora. As escolas são as 
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principais áreas indicadas para a instalação de viveiros de mudas e a pesquisa pode se desenvolver 
dentro da grade curricular, de maneira que as trilhas dentro da unidade assumam uma 
importância vital para a reprodução das espécies nativas.   

 

 

6. Considerações finais 

 

 A vegetação da APA Ponta do Araçá faz parte dos remanescentes da Floresta Ombrófila 
Densa no estado de Santa Catarina. 

 A vegetação está em plena regeneração natural, e faz parte de uma sucessão ecológica 
recente. 

 As principais fitofisionomias encontradas são a vegetação de costão rochoso, as florestas 
de encostas próximas do mar e as florestas de encostas médias, altas e fundos de vale. 

 Diversas áreas encontram-se em estágio médio e avançado de regeneração natural. 

 A vegetação encontra-se em estágio inicial de regeneração natural em grande parte da 
APA, principalmente nas áreas mais altas e beiras-de-caminhos. 

 A formação de costão rochoso é a mais peculiar e importante dentro do contexto regional, 
uma vez que o litoral rochoso apresenta uma estrutura única. 

 A flora da APA é muito diversificada, sendo que o número de espécies encontradas até o 
momento (357) ainda não corresponde à riqueza total de seus remanescentes.  

 As principais famílias encontradas nesse levantamento são aquelas mais comuns nos 
estágios sucessionais iniciais, demonstrando a riqueza dessas formações. 

 As espécies raras encontradas até o momento são cinco, porém com a intensificação das 
análises e do levantamento florístico, novas espécies poderão ser encontradas e 
consideradas. 

 A análise quantitativa da vegetação demonstra que o grupo principal de espécies nesse 
levantamento pertence às de ampla distribuição, sendo que as florestas carecem de 
elementos dos estágios sucessionais maduros. 

 A predominância de solos rochosos pode ser um dos fatores que contribuem para o 
pequeno porte da vegetação em diversas áreas, principalmente nos costões rochosos. 

 O Zoneamento da vegetação deve ser realizado através da análise dos principais pontos 
levantados no diagnóstico da Unidade de Conservação, visando uma interpretação sócio-
ambiental mais completa desse instrumento. 

 Cada lote deve ter seu próprio processo de licenciamento a ser aprovado pelo grupo 
gestor. Este deve conter listagem da flora encontrada, além de levantamentos 
fitossociológicos, a fim de conhecer melhor a estrutura das comunidades.    
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