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RESUMO 

No litoral sul e sudeste brasileiro uma das principais espécies usadas para 

confecção de canoas artesanais de-um-tronco-só é o garapuvu, 

Schizolobium parahyba (Vell.) Blake var. parahyba. Em Santa Catarina, 

a espécie tem importância histórica para a pesca artesanal, que ainda é 

realizada com auxílio de canoas em diversas localidades. Entretanto, a 

confecção de embarcações artesanais está em declínio, o que pode afetar 

o conhecimento tradicional relacionado às plantas utilizadas nesta

atividade. Além disso, pouco se sabe sobre como a interação ao longo do 

tempo entre populações humanas e seu ambiente configuraram as 

paisagens do litoral. Assim, buscamos compreender aspectos ecológicos 

e de escolha de S. parahyba através do olhar de artesãos e de outros 

moradores de comunidades de pesca artesanal, bem como compreender 

os efeitos de atividades antrópicas na distribuição da espécie. A 

dissertação está estruturada em dois artigos. No primeiro, foi abordado o 

conhecimento ecológico local (CEL) sobre S. parahyba, com ênfase em 

aspectos relacionados à confecção de canoas. Foram entrevistados 31 

artesãos que constroem e/ou reparam canoas em comunidades de pesca 

artesanal da Grande Florianópolis e 12 moradores da Costa da Lagoa em 

Florianópolis (SC). O segundo artigo teve como objetivo compreender 

como o uso de S. parahyba e da paisagem podem ter influenciado na 

distribuição e abundância da espécie na Costa da Lagoa. Especificamente, 

objetivou-se, identificar práticas de manejo da paisagem e unidades de 

paisagem (UP) de ocorrência de S. parahyba a partir do conhecimento 

ecológico local e avaliar a estrutura populacional de S. parahyba nas UP 

identificadas. Nesta etapa realizamos mapeamento participativo e foi 

usado questionário semiestruturado com 15 moradores, inclusive 

artesãos. Foi utilizada imagem aérea atual de um local da Costa da Lagoa, 

feita por um veículo aéreo não tripulado (VANT), para identificação: das 

UP com base nas informações do CEL, dos locais de ocorrência de S. 

parahyba e dos sítios para alocação de parcelas para avaliação da 

estrutura populacional da espécie. Os entrevistados reconhecem seis tipos 

de garapuvu e os distinguem principalmente pela cor e qualidade da 

madeira. Estes aspectos são conhecidos com maior detalhe por artesãos 

do que por moradores não artesãos. Foram citados locais em que há maior 

ocorrência de árvores da espécie, e também os critérios de escolha para a 

confecção de canoas. As canoas são feitas com pouca frequência 

atualmente e podem durar por 100 anos ou mais. Na etapa de mapeamento 

participativo, foram identificadas três UP, que receberam manejo distinto: 

a “Mata fechada” (pelo menos 60 anos de pousio de agricultura 



itinerante); o “Capoeirão” (pelo menos 30 anos); e a “Chácara” (cultivo 

de espécies perenes em sistema agroflorestal). Não houve diferença 

significativa na densidade de indivíduos e na média das variáveis 

dentrométricas de S. parahyba entre as UP, e sim, na distribuição de 

diâmetro e altura total. Os menores tamanhos de fuste foram registrados 

na UP Capoeirão, enquanto que as UP Mata e Chácara tiveram 

semelhanças na estrutura das populações. As variáveis ambientais não 

diferiram significativamente entre as unidades de paisagem, o que sugere 

que os aspectos da estrutura populacional podem ser explicados pelas 

práticas de manejo e tempo de pousio agrícola que estas áreas estão 

submetidas. Historicamente, S. parahyba possui importância cultural e 

econômica para as comunidades de pesca artesanal pesquisadas e isto se 

reflete no conhecimento que as pessoas tem sobre a espécie. A ação 

conjunta do uso para confecção de canoas e do manejo da paisagem pela 

agricultura itinerante promoveram a ocorrência S. parahyba. Considera-

se que a continuidade da atividade artesanal de confecção de canoas e a 

transmissão do conhecimento relacionado à espécie dependem de 

estratégias de conservação que possibilitem a utilização de S. parahyba, 

bem como de ações de salvaguarda do patrimônio cultural. 

Palavras-chave: Etnoecologia, Schizolobium parahyba, ecologia 

histórica, Floresta Ombrófila Densa, canoas artesanais 



ABSTRACT 

On the south and southeastern coast of Brazil, one of the main species 

used to build dugout canoes is Schizolobium parahyba (Vell.) Blake, also 

named “garapuvu”. This specie has historical importance for traditional 

fishing at Santa Catarina (SC) state, once dugout canoes are still used in 

many communities. However, artisanal boat construction is in decline, 

and it can affect the traditional knowledge related to plants used for this 

purpose. In addition, little is known about how the interaction over time 

between human population and environment had shaped coastal 

landscapes. Thus, our goals were to understand ecological aspects and 

selection reasons of S. parahyba by artisans and other inhabitants of 

small-scale fishing communities. We also seek to understand the effects 

of human activities at S. parahyba distribution. This dissertation is 

organized in two articles. The first brings the local ecological knowledge 

(LEK) about S. parahyba, especially related to dugout canoes 

construction. We interviewed 31 artisans with experience in building or 

repairing dugout canoes in traditional fishing communities at Grande 

Florianópolis, and 12 inhabitants of Costa da Lagoa, Florianópolis (SC). 

The objective of the second article was to understand how the S.

parahyba use and landscape use may have affected the species 

distribution at Costa da Lagoa. Furthermore, this article aims to identify

management practices and landscape units (LU) where S. parahyba 

occurs based on LEK and to evaluate the population structure of S. 

parahyba inside each LU identified. It was used participatory mapping 

and semi-structured questionnaire with 15 inhabitants, including 

artisans. It was also used a current aerial image of Costa da Lagoa taken 

by an unmanned aerial vehicle (UAV) to identify: each LU based on 

LEK information, places where S. parahyba occurs and sites for 

allocating plots to assess S. parahyba population structure. The 

interviewees recognize six types of S. parahyba and distinguish them 

mainly by the colour and quality of the wood. These aspects are 

recognized with more details by artisans when compared with 

inhabitants non-artisans. It has been cited specific places where there is

more occurrence of S. parayba trees, as well the criteria of choice of this 

specie for canoe construction. Currently, dugout canoes are made with 

low frequency and it can last for 100 years or more. Three LU that

received distinct management are identified: “Mata Fechada” (forest

with at least 60 years of fallow of swidden agriculture), “Capoeirão” (at 

least 30 years), and “Chácara” (cultivation of perennial species in an 

agroforestry system). No differences were observed at S. parahyba 

density or at dendrometric parameters between LU. There were 



differences in the distribution of diameter and height classes between LU: 

the smallest trees were observed at LU “Capoeirão”, whereas LU “Forest” 

and “Chácara” had similarities in the structure of populations. There were 

no differences in the environmental variables between the landscape 

units, which suggest that the aspects of population structure can be 

explained by management practices and by the period of fallow of these 

areas. Historically, S. parahyba has cultural and economic importance 

for the researched fishing communities and it is reflected in the 

knowledge that people have about this specie. The use of S. parahyba 

for canoe making and landscape management by swidden agriculture 

had conjunct effects in promoting the occurrence of S. parahyba. It is 

considered that the continuity of the artisanal canoe-making and the 

transmission of knowledge of S. parahyba depend on conservation 

strategies that allow the use of S. parahyba, as well as depend on actions 

to safeguard the cultural heritage. 

Keywords: Ethnoecology, historical ecology, Ombrophylous Dense 

Forest, dugout canoes. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

O uso das plantas e a relação entre pessoas e plantas nos 

ecossistemas, objetos de estudo da Etnobotânica, sofrem influências da 

história, do ambiente social e físico e das características das plantas 

(ALCORN, 1995). O manejo das plantas é uma das ações antrópicas 

influenciadas pela cultura que altera a paisagem natural e, assim, expressa 

no campo visual o que foi nomeado por Sauer (1925) de paisagem 

cultural.  

As alterações ambientais decorrentes da interação entre 

populações humanas e os demais elementos dos ecossistemas, assim 

como as motivações que norteiam estas relações, podem ser estudados 

pela Etnoecologia (MARQUES, 2001). A etnoecologia da paisagem, em 

especial, tem foco nos aspectos ecológicos da paisagem, e nas percepções 

e usos feitos por uma comunidade (JOHNSON, HUNN, 2010). De acordo 

com os usos antrópicos de uma paisagem ao longo da história pode-se 

identificar unidades de paisagem (UP) com características ambientais 

distintas e relacionar a presença de determinadas espécies ao uso passado 

da terra (ABRAÃO et al., 2010). Esta abordagem é complementada 

também pela ecologia histórica, que busca elementos históricos para a 

compreensão da possível influência do uso e manejo dos recursos vegetais 

ao longo do tempo na composição florística atual, e também da escolha 

de determinadas espécies em detrimento de outras, em função de sua 

disponibilidade e acesso para diferentes tipos de uso (BALÉE, 2006).  

A utilização contínua de recursos naturais por uma sociedade em 

determinado local é norteada pelo seu conhecimento ecológico 

tradicional. Este conhecimento é adquirido através da observação e uso 

de uma área e de suas espécies (HUNTINGTON, 2000) e pode ser 

definido como uma “estrutura cumulativa de conhecimentos, práticas e 

crenças, que evolui por processos adaptativos e é passado através das 

gerações por transmissão cultural, sobre o relacionamento dos seres vivos 

(inclusive humanos) uns com os outros e com seu ambiente” (BERKES, 

1999). Neste trabalho utilizamos o termo conhecimento ecológico local 

(CEL), que pode ser usado para se referir a conhecimentos mais recentes 

(BERKES, 1999), adquiridos durante experiências vividas pelas pessoas 

(GILCHRIST et al., 2005) e que estão entremeados com elementos do 

conhecimento tradicional (atributo histórico de uma comunidade, 

transmitido por gerações) (GILCHRIST et al., 2005; REYES-GARCÍA 

et al., 2013). Esta interação entre os conhecimentos tradicionais e 
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modernos ocorre devido à dinamicidade e resiliência dos sistemas de 

conhecimento locais que, à medida que surgem novas condições 

socioeconômicas e ambientais, podem mudar e incorporar novos 

conhecimentos, além de manter os antigos (REYES-GARCÍA et al., 

2013). Uma vez que o CEL é de oriundo de pessoas que vivem e utilizam 

continuamente determinados ambientes, este conhecimento pode 

contribuir para o manejo da biodiversidade por auxiliar na compreensão 

de fenômenos naturais e complementar informações obtidas em estudos 

científicos (GILCHRIST et al., 2005). De um ponto de vista 

metodológico, a elaboração de mapeamentos a partir do CEL pode ser 

uma ferramenta útil para visualizar as conexões existentes entre as 

populações humanas e as paisagens (McLAIN et al., 2013). 

O CEL aliado a aspectos estruturais de populações vegetais, pode 

ser uma fonte importante de informações para pesquisas que almejam 

identificar e valorizar o conhecimento etnobotânico, avaliar o papel das 

comunidades humanas na distribuição de espécies vegetais (MILANESI, 

2012; SCHMIDT et al., 2007), e avaliar aspectos relacionados à 

sustentabilidade do manejo de recursos vegetais (BALDAUF, REIS, 

2010; SCHMIDT et al., 2007;). Tais estudos podem fornecer subsídios 

para a elaboração de políticas de conservação da biodiversidade e para o 

desenho comunitário de planos de desenvolvimento adaptados às 

realidades locais (CHARNLEY et al., 2007; RAMOS et al., 2010). 

Entretanto, poucos estudos etnobiológicos abordam a importância dos 

recursos madeireiros para o autoconsumo de populações locais e/ou para 

a conservação da biodiversidade (RAMOS et al., 2010). Desta forma, 

ainda existem lacunas sobre a forma com que os sistemas de 

conhecimento, práticas e crenças de diferentes grupos culturais se 

expressam na paisagem (CHARNLEY et al., 2007). 

Uma das formas de utilização de recursos vegetais madeireiros que 

mais teve impacto na cultura humana foi a construção de embarcações 

que conduziram civilizações a viagens de longa distância e que assim 

possibilitaram a exploração e colonização de novos territórios, além da 

dispersão e troca de cultivos (BALICK, COX, 1997; BANACK, COX, 

1987). Um dos primeiros tipos de embarcações usadas pelos humanos 

foram as canoas, que no litoral de Santa Catarina também são chamadas 

de canoas-de-um-pau-só, por serem esculpidas a partir do tronco de 

apenas uma árvore (MUSEU DO MAR, 2016). Em uma escala regional, 

as canoas ainda têm importância na sobrevivência de comunidades 

litorâneas por servirem como meio de transporte de pessoas, mercadorias 

e produtos agrícolas; auxiliarem na pesca artesanal, além de 
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possibilitarem o contato com outras comunidades (CIVITA, 1975; LUZ, 

2014). 

No Brasil, as canoas têm forma e modo de confecção variados de 

acordo com a região. De maneira geral, as técnicas de confecção de 

canoas-de-tronco-só foram aprendidas com os povos indígenas e 

desenvolvidas pelos imigrantes europeus com auxílio de seus utensílios 

(CAMARA, 1937; CIVITA, 1975). No entanto, considera-se que o 

conhecimento de carpintaria de embarcações tradicionais no Brasil esteja 

desaparecendo devido à crescente substituição dos barcos de madeira por 

barcos sintéticos e motorizados, ao declínio da pesca artesanal, à 

proibição de corte de espécies florestais, entre outros fatores 

socioeconômicos como baixa renda dos pescadores que dificulta a 

aquisição de embarcações artesanais (GONZAGA, 2010; LUZ, 2014). O 

declínio no conhecimento sobre a confecção de canoas também foi 

observado na Micronésia, devido à complexidade da atividade 

(habilidade, etapas de produção e materiais necessários), à globalização e 

ao desinteresse dos jovens no aprendizado do ofício (BROSI et al., 2007; 

LEE et al., 2001). Este declínio na confecção de canoas pode inclusive 

afetar outras questões culturais, como o vocabulário de dialetos locais 

relacionado a espécies e sua morfologia (LEE et al., 2001). 

Desta forma, considera-se que o conhecimento sobre confecção de 

canoas depende da prática da atividade, e também, da diversidade vegetal 

disponível - pois para a construção de todas as partes dessa embarcação é 

necessário um conjunto específico de plantas (BROSI et al., 2007). 

Schizolobium parahyba (Vell.) Blake, que pertence à família 

botânica Fabaceae, subfamília Caesalpiniaceae (LEWIS, 2015), é uma 

das principais espécies florestais relatadas com uso na confecção de 

canoas no litoral sul e sudeste brasileiro e recebe diversos nomes 

populares como Garapuvu, Guapiruvu, Guapuruvu, Bacurubu ou Pau-de-

canoa (FIGUEIREDO et al., 1993; HANAZAKI et al., 2009; IDROBO, 

2014; LUZ, 2014). Embora tais pesquisas registrem o uso de S. parahyba, 

não existem estudos mais detalhados sobre o conhecimento ecológico 

local sobre esta espécie, especialmente em relação à construção de 

embarcações, além de estudos que relacionem as interações humanas com 

a paisagem e a ocorrência desta espécie. 

Assim, esta pesquisa tem como objetivo geral investigar o 

conhecimento ecológico local sobre Schizolobium parahyba, com ênfase 

na sua utilização na construção de canoas, e os possíveis efeitos de seu 

uso e do uso da paisagem na estrutura populacional da espécie. 

Pretendemos ainda elaborar ações de devolutiva da pesquisa junto às 

comunidades participantes. Esperamos poder contribuir com o registro e 
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valorização do conhecimento ecológico sobre S. parahyba, 

principalmente em relação à construção de embarcações artesanais e com 

a compreensão de fatores que podem ter influenciado a distribuição e 

abundância desta espécie no litoral de Santa Catarina. 

A dissertação está estruturada em dois capítulos desenvolvidos em 

formato de artigos: o primeiro aborda o CEL sobre o garapuvu com 

artesãos de canoa da Grande Florianópolis e de moradores de de uma 

comunidade de pesca artesanal; enquanto que o segundo traz a 

caracterização histórica de uma paisagem com ocorrência de S. parahyba 

a partir do CEL e do levantamento da estrutura populacional da espécie. 

Este projeto de pesquisa faz parte do projeto “Etnobotânica de 

espécies arbóreas usadas na construção de Canoas artesanais no litoral 

sudeste e sul brasileiro” (Edital Universal CNPq - Projeto 444343/2014) 

coordenado pela Profa. Natalia Hanazaki e em colaboração com 

pesquisadores do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. As entrevistas a 

campo com os artesãos de canoa foram realizadas juntamente com a 

mestranda Thais Roque, do Programa de Pós-Graduação em Biologia de 

Fungos, Algas e Plantas, da Universidade Federal de Santa Catarina 

(PPGFAP/UFSC). 

 

A espécie Schizolobium parahyba (Vell.) Blake 

 

O gênero Schizolobium possui apenas a espécie Schizolobium 

parahyba (Vell.) Blake, e duas variedades botânicas: S.  parahyba (Vell.) 

Blake var. parahyba, característica do domínio fitogeográfico da Mata 

Atlântica e; S. parahyba var. amazonicum (Huber ex Ducke) Barneby, 

característica da região amazônica (LEWIS, 2015).  

O garapuvu (Schizolobium parahyba (Vell.) Blake var. parahyba) 

ocorre naturalmente em Floresta Ombrófila Densa (LEWIS, 2015). É uma 

espécie heliófila, seletiva higrófita, pouco exigente em relação a 

condições edáficas e que pode formar agrupamentos densos em grandes 

clareiras florestais (REITZ et al., 1979; LORENZI, 2002; CARVALHO, 

2005). Por isso, além de ocorrer em seu domínio fitogeográfico natural, 

esta espécie tem registro de ocorrência em outros tipos de vegetação e em 

áreas antrópicas em todas as regiões do Brasil com exceção do Norte do 

país (LEWIS, 2015). Em Santa Catarina ocorre desde o norte do estado 

até a região de Criciúma, principalmente em elevações suaves, vales, 

depressões da encosta litorânea e planícies aluviais ao longo dos rios em 

encostas próximas (REITZ et al., 1979) (Figura 1). Na Ilha de Santa 

Catarina, S. parahyba tem distribuição irregular e descontínua pelas 
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matas e capoeiras. Ocorre em depressões das encostas da mata e em 

capoeirões com solos úmidos (KLEIN, 1969). 

 

 

 
Figura 1 - Área de ocorrência de S. parahyba em Santa Catarina, segundo REITZ 

et al., 1979. 

 

Indivíduos de garapuvu apresentam tronco reto e cilíndrico, com 

10 a 40 metros de altura, de 30 a 120 cm de diâmetro à altura do peito 

(DAP) e fuste de até 15 metros de comprimento na idade adulta 

(CARVALHO, 2005). Em Santa Catarina, a altura pode atingir a faixa 

entre 20 e 30 metros e o diâmetro de 60 a 80 cm (REITZ et al., 1979). 

Dados mais recentes de remanescentes florestais do Inventário Florístico 

Florestal de Santa Catarina, indicam que as médias registradas para a 

espécie são de 16,72 ± 2,82 metros de altura total e 31,52 ± 6,23 cm de 

DAP (VIBRANS et al., 2013). 

A espécie floresce em Santa Catarina entre os meses de outubro a 

dezembro e seus frutos amadurecem a partir do mês de abril até agosto 

(REITZ et al., 1979). A árvore é semidecídua a decídua (CARVALHO, 

2005) e tem a queda de folhas de sua copa, total ou parcial, durante os 

meses de inverno. De acordo com GANDOLFI et al. (2007), as árvores 

decíduas ou semidecíduas que compõem o dossel podem influenciar 

parcialmente na composição e estrutura das comunidades vegetais de 

florestas tropicais e subtropicais. Isto porque elas conferem 

I - Mata tropical atlântica 
II - Mata de araucária e 
campos 
III - Mata subtropical do 
Rio Uruguai 
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heterogeneidade ambiental dentro das manchas da floresta que se 

encontram em diferentes condições sucessionais. Estes autores propõem 

um modelo em que estas árvores funcionam como um “filtro de 

biodiversidade” para as plantas regenerantes que crescem sob a sua copa, 

ao propiciar maior intensidade luminosa durante o período de queda de 

folhas do que as árvores sempre verdes. Dependendo da estação do ano, 

a maior luminosidade aliada à pluviosidade pode criar ambientes 

estressantes (muita luz, seca) ou ótimos (muita luz, umidade) para os 

regenerantes de determinadas espécies, o que pode ter importante papel 

na trajetória sucessional da floresta (GANDOLFI et al., 2007). 

Schizolobium parahyba é considerada uma das espécies nativas de 

Floresta Ombrófila Densa com crescimento mais rápido, cujo aumento 

radial é elevado durante os primeiros 20 anos de idade e depois tende a se 

estabilizar (LATORRACA, 2015). Esta característica de 

desenvolvimento se reflete na densidade de sua madeira, que de acordo 

com Shimamoto et al. (2014), é uma das menores dentre as árvores de 

Mata Atlântica, com valor médio de 0,32 g/cm³. A madeira apresenta 

cerne branco-palha com nuances amareladas ou rosadas a róseo-pálido 

(REITZ et al., 1979; LORENZI, 2002). Luz (2014) registrou que artesãos 

que constroem canoas na Costa da Lagoa (Florianópolis, SC) distinguem 

tipos de garapuvu devido a essas variações na cor do cerne e associam a 

cor (branco, amarelo e vermelho) à qualidade da madeira. No entanto, 

essas variações na coloração do cerne são sutis e seriam visíveis apenas 

após o corte da árvore (LUZ, 2014). 

Câmara (1937) registrou no final do século 19 o uso de 

Schizolobium robustum (Bacurubu) no Rio de Janeiro para a construção 

de canoas de casco mais leve. Na Ilha de Santa Catarina, as madeiras com 

registro de utilização no século 18 eram a “Canela”, a “Figueira” e o 

“Guapurumbu” (BERGER, 1979). Em 1900 a “Figueira brava” (Ficus 

doliaria) e o “Guapurubu” (Schizolobium excelsum1) eram consideradas 

as mais utilizadas na Ilha (VARZEA, 1984). Em registros mais recentes, 

S. parahyba é considerada a espécie mais procurada para as canoas de 

pesca artesanal em Santa Catarina (CARUSO, 1990; CARUSO, 1997; 

SPG, 2010; GONZAGA, 2010). Entretanto, o corte de árvores de S. 

parahyba é regulamentado pela Lei n° 11.428 (BRASIL, 2006) e Decreto 

n° 6.660 (BRASIL, 2008) e, portanto, necessita de aprovação prévia de 

órgãos ambientais. Além disto, o garapuvu foi instituído como árvore 

símbolo da cidade de Florianópolis e estão previstas por lei ações de 

“reflorestamento e preservação da árvore” e de conscientização sobre a 

                                                             
1 Sinônimo de Schizolobium parahyba (LEWIS, 2015) 
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sua relevância (FLORIANÓPOLIS, 1992). A lei municipal não 

especifica, no entanto, como devem ser feitas as ações de conservação da 

espécie. 

  

Área de estudo 
 

A pesquisa sobre o conhecimento ecológico local sobre S. 

parahyba primeiramente foi realizada em comunidades de pesca artesanal 

da mesorregião Grande Florianópolis onde residem artesãos atuais ou 

aposentados que confeccionam e/ou consertam canoas-de-um-tronco-só 

(Artigo 1). Para prospecção dos artesãos, visitamos museus, centros de 

pesquisa e eventos culturais relacionados à pesca artesanal e à valorização 

de canoas artesanais, além de ranchos de pesca no litoral central do 

estado. Nestes locais, consultamos historiadores e demais integrantes de 

entidades culturais, além de pescadores que utilizam canoas artesanais 

através de entrevistas não-estruturadas. 

Os municípios e localidades da Grande Florianópolis em que 

entrevistamos artesãos foram: Florianópolis - nas comunidades da Costa 

da Lagoa, Barra da Lagoa, Campeche, Costeira do Pirajubaé, Saco dos 

Limões, Santo Antônio de Lisboa, Tapera, Ribeirão da Ilha, Pântano do 

Sul, Praia do Forte, Canasvieiras, Ingleses e Santinho; Palhoça – nos 

bairros Barra do Aririú e Enseada do Brito; e Governador Celso Ramos – 

nas localidades Fazenda da Armação e Caieira do Norte (Figura 2). 

Foi escolhida a comunidade da Costa da Lagoa, em Florianópolis, 

para um aprofundamento sobre o CEL sobre o garapuvu por uma 

comunidade em que ainda sejam feitas e utilizadas canoas. Esta 

comunidade também foi escolhida para as etapas de caracterização 

histórica da paisagem e de levantamento da estrutura populacional de S. 

parahyba (Artigo 2). Esta comunidade foi escolhida também por ter sido 

citada como local fonte de recursos vegetais para construtores de canoa 

de outras comunidades. 

 

Mesorregião Grande Florianópolis 

A mesorregião Grande Florianópolis é uma das quatro que 

compõem o litoral do estado de Santa Catarina, que tem 

aproximadamente 561,4 km² de extensão. A vegetação primária da região 

é a Floresta Ombrófila Densa (FOD), designada por Klein (1978) como 

Floresta Pluvial da Encosta Atlântica (KLEIN, 1978). Outras 

fitofisionomias associadas ao domínio Mata Atlântica também são 

encontradas, como a restinga e o manguezal. De acordo com o sistema de 
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Köppen, o clima é classificado como Cfa, ou seja, úmido - sem estação 

seca definida, e com verão quente (CECCA, 1997).   
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Figura 2 - Localização da área de estudo no estado de Santa Catarina, Brasil. Na figura à direita, estão 

destacados os municípios e comunidades em que foram entrevistados artesãos, inclusive a comunidade da 

Costa da Lagoa, onde também foram entrevistados moradores.  
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A partir de 1658, em São Francisco do Sul, Desterro (atual 

Florianópolis) e Laguna, foram fundados por bandeirantes os primeiros 

povoados no litoral de Santa Catarina, após os indígenas (CABRAL, 

1994). Por volta de 1750, o estado passou a receber imigrantes do 

Arquipélago dos Açores, sendo estes agricultores, carpinteiros, pedreiros 

e alguns poucos pescadores (PEREIRA, 1993). Atualmente ainda é 

praticada a pesca artesanal no estado e os pescadores estão cadastrados 

em 26 colônias (FEPESC, 2015). A Grande Florianópolis possui 17 

localidades pesqueiras e, destas, nove estão em Florianópolis: Abraão, 

Saco Grande, Cachoeira, Ingleses, Ponta das Canas, Costa da Lagoa, 

Barra da Lagoa, Armação, Pântano do Sul (SPG, 2009). 

A Ilha de Santa Catarina está situada entre os paralelos 27°10’ e 

27°50’ S e entre os meridianos 48°25’ e 48°35’ O, e abriga a maior parte 

de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina. A cobertura vegetal 

da Ilha pode ser classificada em Formações Vegetais Edáficas - 

compostas por mangues, vegetação de praia, duna e restinga e Floresta 

das Planícies quaternárias – e Formações Vegetais Climáticas (CARUSO, 

1990) – representadas pela Floresta Ombrófila Densa. 

Os açorianos chegaram na Ilha entre os anos de 1748 e 1756 e 

foram designados a ocupar todos os seus espaços, inclusive seu “interior” 

(local à beira mar fora da área urbana), onde receberam do governo 

propriedades com a condição de nelas exercerem atividades agrícolas 

(PEREIRA, 1993). Os imigrantes tiveram dificuldades em cultivar o trigo 

e linho, como faziam em seu local de origem, e adotaram espécies antes 

cultivadas localmente por indígenas, como o algodão e a mandioca 

(PEREIRA, 1993; CECCA, 1997). Além da agricultura, os novos 

moradores praticaram a pesca para autoconsumo e também a construção, 

operação e manutenção de embarcações (CECCA, 1997).  

Com a presença dos imigrantes, no ano de 1820, a paisagem da 

Ilha era composta por capoeiras, cultivos e florestas no alto dos morros, 

com exceção de sua porção leste (SAINT-HILAIRE, 1936). Para Caruso 

(1990), a agricultura foi a principal causadora da redução da cobertura 

florestal da Ilha. Através da técnica de “roça de toco” (ciclos de queima e 

derrubada da vegetação) os agricultores abriram clareiras nas planícies, 

encostas e topos dos morros do interior da Ilha (CARUSO, 1990). Em 

1900, os principais cultivos da Ilha eram cana-de-açúcar, mandioca, café, 

milho e amendoim. O café, cujo plantio iniciou entre os anos de 1786 e 

1791, era considerado o produto mais importante e chegou a ser exportado 

para países da América do Sul e Europa (VARZEA, 1984). Em meados 

de 1938 a agricultura estava em decadência e os cultivos cobriam menos 

de 12% da área da Ilha. Além da agricultura, realizou-se também a 
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extração seletiva de espécies arbóreas de grande porte para a construção 

civil, mobília, confecção de canoas e baleeiras, e de peças para reparo de 

grandes embarcações. A vegetação de menor porte, localizada nas 

proximidades das áreas habitadas, foi utilizada para lenha, a única fonte 

de energia até o início do século 20. Desta forma, no ano de 1978, a área 

estimada de florestas na Ilha era de 39,9 km², o equivalente a uma redução 

de 87% da cobertura vegetal original (CARUSO, 1990). 

 

Costa da Lagoa 

 

A Costa da Lagoa pertence ao distrito da Lagoa da Conceição e 

está localizada a aproximadamente 20 km do centro de Florianópolis. A 

comunidade localiza-se na margem oeste da Lagoa da Conceição (Figura 

2) e sua população estimada para o ano de 2014 era de 784 habitantes 

(PMF, 2016). 

O principal acesso à localidade é feito por via lacustre, pela maior 

laguna da cidade, a Lagoa da Conceição (27°34’S, 48°34’W). Pode-se 

chegar também a pé através de dois caminhos: um que tem início na 

localidade do Canto dos Araçás e que, juntamente com o entorno cultural, 

foi tombado como Patrimônio Histórico e Natural de Florianópolis pelo 

Decreto Municipal 247/1986; e outro que tem início no bairro de Ratones. 

O morro da Costa da Lagoa é considerado a segunda maior altitude da 

Ilha, com 490 metros (KLEIN, 1969). 

A freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Lagoa (atual 

distrito da Lagoa da Conceição) foi fundada em 1750 com a chegada dos 

imigrantes açorianos na Ilha de Santa Catarina (CECCA, 1997). Foi 

região de importante produção agrícola para a cidade e, no final do século 

18, havia 10 fábricas de açúcar, 28 engenhos de aguardente, 32 atafonas 

de moer trigo, 5 curtumes de couro e 101 engenhos de mandioca, sendo 

este último o número mais expressivo entre as freguesias da Ilha na época 

(PEREIRA, 1993). Em 1900, a freguesia contava com 3.450 habitantes e 

produzia-se café, uva, algodão, alho, cebola, amendoim, gengibre, milho, 

feijão, linho, aguardente e açúcar. Sua paisagem caracterizava-se, 

portanto, por um mosaico de habitações, engenhos e terrenos 

quadriculados pelas diferentes roças (VARZEA, 1984).  

Além da agricultura, a Lagoa da Conceição se destacou pela pesca, 

especialmente de tainha, camarão e siri. Para isto, a embarcação mais 

utilizada era a canoa (LAGO, 1961). Entretanto, a agricultura e a pesca 

comerciais na Costa da Lagoa cessaram entre os anos de 1970 e 1980, 

devido à falta de competitividade econômica e à restrições ambientais, e 

passaram a ser realizadas apenas para o auto consumo das famílias da 
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localidade (LUZ, 2014). Ainda assim, atualmente, a pesca artesanal é uma 

das principais atividades socioeconômicas da comunidade da Costa da 

Lagoa, junto com os serviços prestados através de cooperativas de 

barqueiros e por restaurantes na beira da laguna (ALMEIDA et al., 2010). 
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CONHECIMENTO ECOLÓGICO LOCAL SOBRE 

SCHIZOLOBIUM PARAHYBA (VELL.) BLAKE 

 

 

RESUMO  

 

Um dos usos tradicionais de espécies madeireiras é a construção de 

embarcações, como as canoas-de-um-tronco-só. No litoral sul e sudeste 

brasileiro, uma das principais espécies usadas para confecção de canoas 

artesanais é o garapuvu, Schizolobium parahyba (Vell.) Blake var. 

parahyba. O objetivo do trabalho foi investigar o conhecimento ecológico 

local (CEL) sobre S. parahyba, especialmente em relação à confecção de 

canoas. Em comunidades de pesca artesanal da Grande Florianópolis e na 

localidade da Costa da Lagoa (Santa Catarina, Brasil), foram 

entrevistados artesãos com experiência na confecção e/ou manutenção de 

canoas para terceiros, e moradores com experiência na atividade agrícola 

e com conhecimento sobre mudanças históricas na paisagem. Baseados 

em formulário semiestruturado, investigamos aspectos da ecologia do 

garapuvu, características desejadas para a confecção de canoas, locais de 

origem do recurso e a situação atual do uso e confecção de canoas. Foram 

entrevistadas 43 pessoas, sendo 31 artesãos distribuídos em 16 

comunidades e 12 moradores da Costa da Lagoa, com idade entre 35 e 93 

anos. As pessoas entrevistadas reconhecem seis tipos de garapuvu 

(branco, amarelo, vermelho, cedro, rosa, rajado), que são distinguidos por 

atributos morfológicos da árvore e, principalmente, pela cor e qualidade 

da madeira. Estes aspectos são conhecidos com maior detalhe por 

artesãos, do que por moradores. A espécie é considerada generalista, mas 

foram citadas condições ambientais em que se desenvolve melhor. A 

escolha de S. parahyba para canoa é feita devido às características da 

madeira próprias para o entalhe, resistência à água salgada e baixa 

densidade, além do formato do tronco. Árvores de 30 a 60 anos podem 

ser usadas, embora possam viver entre 50 e 100 anos ou mais. As canoas 

são feitas com pouca frequência atualmente e podem ter duração de 100 

anos ou mais. Artesãos que constroem e reparam canoas, assim como 

moradores de uma comunidade pesqueira possuem conhecimento sobre a 

espécie e seu ecossistema, fato relacionado à utilidade e importância 

cultural que o garapuvu e a pesca artesanal têm para estas pessoas. Ações 

de valorização das atividades de pesca e confecção de canoas artesanais 

podem evitar a perda do CEL. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O Conhecimento Ecológico Local (CEL) pode ser definido como 

um conjunto de práticas, crenças e conhecimentos que reflete a 

experiência de um determinado grupo de usuários de recursos naturais 

com seu ambiente (Berkes, 2012). Estudos sobre o CEL que comunidades 

humanas possuem sobre plantas têm elucidado questões sobre as 

motivações que levam ao uso e sobre as formas de manejo dos recursos 

(Herrmann, 2005; Santos et al., 2009). Em regiões costeiras, por exemplo, 

estudos com este enfoque analisaram a seleção de espécies madeireiras 

para a confecção de artefatos de pesca (Banack, Cox, 1987; Hanazaki et 

al., 2009; Savo et al., 2013), tarefas que envolvem conhecimentos com 

importância cultural e que estão em declínio (Brosi et al., 2007; Savo et 

al., 2013). A abordagem do CEL ressalta, portanto, a relação de 

interdependência de comunidades humanas com seu ambiente e, assim, 

fornece subsídios para a elaboração de programas de conservação que 

respeitem peculiaridades culturais locais – como, por exemplo, de ações 

de manejo participativo de florestas (Rist et al., 2016). 

Uma das utilizações dos recursos vegetais madeireiros mais 

primordiais é a confecção de canoas, embarcações esculpidas em troncos 

de árvores que foram um dos primeiros meios de transporte utilizados 

pelo ser humano (Civita, 1975). No Brasil, a técnica de confecção de 

canoas foi originada dos povos indígenas e teve contribuições dos 

imigrantes europeus (Câmara, 1937). Em Santa Catarina, as canoas 

tiveram papel essencial para a subsistência dos imigrantes açorianos que 

chegaram ao litoral no século 18 (Cabral, 1994), pois além de empregadas 

como meio de transporte, possibilitaram o desenvolvimento da pesca 

artesanal, em especial da pesca de arrasto de praia. Este foi o principal 

tipo de embarcação utilizado na pesca até a década de 1960 (Lago, 1961). 

Existem dois tipos de canoas “de um pau só” em Santa Catarina: as canoas 

bordadas (tem a borda aumentada) e as canoas de borda lisa (Caruso, 

1997; Orofino et al., submetido). A primeira, também chamada de canoa 

de voga, é empregada na pesca artesanal da tainha (Mugil liza), que ocorre 

anualmente entre meses de maio a julho e que é reconhecida como 

Patrimônio histórico, artístico e cultural do estado de Santa Catarina (Lei 

n° 15.922/2012). 
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A confecção de canoas é descrita como uma atividade realizada 

predominantemente por adultos do sexo masculino (Brosi et al, 2007; 

Idrobo, 2014) com conhecimento específico que depende da diversidade 

vegetal local (Brosi et al, 2007). O processo de confecção envolve 

integrantes da comunidade do construtor, como família e amigos, que 

auxiliam no corte da árvore e na retirada do tronco inteiro ou já entalhado 

com o formato de canoa da floresta (Banack, Cox, 1987; Idrobo, 2014; 

Luz, 2014). Atividades artesanais que envolvem entalhe na madeira como 

a confecção de canoas são uma opção de renda complementar para 

pessoas que possuem atividades econômicas sazonais ou poucas 

oportunidades de trabalho, especialmente por envolverem a exploração 

de recursos naturais com baixo custo de aquisição (McSweeney, 2004; 

Belcher, Achdiawan, 2005). 

A escolha das espécies para a construção de canoas é feita em 

função das características da madeira e do local em que a árvore se 

encontra (Banack, Cox, 1987; Idrobo, 2014). Entre os fatores 

relacionados à localização estão a distância entre os locais de coleta da 

árvore e de confecção da canoa, além da possibilidade de extração em 

florestas secundárias (Idrobo, 2014). Algumas qualidades da madeira 

selecionada podem ser a leveza e a flexibilidade (Câmara, 1937), tronco 

retilíneo e de porte grande (Civita, 1975), ou ainda, impermeabilidade e 

resistência ao apodrecimento (Luz, 2014). 

Schizolobium parahyba tem sido a espécie mais procurada para a 

confecção de canoas de pesca artesanal em Santa Catarina nas últimas 

décadas (Caruso, 1990; Caruso, 1997; SPG, 2010; Gonzaga, 2010), além 

de ser utilizada também em outras comunidades do sudeste e sul do Brasil 

(Brito, Senna-Valle, 2012; Denadai et al., 2009; Maldonado, 2004; 

Miranda, Hanazaki, 2008; Rossato et al., 1999; Santos et al., 2015). Esta 

espécie arbórea tem registro de ocorrência em todas as regiões do país, e 

no domínio fitogeográfico da Mata Atlântica, ocorre em áreas 

antropizadas e em Floresta Ombrófila Densa (Lewis, 2015). Em Santa 

Catarina ocorre em vales, depressões da encosta litorânea e planícies 

aluviais ao longo de rios e em capoeirões (Klein, 1969; Reitz et al., 1979). 

É considerada uma espécie pioneira (Reitz et al., 1979; Rolim et al., 

1999), de crescimento rápido, que apresenta madeira de baixa densidade 

(Shimamoto et al., 2014).  

Embora existam registros do uso de S. parahyba, não existem 

pesquisas que detalhem o conhecimento ecológico local sobre esta 

espécie, especialmente em relação à construção de embarcações e as 

motivações que levam os artesãos a escolhê-la. Além disto, poucos 

estudos etnobiológicos abordam a importância dos recursos madeireiros 
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para a subsistência de populações locais e para a conservação da 

biodiversidade e, desta forma, ainda existem lacunas sobre o papel do 

conhecimento ecológico local na estruturação e composição das florestas 

(Charnley et al., 2007; Ramos et al., 2010). 

Assim, o objetivo deste artigo é investigar o conhecimento 

ecológico local sobre Schizolobium parahyba, especialmente relacionado 

à construção de embarcações, por artesãos de canoas-de-um-tronco-só e 

por moradores de comunidades de pesca artesanal no litoral de Santa 

Catarina. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Área de estudo 

 

O estudo foi realizado com artesãos da mesorregião da Grande 

Florianópolis e com moradores da Costa da Lagoa, em Florianópolis. A 

mesorregião da Grande Florianópolis está situada no litoral central do 

estado de Santa Catarina, sul do Brasil, e compreende várias comunidades 

pesqueiras, algumas com características artesanais (Daura-Jorge et al., 

2007), onde ainda são utilizadas canoas-de-um-tronco-só. A região de 

estudo inclui comunidades pesqueiras dos municípios de Governador 

Celso Ramos, Biguaçu, Florianópolis e Palhoça (Figura 2 - Introdução), 

localizada entre os paralelos 27°19’ e 27°50’ de latitude sul e os 

meridianos 48°39’ e 48°22’ de longitude oeste.  

A Costa da Lagoa, principal comunidade estudada, pertence ao 

distrito da Lagoa da Conceição e está localizada entre as coordenadas 

27°34’47,9’’ e 27°31’06,7’’ sul e 48°27'25,9" e 48°26'33,5" oeste, a 

aproximadamente a 20 km do centro da cidade de Florianópolis. Tem seu 

principal acesso por via lacustre. A pesca artesanal é uma das principais 

atividades socioeconômicas da comunidade, além de serviços de 

transporte náutico e de turismo. 

A vegetação original do litoral de Santa Catarina é nomeada 

Floresta Ombrófila Densa (FOD), designada por Klein (1978) como 

Floresta Pluvial da Encosta Atlântica. Atualmente é composta por 

formações florestais secundárias, associadas também a áreas de restinga 

e manguezal (Vibrans et al., 2013a; 2013b).  

Na região de estudo, a partir do século 18, houve redução de 

aproximadamente 76% da cobertura vegetal original, principalmente 

devido à agricultura, extração seletiva de madeiras para construção civil, 

de móveis e de embarcações realizada por imigrantes europeus (Caruso, 
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1990). A redução no desmatamento pela agricultura ocorreu a partir das 

décadas de 1930 e de 1970, quando esta atividade entrou em decadência 

(Caruso, 1990). Entretanto, a partir de 1950, o litoral brasileiro teve 

crescente processo de urbanização, e no final da década de 1980, a 

expansão urbana na região de estudo foi intensificada devido a incentivos 

às atividades turística e industrial (Pereira, 2011).  

Atualmente, a extensão da FOD em Santa Catarina está estimada 

em 12.632,7 km², o que é equivalente a 43% de sua cobertura original e a 

40,5% da cobertura florestal atual do estado (Vibrans et al., 2013b). Além 

da área reduzida, a FOD tem seus remanescentes altamente fragmentados 

- cerca de 80% dos remanescentes encontram-se em classe de tamanho de 

até 50 ha (Vibrans et al., 2013b). Devido à alta vulnerabilidade das 

formações florestais da Mata Atlântica e alto grau de endemismo, esta 

ecoregião está na lista mundial dos hotspots prioritários para a 

conservação da biodiversidade (Myers et al., 2000). 

 

2.2 Coleta e Análise de dados 

 

As informações etnobotânicas e do conhecimento ecológico local 

foram obtidas por meio de entrevistas e observação participante entre os 

meses de agosto de 2015 e setembro de 2016. Previamente à coleta de 

dados foi obtida autorização junto ao Comitê de Ética em Pesquisas com 

Seres Humanos (CEPSH) da UFSC (processo n° 45797715.2.0000.0121) 

e foi feito registro de pesquisador no SISBIO para coleta de material 

botânico (n° 54612). A pesquisa foi considerada isenta de anuência, após 

consulta junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) sobre a necessidade de autorização para o acesso ao 

conhecimento local associado à biodiversidade. 

Foi utilizada amostragem intencional (Tongco, 2007) seguida de 

amostragem bola-de-neve (Goodman, 1961) para seleção dos 

informantes-chave com os seguintes critérios de inclusão:  

a) Mesorregião Grande Florianópolis - artesãos com experiência 

na confecção e/ou manutenção de canoas, reconhecidos por este ofício 

em sua comunidade (que já tenham prestado serviço para terceiros). Para 

identificação de artesãos, foram visitados museus e centros de pesquisa 

de cultura açoriana, eventos culturais relacionados a pesca tradicional e a 

valorização de canoas artesanais, além de ranchos de pesca em 

municípios que ainda utilizam canoas artesanais. Nestes locais, 

historiadores ou conhecedores da cultura local, integrantes de entidades 
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culturais e pescadores que possuem canoa artesanal foram consultados 

através de entrevistas não-estruturadas. 

b) Comunidade da Costa da Lagoa – pessoas com experiência na 

atividade agrícola, e que reconhecessem as mudanças históricas que 

ocorreram na paisagem local. A partir das entrevistas com os artesãos 

desta comunidade, foram solicitadas indicações de moradores com o 

perfil desejado. 

Com o consentimento prévio dos entrevistados para a participação 

na pesquisa e a assinatura de um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice 1), as entrevistas foram realizadas com base em  

formulários semiestruturados (Albuquerque et al., 2010), que abordavam: 

aspectos da ecologia de S. parahyba, condições para ocorrência da 

espécie, características desejadas para a construção e/ou a manutenção 

das canoas, local de origem dos indivíduos de S. parahyba  utilizados na 

construção ou reparo das embarcações, situação atual do uso da espécie, 

e transmissão do conhecimento (Apêndices 2 e 3). Através das entrevistas 

objetivamos também obter informações de possíveis categorias de uso de 

S. parahyba, a frequência de coleta da madeira, o local de coleta e o tempo 

de reposição do recurso (Ramos et al., 2010). Como fonte complementar 

de informações, foi realizada observação participante durante ocasiões de 

construção e manutenção de canoas. 

Foram entrevistadas 43 pessoas, sendo 31 artesãos distribuídos em 

diferentes comunidades em cada município: Florianópolis (Costa da 

Lagoa, Barra da Lagoa, Campeche, Costeira do Pirajubaé, Saco dos 

Limões, Santo Antônio de Lisboa, Tapera, Ribeirão da Ilha, Pântano do 

Sul, Praia do Forte, Canasvieiras, Ingleses e Santinho); Palhoça (Barra do 

Aririú e Enseada do Brito) e Governador Celso Ramos (Fazenda da 

Armação e Caieira do Norte) e 12 moradores da comunidade da Costa da 

Lagoa. Os artesãos são todos homens com idade entre 35 e 93 anos e os 

moradores são nove homens e três mulheres com idade entre 48 e 84 anos. 

Mais detalhes sobre o perfil dos artesãos podem ser consultados em 

Orofino et al. (submetido). 

Foi feita uma análise de conteúdo para sistematização dos dados 

obtidos nas entrevistas (Bernard, Ryan, 2010), por meio da qual os dados 

foram categorizados e agrupados de acordo com o conteúdo em padrões 

de resposta. Algumas falas dos entrevistados foram transcritas e estão 

identificadas pelo número do entrevistado e por sua idade. Para 

comparação das respostas e para se verificar como o conhecimento está 

distribuído, os entrevistados foram divididos em três categorias, de 

acordo com o seu perfil: construtor (artesão que constrói e repara canoas, 

n=19), reparador (artesão que apenas repara canoas, n=12) e morador 
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(n=12). Através dos testes de Shapiro e de Levene, respectivamente, 

foram testadas a normalidade da distribuição e a homocedasticidade das 

seguintes variáveis resposta: quantidade citada de tipos de garapuvu e de 

critérios de distinção destes tipos. Uma vez que essas variáveis 

apresentaram distribuição não normal, utilizou-se o coeficiente de 

correlação de Spearman para verificar a relação entre a quantidade de 

tipos de garapuvu citados e a idade dos entrevistados. As médias de cada 

variável resposta: número de tipos de garapuvu e número de critérios de 

distinção destes tipos foram comparadas entre cada variável explanatória: 

classes de idade com intervalo de 10 anos, e entre as três categorias de 

entrevistado. Utilizou-se teste de Kruskal Wallis seguido do teste de 

Dunn, quando constatada diferença significativa a p < 0,05. As análises 

estatísticas foram feitas no programa R, versão 3.1.3 (R Core Team 2015).   

 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1 Tipos de S. parahyba e formas de distinção 
 

As denominações de Schizolobium parahyba e das estruturas da 

árvore variaram entre os entrevistados (Tabela 1). Os entrevistados 

distinguem seis tipos (“marcas” ou “qualidades”) de S. parahyba: branco, 

vermelho, amarelo, rosa, cedro e rajado. Foram indicados até quatro tipos 

de garapuvu por pessoa, sendo que 56% dos entrevistados citaram dois 

tipos e três moradores reconhecem apenas um tipo. O garapuvu branco e 

o garapuvu vermelho foram os mais reconhecidos entre os entrevistados 

(Figura 3). 

 
Tabela 1 - Nomes utilizados pelos entrevistados para se referir à espécie e às 

partes da planta. 

Espécie/ 

Estruturas 

Nomes utilizados 

S. parahyba Garapuvu, gapiruvu, garapivu, garapubu 

Semente Pataca 

Raque Manca, manquinha, frecha, flecha, pata, cascuda, vara 

Sapopema Pé da árvore, raiz 
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O conhecimento sobre os tipos de garapuvu não foi influenciado 

pela idade dos entrevistados, mas sim, pela atividade de confecção de 

canoas (Figura 4). O número de tipos citados por pessoa não apresentou 

correlação com a idade dos entrevistados (rs=0,11; p=0,5) e não houve 

diferença entre o número médio de citações por classes de idade (H = 

2,37; g.l.=5; p=0,8). O número máximo de tipos de garapuvu foi citado 

por construtores e o número mínimo, por moradores (Figura 4). Houve 

diferença significativa entre o número médio de citações de tipos de 

garapuvu por pessoa entre os três grupos de entrevistados (H = 6,02; 

g.l.=2; p= 0,049). Os construtores percebem em média mais tipos do que 

os moradores, enquanto que os reparadores não se diferenciam dos 

construtores ou dos moradores (Tabela 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Tipos de garapuvu citados e sua proporção em relação ao número total 

de citações (n=96) por artesãos de canoas na Grande Florianópolis e moradores 

da Costa da Lagoa, Santa Catarina, Brasil. Nd = não distingue mais de um tipo. 
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Tabela 2 - Tipos de S. parahyba citados por perfil de entrevistado: construtores 

(n = 19) e reparadores (n = 12) de canoas na Grande Florianópolis e moradores 

(n = 12) da Costa da Lagoa, Santa Catarina, Brasil. 

Perfil Tipos citados 

Construtor Cedro, rajado, vermelho, rosa, amarelo, branco 

Reparador Vermelho, rosa, amarelo, branco 

Morador Vermelho, amarelo, branco ou apenas gapiruvu 

 

Os tipos de S. parahyba são diferenciados por 93% dos 

entrevistados e os principais critérios de distinção estão relacionados à 

cor e à qualidade da madeira (Tabela 3). A identificação pela cor da 

madeira, no entanto, é possível apenas através de um corte de parte da 

casca externa (“tirar um cavaco”). Outros critérios são utilizados também 

por 15 entrevistados, que afirmam poder distinguir os tipos na vegetação 

através de caracteres morfológicos como a cor da flor ou o tipo da casca 

Figura 4 – Boxplot com a quantidade de tipos de garapuvu citados de acordo com 

a categoria de perfil dos entrevistados: Const = construtor (n = 19) e Rep = 

reparador (n = 12) de canoas na Grande Florianópolis e Mor = morador (n = 12) 

da Costa da Lagoa, Santa Catarina, Brasil. As caixas indicam os dados entre o 

primeiro e terceiro quartis; as linhas transversais em negrito indicam a mediana 

dos valores de cada grupo; as linhas verticais tracejadas indicam os limites 

superior e inferior dos dados. *Médias seguidas de letras iguais não apresentaram 

diferença significativa segundo o teste de Dunn (p < 0,05). 

 

a 

ab b 
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externa, o local de ocorrência da árvore, a arquitetura/formato da árvore, 

entre outros (Tabela 3). A caracterização das diferenças entre os tipos 

pelos entrevistados em geral foi feita de forma comparativa (ex.: 

garapuvu branco apresenta madeira mais frágil do que os outros tipos de 

garapuvu ou que o garapuvu vermelho). Houve diferença significativa 

entre o número médio de critérios usados por grupo de entrevistado (H= 

6,27; g.l.= 2; p = 0,04). Os construtores apresentam em média mais 

critérios para distinguir os tipos de garapuvu, quando comparados aos 

moradores, enquanto que a média de critérios citados pelos reparadores 

não foi diferente significativamente dos moradores ou dos construtores 

(Tabela 4). 
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Tabela 3 - Tipos de S. parahyba reconhecidos e critérios de distinção utilizados pelas 43 pessoas entrevistadas em comunidades de 

pesca artesanal da Grande Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. 

Ti

po N 
Critérios de distinção 

Cor (38) Qualidade (35) Flor (7) Casca/ súber (8)  Local (5)  Outros (8) 

B
ra

n
c
o

 

38 

Madeira de cor 

mais clara e 

branca que os 

demais tipos 

(“mais 

esbranquiçada”). 

Madeira menos densa 

(macia e leve) entre os 

demais tipos (“o mais: 

mole, frágil e fraco”). 

Absorve mais água 

(“encharca mais”) e 

apodrece com maior 

facilidade. 

Flor amarela 

mais clara. 

Produz pouca 

flor (1). 

De cor esbranquiçada 

(3) ou vermelha (2). 

Pouca rugosidade 

(“lisa”) e espessura 

(“fina”) (3); ou rugosa 

(“tem mais bolinha”) 

(1). 

Ocorre perto de 

rios ou em 

terrenos 

arenosos. 

Produz mais 

sementes e ramos 

que os demais 

tipos. Folhas 

pequenas 

(“miúdas”).  

Relativo ao sexo 

feminino (1). 

V
er

m
el

h
o

 

35 

Madeira com 

coloração 

avermelhada, 

mais escura. 

Madeira mais densa 

(pesada e dura) (“mais 

difícil de cortar”). Tem a 

maior durabilidade entre 

os demais. Mais resistente 

à água salgada e xilófagos 

(cupins e “busão”*). 

Flor amarela 

com nuances 

avermelhados 

(“rosada, 

avermelhada, 

amarela mais 

escura”). 

De cor vermelha. 

Superfície lisa (1) ou 

mais áspera (2) que os 

demais. 

Ocorre em 

locais 

pedregosos. De 

ocorrência mais 

esparsa (“mais 

difícil de 

achar”). 

Relativo ao sexo 

masculino e sem 

produção de flor 

(1). 

A
m

a
re

lo
 

17 
Madeira com 

nuances (“veios”) 

amareladas. 

Menos densa (“mais 

mole, macia”) e com 

menor durabilidade que o 

g. vermelho. Mais densa e 

resistente que o g. branco. 

Não é quebradiça 

(“racha”). 

Flor de cor 

amarelo mais 

forte (“cor 

mais viva”). 

Coloração mais escura 

ou avermelhada. 

Ocorre mais em 

morros ou 

apenas na Ilha 

de Sta Catarina. 

Produz mais 

sementes. 
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Ti

po N 
Critérios de distinção 

Cor (38) Qualidade (35) Flor (7) Casca/ súber (8)  Local (5)  Outros (8) 

R
o
sa

 

6 
Madeira de cor 

mais rosada. 

Densidade intermediária 

entre o branco e o 

vermelho (“nem mole 

nem dura”). Mais 

resistente que o branco. 

Não é quebradiça 

(“racha”). 

- - - - 

C
ed

ro
 

2 

Madeira de cor 

similar a Cedrela 

sp. (“meio 

rajado”, “cor de 

cedro”). 

Menor densidade 

(“macia, leve”) que os 

demais tipos. Madeira 

pode ser cortada em 

várias direções 

(“linheira”). 

- 
Mais espessa 

(“grossa”). 

Ocorre mais no 

morro, tem 

menos  

Fuste retilíneo e 

comprido 

(“formato 

perfeito”). 

Produz mais 

sementes. 

R
a

ja
d

o
 

1 
Madeira de cor 

mais escura. 

Densa (“dura”). Madeira 

difícil de ser cortada 

(“revessa”). Tem a 2ª 

maior durabilidade. 

- 
Espessa (“grossa”), 

escamosa 

(“esfarrapada”). 
- - 

N = número de citações do tipo de garapuvu; Cor = Cor da madeira; Quali = Qualidade da madeira; Flor = floração; Casca = textura 

ou coloração da casca externa; Local = local de ocorrência; (-) = critério não utilizado para distinguir as variedades. Os números 

entre parênteses correspondem ao número de indicações do critério de distinção.(*) “Busão” é o nome dado pelos artesãos à 

xilófagos que danificam as canoas quando fundeadas ou na areia da praia. 
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Tabela 4 - Quantidade de critérios de distinção de tipos de S. parahyba citados 

por perfil de entrevistado: construtores (n = 19) e reparadores (n = 12) de canoas 

na Grande Florianópolis e moradores (n = 12) da Costa da Lagoa, Santa Catarina, 

Brasil. 

Perfil N° mín. N° máx. N° méd. 

Construtor 0 7 2,84 ± 1,64 a 

Reparador 1 5 2,33 ± 0,99 ab 

Morador 0 4 1,58 ± 1,17 b 

N° mín = número mínimo, N° máx. = número máximo, N° méd. = número médio 

de tipos citados e desvio padrão. *Médias seguidas de letras iguais não diferem 

significativamente segundo o teste de Dunn a p < 0,05. 

 

3.2 Locais de ocorrência 
 

S. parahyba foi considerada uma espécie generalista por 56% dos 

entrevistados, que disseram que ela ocorre em diversas condições 

ambientais (“nasce em qualquer lugar”) devido ao grande potencial de 

produção de sementes e capacidade de dispersão, além de elevada taxa de 

germinação das sementes. Ainda assim, cada entrevistado reconheceu de 

um a seis locais em que árvores de garapuvu ocorrem com maior 

frequência, que seriam principalmente: em morros e encostas (terrenos 

acidentados) (condição citada por 60,5% dos entrevistados), 

proximidades de cursos d’água ou locais úmidos (51,2%); florestas 

(“mata fechada”) (48,9%); depressões de encosta ou locais pedregosos 

(“grota” ou “valagão”) (28%); antigas roças ou chácaras e terrenos sem 

vegetação ("terra limpa") (23,3%). As exigências ecológicas para o 

nascimento e desenvolvimento dos indivíduos de S. parahyba 

relacionadas à ocorrência nestes locais foram categorizadas em: alta 

disponibilidade de água, alta luminosidade, solo fértil e baixa exposição 

a ventos (Tabela 5). Estas condições ambientais podem ser encontradas 

em mais de um local de ocorrência citado. Além disso, o mesmo local (ex. 

floresta) foi citado por diferentes entrevistados por apresentar diferentes 

condições ambientais (umidade e fertilidade do solo, por exemplo) 

(Tabela 5). 

Algumas condições relatadas pelos participantes como propícias 

para a ocorrência da espécie coincidem com as condições nas quais eles 

consideram que as árvores atingem dimensões ideais para a confecção de 

canoas. Alguns entrevistados relataram que ao nascerem nas 

proximidades de cursos d’água, as árvores ficam maiores e seu 

crescimento radial é mais rápido. O sombreamento em condições de 

“mata fechada” ou depressões de terrenos, de acordo com os 
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entrevistados, estimula as árvores a crescerem para atingirem o dossel em 

busca de luz (Quer sair e passar por cima das outras espécies. E39, 35 

anos). Desta forma, as árvores ficam mais altas e com fuste mais retilíneo 

e comprido, além de apresentarem menos ramificações. 
 

Tabela 5 – Condições ambientais (cond.) propícias e locais de ocorrência de S. 

parahyba de acordo com 43 pessoas entrevistadas em comunidades de pesca 

artesanal da Grande Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. 

Cond. Locais Descrição/ motivos 

A
lt

a
 d

is
p

o
n

ib
il

id
a
d

e 
d

e 

á
g
u

a
 

Perto de cursos 

d’água (cachoeiras, 

córregos), em 

terrenos úmidos, 

terrenos planos 

(“baixadas”), em 

“mata fechada”, 

locais de curso 

d’água intermitente 

(“grotas”, “valas”) 

É uma planta que precisa de água para se 

desenvolver, que absorve muita água. Suas 

sementes são carregadas pelos cursos d’água 

e se acumulam e germinam onde a água para. 

Árvores adquirem maior tamanho. Em 

terreno seco a planta não cresce. 

A
lt

a
 l

u
m

in
o

si
d

a
d

e
 Locais ensolarados, 

“mata fechada” 

 

Terreno aberto, 

antiga roça, chácaras 

com pomar e/ou 

cafezal 

 

Para germinar precisa de luminosidade.   

E32 (83 anos) Agora o garapivu custa a 

nascer, porque o mato já fechou todo, o 

pequeninho nascendo agora não passa, não 

se cria debaixo dos otro. 

Quando em floresta, a busca por 

luminosidade promove o desenvolvimento 

rápido da árvore em altura para atingir o 

dossel. 

E21 (93 anos) Não gosta do pingo das 

outras, vem mal se vier debaixo de outra 

árvore, ela tem que ser a mais alta. 

Ocorre em terreno sem vegetação (“terreno 

limpo”), na borda dos caminhos, em 

chácaras antigas que tinham cafezais e outras 

frutíferas, e em locais de roça abandonada. 

E31 (84 anos) Nascia na roça porque o 

terreno tava limpo, não tinha mato, não 

tinha nada.  Tudo quanto é planta quer pegar 

o sol. 
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Para oito dos entrevistados, a ocorrência da espécie está 

relacionada ao litoral e à Ilha de Santa Catarina, por este ser entendido 

como seu ambiente natural e apresentar condições climáticas favoráveis. 

Alguns entrevistados indicaram também as regiões que eles reconhecem 

haver grande quantidade de indivíduos de garapuvu, como Rio Tavares, 

Ribeirão da Ilha e Costa da Lagoa, sendo esta última a mais reconhecida 

entre os artesãos que moram em outras localidades.  

 

3.3 Tempo de vida/ tamanho da árvore 
 

A longevidade foi considerada dependente de condições locais 

propícias ao desenvolvimento da árvore. O tempo estimado de vida de 

uma árvore variou entre os entrevistados desde algumas décadas até mais 

de 300 anos, sendo que 14% não soube informar. As faixas de tempo de 

S
o

lo
 f

ér
ti

l “Mata fechada” ou 

“mata virgem” 

Terrenos de antigas 

roças e chácaras 

Devido à fertilidade do solo devido ao 

acúmulo de serapilheira nas áreas de floresta.  

E21 (93 anos) Toda 'áuve' que dá em mata 

virgem gosta de dar mais protegida, as 

folhas caem e uma alimenta a outra.  

Para alguns entrevistados, nas áreas de 

antigos cultivos agrícolas, a terra ficava 

adubada e as árvores se desenvolviam 

melhor. 

E16 (62 anos) Onde tá nascendo era roça 

antes, porque a terra tá forte e nasce os 

garapivu.  

B
a
ix

a
 e

x
p

o
si

çã
o
 a

 v
en

to
s 

Morros e encostas 

(“nas costa do 

morro”, “empena”), 

depressões de 

encosta (“vala”, 

“valagão”) ou 

terrenos pedregosos 

Locais abrigados em que as árvores ficam 

menos expostas à ação de ventos, evitando a 

queda de ramos ou queda das árvores. Quase 

todos os entrevistados que reconhecem a 

condição de morro não mencionaram o 

motivo porque que é um local favorável. 

E15 (54 anos) Quanto mais costa de morro, 

o vento não bate...em lugar livre, em 

banhado, é difícil de ver, a árvore muito alta 

pode cair. 

E35 (67 anos) Tem que nascer outros mato 

pra proteger também. Onde tem vegetação, 

que segura ele. 
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vida mais citadas foram de 50 a 100 anos (23% dos entrevistados) e mais 

de 100 anos (35% dos entrevistados) (Figura 5). 

 

 

A altura máxima da árvore estimada pelos entrevistados variou 

entre mais de 8 metros até mais de 40 metros, sendo que metade dos 

participantes citou entre 10 a 30 metros de altura (Figura 6). O tamanho 

que o fuste pode atingir foi informado por 60% dos entrevistados: em 

relação ao diâmetro (de 1,5 a 4 metros) ou a circunferência (de 3 a 8,5 

metros), algumas vezes foi relacionado com o maior indivíduo de S. 

parahyba já observado ou utilizado pelos entrevistados. 

Figura 5 - Longevidade estimada de árvores de S. parahyba pelas 43 

pessoas entrevistadas em comunidades de pesca artesanal da Grande 

Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Ni = não informado. 
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O processo de senescência ou causas de mortalidade de árvores de 

garapuvu foram descritos por seis entrevistados. Uma das teorias é que as 

árvores de garapuvu são “fracas”: os ramos caem com facilidade em dias 

de ventos fortes e tempestades. No local em que houve a queda de um 

ramo, a entrada ou acúmulo e absorção de água são facilitados, e a partir 

deste ponto da árvore inicia-se o processo de apodrecimento, “de dentro 

para fora”. Um entrevistado considera que o apodrecimento da árvore em 

que há liberação de exsudato é o sintoma do processo de senescência. 

Outra causa de mortalidade mencionada seria pelo ataque de insetos 

(chamados pelos entrevistados de “broca”, “piolho”, “coró”, “zango” ou 

“carocha preta”), a partir de uma determinada idade da árvore (cerca de 

50 anos). O ataque do inseto causaria um furo e espaço vazio (oco) que 

passa a acumular água e a partir deste local para baixo, a árvore começa 

a morrer e sua copa (“galhada”) seca. O sintoma do ataque do inseto seria 

o escorrimento de exsudato escuro (“água vermelha”) a partir do furo 

(Figura 7).  

 

 

 

 

Figura 6 - Altura das árvores estimada de S. parahyba pelas 43 

pessoas entrevistadas em comunidades de pesca artesanal da Grande 

Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Ni = não informado. 
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Foi relatado um caso de grande mortalidade pelo ataque por insetos 

em Florianópolis por um entrevistado: 

 
E4 (85 anos) Chega um tempo, dá um coró e mata tudo, o 

camarão dos bugre. Há mais de quinze anos atrás, mais de 80 

árvores morreram no Ribeirão, o macho não morreu.  

 

 

3.4 Utilização de S. parahyba e escolha de árvores para canoa 

 

O principal uso do garapuvu, reconhecido por todos os 

entrevistados, é o emprego da madeira na confecção de canoas-de-um-

tronco-só (“canoas-de-um-pau-só”). Além do casco, a madeira pode ser 

utilizada para a confecção de outras partes da canoa ou para reparos. 

Também foi mencionado o uso da madeira e de outras partes da árvore 

para finalidades não relacionadas às canoas, como a confecção de 

artefatos, gamelas, gaiolas e alçapões para captura e criação de aves 

silvestres, material de construção civil, além de ter sido relacionado a 

jogos e brincadeiras infantis (Tabela 6). Destaca-se o uso da madeira para 

a confecção de gamelas, em que não se fazia necessária a derrubada da 

árvore, aproveitando-se a base do tronco (sapopema) ou restos da 

confecção das canoas. As gamelas eram equivalentes a bacias ou 

banheiras e foram essenciais às atividades domésticas diárias na época em 

que não havia água encanada nas comunidades. 

Figura 7 - Sintomas de mortalidade de indivíduos de S. parahyba 

possivelmente decorrentes de injúria causada pela queda de ramos (a) ou por 

ataques de insetos (a e b), de acordo com os entrevistados. 

A B 
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A escolha da árvore para a confecção da canoa é feita pelo artesão 

e, em alguns casos, pelos pescadores que encomendam a canoa. A árvore 

é escolhida por apresentar fuste retilíneo e dimensões satisfatórias de 

acordo com o tamanho da canoa que se deseja confeccionar. Alguns 

artesãos medem o tamanho da árvore pelo “rodo”, equivalente à 

circunferência, outros medem pelo “topo”, que é o diâmetro do tronco 

depois de cortado, ou ainda, pelo tempo de vida que a árvore possui 

(Tabela 7). Todos os artesãos almejam uma árvore de maior tamanho 

possível para a construção de uma canoa de voga (também chamada de 

canoa bordada), pois este tipo de canoa é considerado uma forma de status 

social – tanto para quem confecciona, quanto para quem a detém e a 

utiliza. Árvores grandes possibilitariam também a construção de mais de 

uma canoa pequena ou média com o mesmo fuste.  

Ainda assim, os entrevistados informaram dimensões mínimas 

satisfatórias para confeccionar uma canoa pequena (chamada de batelão) 

(Tabela 7). O diâmetro mínimo variou entre 60 cm e 150 cm (Figura 8), 

e para uma canoa grande, foi relatada a necessidade de diâmetro de até 

290 cm (Tabela 7). A altura mínima necessária variou de 4 a 10 metros 

(Tabela 7, Figura 8). 

Dentre os parâmetros utilizados para a escolha de uma árvore, 40% 

dos entrevistados relataram a idade mínima necessária. Destes, 47% 

estimaram que árvores com idade entre 30 e 40 anos podem ser usadas 

para confeccionar canoas pequenas, 35% estimaram entre 50 e 60 anos, e 

12% entre 20 e 30 anos. Apenas um entrevistado citou mais de 100 anos, 

referindo-se ao tamanho mínimo para a confecção de uma canoa grande. 

Após a escolha da árvore, existem períodos considerados ideais 

para o corte, especialmente nos meses de inverno (ou meses sem a letra 

R) - que coincidem com o período de deciduidade da espécie - e durante 

a lua minguante (chamada de vazante). Nestes períodos os participantes 

acreditam que a árvore esteja “sem água”, que esteja “madura”. A retirada 

nestes períodos evita o ataque por xilófagos e a longo prazo, garante 

maior durabilidade à canoa. Para a retirada do tronco da floresta o artesão 

contava com a ajuda de um grupo de 5 a 20 homens da comunidade. A 

atividade poderia demorar mais que um dia e foi relatada pelos 

entrevistados como uma tarefa trabalhosa, mas que ao mesmo tempo, 

promovia encontros alegres entre amigos. 
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Tabela 6 - Tipos de uso de S. parahyba e as partes da árvore destinadas à cada finalidade, de acordo com os 43 entrevistados em 

comunidades de pesca artesanal da Grande Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. 

USO PARTE UTILIZADA DESCRIÇÃO 

Canoa – casco Tronco Confecção de canoas-de-um-tronco-só ou “canoas-de-um-pau-só”. E13 (75 anos) 

Bonita a pergunta, porque usa o garapuvu, acho que já nasceu própria pra canoa. 

Partes ou 

acessórios da 

canoa 

Tronco, ramos, 

reutilização galhos 

podados 

Partes da canoa: paneiro, borda/ buçada, remadeira, remo. Acessórios para 

transporte de canoas com quilha (“rolo” = galhos ou tronco), ou sem quilha 

(“estiva” = metade de tronco ou galho). 

Consertos de canoa Tronco, ramos Conserto ou remendo: a madeira é usada para substituir ou reforçar partes da 

embarcação que se deterioraram (no passado e atualmente) 

Miniatura de canoa Tronco, ramos, restos do 

tronco para canoa 

Artesanato para decoração, com tamanho variável (poucos centímetros até 4m), de 

acordo com o artesão. 

Artefato de pesca Galhos Boia para rede, especialmente quando não havia boias de isopor. 

Gamela, cocho  Ramos, tronco ou raiz, 

base do tronco 

(sapopemas ou“pé da 

árvore”), “nó” 

A gamela era usada para lavar alimentos e louça, para banhos ou para armazenar 

artigos alimentícios e objetos. Eram utilizadas também como comedouro para 

animais domésticos. O cocho é um artefato de engenho que é esculpido em um 

tronco de árvore e é utilizado em etapas de produção da farinha de mandioca. 

Outras peças 

artesanais 

Ramos, tronco ou raiz 

(base do tronco), raque 

Com a madeira são feitos móveis, prateleiras, adega, fruteira, bandejas, esculturas, 

cuia, prato. Com a raque confecciona-se abajur e arranjos para decoração. 

Alçapão e gaiola  Raque Confecção de alçapão para captura e gaiola para criação de aves silvestres. Uso 

passado muito citado, não mencionado ou observado como utilizado no presente. 

Jogos infantis/ 

brincadeira 

Raque, semente Raque usada para desenhar na areia ou para brincar de espada. Brincavam de jogar 

a semente/ fruto alado para cima para ver cair voando. 

Material de 

construção 

Tronco Forro, divisórias internas, estaca para cerca; caixaria; cancha de bocha. 

Lenha Galhos, restos da canoa Lenha para auto consumo ou quando não havia outra mais adequada disponível. 
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Tabela 7 - Tamanho necessário para a confecção de canoas de garapuvu de acordo 

com os 31 artesãos (construtores e reparadores) entrevistados em comunidades 

de pesca artesanal da Grande Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. 

Medida Tamanho 

necessário* 

Detalhes 

Diâmetro do 

tronco ou “topo” 

60 – 290 cm  

(média 1,3 ± 

0,6 m) 

Tem relação com o tamanho da abertura 

da canoa, chamada de “boca”. 

Circunferência 

do tronco ou 

“rodo” 

1,76 a 9 

metros 

(média 4,5 ± 

2,4 m) 

Chamada também de “roda”, “mango”, 

“espessura”, “grossura”, “contorno” ou 

“redondo” pelos artesãos, tem relação com 

a altura e abertura (“boca”) da canoa 

Altura do tronco 

ou “comprido” 

Mínimo de 

4 a 10 

metros 

Comprimento do tronco sem a ramificação, 

tem relação com o comprimento da canoa. 

Alguns artesãos relataram ser possível 

fazer duas canoas com um mesmo tronco. 

Idade Mínimo de 

30 anos a 60 

anos 

São preferidas árvores com a maior idade 

possível, devido à qualidade da madeira e o 

tamanho do fuste. 

* As dimensões necessárias à confecção foram relatadas em metros, braças e 

principalmente, em palmos e foram convertidas para metros. Para a conversão 

das medidas foi considerado que 1 palmo = 0,22 metros e 1 braça = 2,2 metros. 

 

 

Os principais motivos da escolha de S. parahyba para a confecção 

de canoas são referentes às características propícias ao entalhe: madeira 

M
ín

. 
4
 –

 1
0

m
 

Mín. 60 – 150 cm 

Figura 8 - Tamanho mínimo necessário de diâmetro (“topo”) e de 

altura do fuste para a confecção de uma canoa, de acordo com os 

artesãos entrevistados. 
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com baixa densidade (leve), baixa dureza (macia) e linheira (“sem 

veios”), pelo formato do fuste: retilíneo, com dimensões (diâmetro e 

altura) satisfatórios (“árvore grande”) e, ainda, devido à densidade da 

madeira conferir benefícios ao manejo da canoa por ser leve e apresentar 

boa flutuabilidade (“boieira”) (Tabela 8). A espécie é utilizada também 

por ser a única disponível nas comunidades dos entrevistados que 

apresenta o maior número de características desejadas (especialmente em 

relação ao tamanho de fuste) para a confecção de canoas para a pescaria. 

 A figura 9 ilustra as etapas de entalhe e de inclusão de 

acabamentos na canoa. 

 

Ainda assim, foram relatadas algumas desvantagens no uso do 

garapuvu para a construção de canoas: madeira porosa, que absorve mais 

água (“esponja”, “chupa água fácil”) e tem maior tendência ao 

apodrecimento quando comparada a outras madeiras, como Ocotea 

porosa, Ocotea sp./Nectandra sp., Aspidosperma sp. e Cedrela sp. 

(Orofino et al, submetido). Foi informado ainda que se a madeira estiver 

muito mole e a ferramenta utilizada para o entalhe não estiver muito 

afiada, a madeira amassa ao invés de ser cortada. 

Figura 9 - Etapas da confecção de uma canoa de garapuvu: entalhe e 

acabamentos finais. 
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Os entrevistados, especialmente os artesãos, fazem a distinção dos 

tipos de garapuvu pelas características que a madeira apresenta com 

relação à confecção de canoas (Tabela 3). O garapuvu vermelho é 

considerado como o melhor para fazer canoas pela maioria dos 

entrevistados, especialmente por sua durabilidade quando comparado aos 

demais tipos. Além de mais pesada que as demais, a madeira do tipo 

vermelho é mais resistente à água salgada, a cupins e ao “busão” (nome 

dado pelos artesãos à xilófagos que danificam as canoas quando 

fundeadas ou na areia da praia). Entretanto, as desvantagens relacionadas 

ao garapuvu vermelho foram que a sua madeira é mais difícil de ser 

trabalhada pois apresenta mais “veios”, além de menor resistência à 

exposição ao sol (“racha mais”) do que os outros tipos. Já o garapuvu 

branco foi relatado como o tipo de garapuvu menos resistente e foi 

considerado como o melhor tipo para a confecção de canoas por apenas 

um dos entrevistados. Sua madeira tem a menor densidade (“o mais 

fraco”, “muito mole), maior susceptibilidade a xilófagos (“o mais 

bichento”), encharca facilmente (“puxa muita água”) e apodrece com 

mais facilidade. De acordo com os artesãos, este tipo não pode ser 

utilizado em algumas partes da canoa que requerem maior resistência 

(como o banco, por exemplo), mas é utilizado quando a árvore é muito 

grande ou quando não há outro tipo de madeira disponível. Geralmente, 

os colaboradores preferem os tipos de garapuvu citados que possuem 

madeira de cor mais escura ao garapuvu branco. 
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Tabela 8 - Motivos de escolha de uso do garapuvu para a confecção e conserto de canoas pelas 43 pessoas entrevistadas em 

comunidades de pesca artesanal da Grande Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. N = número de citações. 

Motivo  N Descrição  

Facilidade de 

entalhe 

Qualidade da 

madeira 

26 Baixa dureza e 

densidade 

Macia, boa para cortar e para esculpir, facilidade de tirar lascas (“cavacos”). A baixa 

densidade (“leveza”) facilita o manuseio do fuste durante o entalhe. E14 (67 anos) Mole, 

não muito dura, antigamente se fazia no machado e enxó, não pode ser muito rígida. 

5 Linheira, fibras 

paralelas 

Madeira “lisa”, “linheira”, “corridia”, “tem ferpo reto”, “sem veio”, permite o corte em 

várias direções, não sai “farpa” e, portanto, apresenta mais segurança para o trabalho. 

Condições 

propícias à 

navegação/ 

durabilidade 

canoa 

21 Baixa 

densidade: leve 

e boia com 

facilidade 

A leveza confere facilidade ao manejo e transporte da canoa depois de pronta. Apresenta 

também boa flutuabilidade, o que confere maior segurança à embarcação: quanto mais leve 

for a canoa e seus aparatos, melhor a flutuação. E4 (85 anos) Se encher de água não 

afunda. 

8 Resistente à 

água salgada 

E16 (62 anos) Garapivu é madeira pra água salgada, não serve pra água doce - na água 

doce não dura muito, apodrece rápido. 

5 Boa 

durabilidade  

Canoas duram mais tempo, são resistentes, a madeira é maleável (“trabalha bem”) e sua 

madeira não racha com facilidade. 

Ocorrência 

espécie 

8 Disponibilidade Mais disponível que outras espécies no local de confecção da canoa, em tamanho e 

quantidade. 

Qualidades 

do tronco / 

Porte da 

árvore 

22 Formato do 

fuste 

Formato do fuste: retilíneo e com tamanho desejado. Tem crescimento rápido. Além disso, 

as árvores possuem um lado mais reto (“chatura da árvore”), onde é esculpida a abertura ou 

“boca” da canoa. 

5 Não ramifica 

muito 

O tamanho do fuste sem ramificações (“tronco liso”) é suficiente para a construção da 

canoa. A ausência de ramificações (nós) confere maior durabilidade à canoa.  

E9 (75 anos) Não pode ter nó, porque quando tem precisa fazer remendo. 
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Atualmente, é baixa a frequência de uso do recurso para confecção 

de canoas, que de acordo com as pessoas entrevistadas, era maior há 10-

30 anos atrás. Durante o processo de planejamento e execução deste 

estudo (de dois anos), os entrevistados da Costa da Lagoa não extraíram 

árvores da comunidade para a construção de canoas – apenas para a 

confecção de canoas menores para decoração (o que não envolve 

necessariamente a extração de árvore).  Presenciamos partes do processo 

de confecção de apenas três canoas, que foram feitas com árvores que 

estavam colocando em risco residências de outras comunidades. 

Por se tratar de uma atividade artesanal e esporádica, os artesãos 

entrevistados não souberam mensurar com precisão quantas canoas 

faziam ou consertavam no passado e como isto se alterou com o passar 

do tempo. Mesmo assim, eles consideram que a procura de serviços de 

carpintaria naval tem diminuído por atualmente existirem menos canoas 

para consertar e por haver menor demanda por novas canoas. Metade dos 

artesãos não pratica mais a atividade, principalmente devido a 

dificuldades relacionadas à legislação ambiental, questões de saúde e 

escassez de mão-de-obra e por mudanças na atividade pesqueira e nos 

tipos de embarcação. As principais dificuldades relacionadas aos órgãos 

ambientais foram: receio de expor suas atividades de construir ou reparar 

canoas e ser monitorado posteriormente; processo de emissão de 

autorização muito burocrático e dificuldade de obtenção de licença; 

convicção de que o corte de árvores é proibido (assim como “fazer roça”) 

e oferece risco de prisão. 

Aliada à pequena procura por canoas, os entrevistados afirmam 

que as canoas de garapuvu duram muito tempo e dependem da 

conservação feita pelo dono da canoa para evitar ou retardar sua 

degradação ou apodrecimento. A maior parte dos artesãos entrevistados 

(74%) considera que a duração das canoas é de 100 anos ou mais; 9% 

dizem que dura de 20 a menos de 100 anos; 9% menos de 50 anos e 7% 

mais de 200 anos. 

 

 

4. DISCUSSÃO 

 

Nem todos os aspectos do CEL sobre S. parahyba estão amplamente 

distribuídos entre os grupos de entrevistados: os artesãos que constroem 

e/ou reparam canoas possuem conhecimento específico mais detalhado 

sobre os tipos de garapuvu e sobre as formas de distingui-los, quando 

comparados aos moradores. Estudos prévios demonstram que o 

conhecimento sobre plantas é maior quando as pessoas efetivamente as 
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utilizam (Luoga et al., 2000; Hanazaki et al., 2000; Ayantunde et al., 

2008). Ghimire et al. (2004) em pesquisa no Tibet, encontraram que 

especialistas em medicina tradicional local têm conhecimento mais 

detalhado sobre aspectos biológicos e ecológicos de duas espécies de 

plantas medicinais coletadas, em relação a coletores que comercializam 

as plantas e a agricultores que utilizam as plantas e que não tem a extração 

como o principal componente de sua vida profissional. 

A confecção de canoas também requer um conhecimento específico 

que é dependente da diversidade vegetal local disponível (Brosi et al., 

2007). Não houve diferença significativa entre o número médio de 

critérios de distinção de tipos de garapuvu entre construtores e 

reparadores. Ainda assim, o maior número de critérios reconhecido por 

uma pessoa (o que inclui aspectos morfológicos da planta), foi observado 

no grupo de artesãos que constroem canoas. Possivelmente porque as 

pessoas que confeccionam normalmente escolhem a árvore na mata, 

enquanto que as pessoas que reparam muitas vezes recebem a madeira em 

seu local de trabalho (assim como a canoa para o conserto) e nem sempre 

residem próximos aos remanescentes florestais. Além da transmissão 

cultural que pode ocorrer entre membros de uma comunidade ao 

buscarem árvores juntos, o CEL também pode ser adquirido por ampla 

observação da natureza pelos artesãos (Huntington, 2000). Reyes-García 

et al. (2005) compararam duas comunidades na Amazônia boliviana e 

encontraram que pessoas menos dependentes dos recursos florestais 

(comunidades mais próximas à mercados) apresentaram menor utilização 

e conhecimento etnobotânico do que pessoas da comunidade mais remota. 

Além dos artesãos, os moradores com experiência na atividade 

agrícola também demonstram conhecimento sobre os tipos de garapuvu, 

aspectos da ecologia da espécie e de seu uso para a confecção de canoas. 

Isto reflete a troca de informações entre os moradores da comunidade e 

remete a um tempo passado em que as pessoas se auxiliavam mais para 

realizar tarefas. A puxada da canoa, que envolve o corte e retirada da 

árvore de S. parahyba da mata, é lembrada como um evento social 

importante para os moradores e para os artesãos que constroem canoas. O 

momento da coleta pode então colaborar para criar ou reforçar conexões 

entre as pessoas da comunidade, fato ressaltado em estudos prévios sobre 

a utilização de recursos madeireiros (Idrobo, 2014) e não madeireiros 

(Herrmann, 2005). Para Salpeteur et. al. (2016), há efetiva transmissão de 

conhecimento ecológico tradicional entre pessoas pertencentes a grupos 

com relacionamentos informais devido ao compartilhamento de 

experiências em atividades práticas feitas em conjunto. De acordo com 

estes autores, relações de amizade, assim como as de parentesco, são 



62 

 

primordiais e precisam ser consideradas nas redes de governança de 

recursos naturais (Salpeteur et al., 2016). Outro fator que contribui para o 

conhecimento sobre o garapuvu e seu uso para canoas entre os moradores 

é o contexto da comunidade da Costa da Lagoa: a pesca artesanal para 

autoconsumo com canoas fez parte do modo de vida dos moradores e 

ainda é praticada por alguns deles; além disso o principal acesso à 

comunidade é via lacustre e a canoa foi o principal meio de transporte até 

a década de 1980. 

A característica da madeira de árvores de S. parahyba apresentar 

tonalidades de outras cores além da branca (como rosa, vermelho ou 

amarelo) já foi indicada por outros autores (Nisgoski, 2012; Luz, 2014). 

Entretanto, estudos genéticos sobre a espécie não avaliaram se essa 

variável tem relação com variedades genéticas (Freire et al. 2007; 

Turchetto-Zolet et al. 2012), ou botânicas distintas. 

Os entrevistados relataram que as árvores ocorrem em “qualquer 

lugar”, ou seja, que tem um hábito generalista. Schizolobium parahyba 

var. parahyba tem registro de ocorrência em todas as regiões do país, 

exceto na região Norte (onde ocorre a S. parahyba var. amazonicum), pois 

se adapta a diversas condições ambientais (Lewis, 2015), característica 

comum a espécies pioneiras. Por ser uma espécie pioneira, a alta 

incidência luminosa, especialmente em “terrenos limpos” e em “antigas 

roças”, é favorável à germinação de suas sementes. Por outro lado, de 

acordo com os colaboradores, na condição de “mata fechada”, a 

competição com outras árvores por luminosidade promove o crescimento 

mais rápido (em altura) de indivíduos de S. parahyba, além de menor 

ramificação. Por seu crescimento rápido, por sua plasticidade fenotípica 

e tolerância a diferentes condições ambientais (Sampaio-e-Silva, 2011), 

S. parahyba var. parahyba tem capacidade de estabelecer populações e 

dominar remanescentes de formações vegetacionais em outras regiões 

biogeográficas, como na Floresta Estacional Semidecidual, onde é 

considerada espécie invasora (Sampaio-e-Silva, 2011; Abreu et al., 

2014).   

A maior ocorrência de indivíduos de S. parahyba em locais próximos 

à cursos d’água, terreno úmidos ou “grotas” (locais com curso d’água 

intermitente) tem influência direta da precipitação e da maior 

disponibilidade de água. Sampaio-e-Silva (2011) também encontraram 

maiores adensamentos de populações nas proximidades de corpos d’água, 

em fragmentos tanto de Floresta Ombrófila Densa quanto de Floresta 

Estacional Semidecidual. Estudos realizados sobre os anéis de 

crescimento de S. parahyba mostram que o incremento de diâmetro das 
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árvores da espécie tem influência positiva da precipitação (Callado, 

Guimarães, 2010) e do excesso de água no solo (Marcati et al., 2008).  

A longevidade das árvores de S. parahyba estimada por 23% dos 

entrevistados foi entre 50 anos e 100 anos. Em estudos sobre anéis de 

crescimento de S. parahyba foram identificados indivíduos de até 69 anos 

(Callado, Guimarães, 2010) e de até 73 anos (Latorraca et al., 2015). No 

entanto, outros 35% dos colaboradores estimam que as árvores atingem 

mais de 100 anos. De acordo com as características levantadas nas 

entrevistas - como necessidade de luminosidade, ocorrência em locais de 

antigas roças e chácaras, hábito generalista e longevidade superior a 50 

anos - a espécie pode ser então classificada como pioneira longeva ou 

grande pioneira (Latorraca et al., 2015). 

Os participantes informaram que a longevidade está relacionada ao 

local de nascimento das árvores e da ocorrência de eventos estocásticos 

como a queda de galhos ou da árvore inteira devido a intempéries 

climáticas (fortes ventos, chuvas) ou ao ataque por insetos. Callado e 

Guimarães (2010) relacionaram um caso de mortalidade de árvores de S. 

parahyba na Ilha Grande (Paraty, RJ) à precipitação anual anômala entre 

os anos de 1997 e 2001. Este caso de mortalidade na Ilha Grande (há 15 

anos) e outro na Ilha do Algodão (entre 20 e 30 anos atrás) também foram 

relatados por artesãos de canoa do Saco do Mamanguá (Paraty, RJ) e 

foram associados a dois motivos: a senescência das árvores (que tem 

ocorrência estimada pelos artesãos desta comunidade entre sete e 30 anos 

de vida) e ao ataque por insetos (observação pessoal, 2016).  

Um dos principais motivos relacionados à utilização do garapuvu para 

confecção de canoas foi a baixa densidade, que confere leveza e maciez, 

propícios à carpintaria e ao manejo da embarcação na pescaria. Em outras 

comunidades, outras espécies também são escolhidas tanto por sua 

durabilidade quanto pela facilidade que conferem ao entalhe (Denadai et 

al., 2009; Maldonado, 2004; Medley, 1993). Schizolobium parahyba é 

considerada uma das espécies brasileiras com madeira de mais baixa 

densidade (Gonzaga, 2010) e apresentou a menor densidade de madeira 

entre outras cinco espécies de Mata Atlântica de crescimento rápido 

(média de 0,32 g/cm³) (Shimamoto et al., 2014). A densidade da madeira 

de espécies arbóreas diminui com o aumento da taxa de crescimento e 

está negativamente relacionada com a taxa de decomposição (Martínez-

Ramos, 1998); ou seja, apesar de S. parahyba apresentar a qualidade de 

ser leve, sua madeira tem maior suscetibilidade ao apodrecimento. Ainda 

assim, a durabilidade relatada das canoas de garapuvu (até mais de 100 

anos) é muito superior à durabilidade (de dois anos) de canoas feitas por 

uma comunidade ribeirinha no leste do Quênia com espécies de densidade 
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superior a S. parahyba, como Ficus sycomorus (0,47 g/cm³) e Populus 

ilicifolia (0,50 g/cm³) (Medley, 1993). Além do tipo de madeira 

empregada, o tempo que uma canoa pode durar depende da frequência de 

utilização das canoas e do cuidado adequado durante sua utilização. 

O diâmetro mínimo necessário das árvores para a confecção de canoas 

relatado pelos artesãos (de 60 cm) também foi registrado em pesquisa no 

Quênia, em que outras espécies arbóreas são usadas como F. sycomorus, 

P. ilicifolia, Diospyros mespiliformis, Mangifera indica, Mimusops 

obtusifolia e Blighia unijugata (Medley, 1993). Este tamanho é maior do 

que a média de DAP encontrada no Inventário Florestal feito em 

remanescentes florestais em Santa Catarina, que registrou as dimensões 

médias: DAP de 31,52 ± 6,23 cm, altura do fuste de 9,91± 1,59 m e altura 

total de 16,72 ± 2,82 (Vibrans et al., 2013c). É superior também à média 

de tamanho registrada em estudos realizados na Mata Atlântica do litoral 

do estado do Paraná: DAP médio de 31 ± 20 cm e altura total média de 

15 ± 3,4 m (Shimamoto et al., 2014). A diferença de tamanho entre as 

árvores utilizadas para as canoas e as mensuradas nos estudos citados 

pode ser devido à existência de indivíduos maiores no passado, como 

também, pode ser resultado das condições ambientais dos locais 

escolhidos para a realização dos estudos. Na Costa da Lagoa 

(Florianópolis/ SC), as médias de DAP e altura mensuradas em florestas 

com diferentes idades de regeneração e tipos de manejo foram, 

respectivamente, de 45,7 ± 18,9 cm e 16,3 ± 4,5 m (Artigo 2 desta 

dissertação). No entanto, a média de DAP dos indivíduos mensurados em 

áreas com ao menos 60 anos de pousio de agricultura itinerante foi de 

55,36 ± 13,93 cm (Artigo 2), indicando que locais com histórico de 

manejo semelhante são potenciais fontes de árvores com dimensões 

apropriadas.       

Aproximadamente metade (47%) dos entrevistados que estimaram o 

tamanho mínimo para a confecção de canoas através do tempo de vida 

das árvores, relataram que a partir de 30 a 40 anos pode-se construir 

canoas pequenas. Indivíduos de S. parahyba mensurados no litoral 

sudeste brasileiro (Ilha Grande, RJ) com 33 e 39 anéis de crescimento 

anual apresentaram DAP de 22,5 a 40 cm (Callado, Guimarães, 2010), 

tamanho inferior ao mínimo de 60 cm. Outros 35% dos entrevistados 

mencionaram que a partir de 50 a 60 anos a árvore já pode ser usada. De 

acordo com a literatura, o período de tempo estimado para uma árvore de 

S. parahyba atingir o diâmetro de 50 cm é de 57 anos (Costa et al., 2015) 

embora exista registro de indivíduos de 49 cm de DAP com 53 anos 

(Callado, Guimarães, 2010). Desta forma, parece que o crescimento 

diamétrico de S. parahyba é variável entre indivíduos de mesma idade 
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(Costa et al., 2015) e é dependente de fatores climáticos, como a 

precipitação (Latorraca et al., 2015) e do sítio em que árvores se 

encontram (Sarukhán et al., 1984). 

Na busca por pessoas com o perfil de informante-chave percebeu-se o 

declínio da atividade de confecção de canoas e consequentemente, a 

tendência de que o conhecimento sobre a espécie nas comunidades 

estudadas possa ser esquecido. Notou-se que poucos artesãos 

entrevistados ainda fazem canoas e diversos artesãos indicados estavam 

doentes (alguns impossibilitados de participar da pesquisa) devido à idade 

avançada, ou que haviam falecido recentemente.  

Outro obstáculo percebido foi o receio das pessoas em indicar 

artesãos, ou, o receio dos artesãos em fornecerem detalhes sobre sua 

atividade, uma vez que a extração de árvores nem sempre é feita de forma 

legalizada. Por S. parahyba ser um recurso florestal com extração 

condicionada a autorizações concedidas por instituições governamentais, 

alguns entrevistados possivelmente não informaram a quantidade real de 

árvores que exploram. Percebemos que, ao realizar observação 

participante com dois artesãos, aos poucos foram relatados depoimentos 

diferentes daqueles da primeira entrevista, especialmente em relação à 

exploração clandestina de espécies florestais nativas. Pesquisas sobre 

manejo tradicional de florestas frequentemente utilizam metodologias de 

observação participante (Ghazanfari et al., 2004; Herrmann, 2005) e esta 

pode ser uma alternativa para se obter dados mais precisos de coleta de 

recursos florestais. Ainda assim, é baixa a atual pressão de uso relatado 

do recurso, quando comparada à pressão de 30 anos atrás (de acordo com 

os entrevistados), uma vez que os poucos artesãos que ainda 

confeccionam canoas fazem no máximo de uma a duas canoas com 

frequência anual. Além disto, de acordo com os entrevistados, canoas de 

garapuvu duram muito tempo se forem tomados os devidos cuidados de 

conservação com estas embarcações. Estes fatores contribuem para 

promover uma longevidade maior dos indivíduos de S. parahyba que 

porventura serão extraídos, o que significa indivíduos maiores e mais 

ciclos anuais de produção de sementes. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O uso e o conhecimento relatados sobre S. parahyba pelos 

entrevistados neste estudo ressaltam a importância cultural desta espécie 

para comunidades de pesca artesanal do litoral de Santa Catarina. Além 

disso, esta pesquisa traz elementos sobre o extrativismo de S. parahyba 
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para confecção de canoas que podem ser considerados na elaboração de 

diretrizes legais sobre a exploração e manejo sustentável da espécie. 

A descrição dos tipos de garapuvu conhecidos, da longevidade e 

tamanho que as árvores atingem, dos locais de ocorrência e demais 

características ecológicas e biológicas relatadas, mostram que artesãos 

que constroem e reparam canoas, assim como moradores de uma 

comunidade pesqueira, possuem compreensão sobre a espécie e seu 

ecossistema. Esta compreensão está relacionada à utilidade e importância 

cultural que o garapuvu e a pesca artesanal têm para estas pessoas, fatores 

que possivelmente estimularam a manutenção de indivíduos da espécie 

para posterior uso pelos moradores. Para compreender os impactos que 

os usos da paisagem por comunidades humanas possam ter ocasionado na 

distribuição e na abundância de S. parahyba, são necessários estudos de 

etnoecologia da paisagem e sobre a ecologia populacional desta espécie. 

Consideramos que são necessárias ações de valorização das 

atividades de confecção e utilização das canoas, para evitar a perda do 

conhecimento ecológico local associado a S. parahyba na região 

estudada. A prática destas atividades possivelmente seria estimulada 

através da gestão sustentável das florestas mediada por utilizadores 

(artesãos e moradores) juntamente com órgãos reguladores. 
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ARTIGO 2. 

 

ETNOECOLOGIA DA PAISAGEM E ESTRUTURA 

POPULACIONAL DE SCHIZOLOBIUM PARAHYBA (VELL.) 

BLAKE 

 

 

RESUMO 

O manejo das paisagens por populações humanas é um dos fatores que 

influenciam a ocorrência atual de espécies vegetais. O objetivo geral deste 

artigo foi investigar os possíveis efeitos do uso da paisagem e de 

Schizolobium parahyba (Vell.) Blake var. parahyba, uma das principais 

árvores usadas para a confecção de canoas no litoral sul do Brasil, na 

estrutura populacional desta espécie. Por meio de mapeamento 

participativo e entrevistas semi-estruturadas foram identificadas unidades 

de paisagem (UP) de ocorrência de S. parahyba na comunidade da Costa 

da Lagoa (Florianópolis, Brasil), o manejo feito nestas áreas ao longo do 

tempo e as espécies vegetais indicadoras destas UP. Foi realizado o 

mapeamento aéreo de uma área de aproximadamente 240 ha, que 

possibilitou a delimitação das UP, identificação de locais de ocorrência 

de S. parahyba e escolha de locais para alocação de parcelas a campo. Em 

cada tipo de UP foram alocadas três parcelas de 40 x40 m para avaliação 

da estrutura populacional da espécie e de parâmetros ambientais. Foram 

entrevistadas 15 pessoas e identificadas três UP em que a espécie está 

presente: “Chácara”, “Capoeirão” e “Mata fechada”. Foram mensurados 

80 indivíduos de S. parahyba, sendo 75 adultos, e não houve diferença 

significativa na densidade de indivíduos, na área basal e na média das 

variáveis dendrométricas (DAP, altura, altura de fuste e área de copa) 

entre as UP. A estrutura das populações apresentou diferenças quanto à 

distribuição de diâmetro entre a UP Capoeirão (menor tempo de pousio 

de agricultura itinerante) e as outras duas UP, sendo os indivíduos com 

DAP inferior a 20 cm avaliados apenas na UP Capoeirão. As UP Mata 

fechada (maior tempo de pousio de agricultura itinerante) e Chácara 

(antigas áreas de cultivos perenes em sistema agroflorestal) apresentaram 

populações semelhantes em relação à distribuição diamétrica. As 

variáveis ambientais não diferiram significativamente entre as unidades 

de paisagem, o que sugere que as diferenças encontradas na estrutura 

populacional são decorrentes das práticas de manejo e do tempo de 

pousio. Em todas as UP foi registrado baixo número de indivíduos nos 
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estágios iniciais de desenvolvimento, possivelmente devido à diminuição 

atual de abertura de clareiras por manejo antrópico. Schizolobium 

parahyba ocorre em áreas que receberam diferentes formas e intensidades 

de manejo, apresentando diferentes distribuições de tamanho nestes 

locais. Por isto, esta espécie pode ser considerada indicadora do tempo de 

pousio de atividades antrópicas e de paisagens culturais. 

 

Palavras-chave: Ecologia histórica, conhecimento ecológico local, Mata 

Atlântica. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O manejo da paisagem por populações humanas no passado pode 

ser evidenciado por mudanças na qualidade do solo (Woods & McCann 

1999) e na diversidade, distribuição e abundância atuais de espécies 

vegetais (Erickson 2008; Reis et al. 2014). Estes sinais podem revelar 

algum grau de domesticação da paisagem, resultante de práticas humanas 

intencionais ou não intencionais com a finalidade de criar paisagens 

produtivas para humanos e outras espécies (Clement 1999; Erickson 

2008). Distúrbios antropogênicos na paisagem incluem atividades como 

a queima e o desmatamento de áreas para o plantio de cultivos agrícolas, 

como também o manejo de florestas para aumento da disponibilidade de 

determinadas espécies (Erickson 2008).  

Um tipo de manejo comum a diversas comunidades tradicionais 

que habitam ou habitaram florestas tropicais é a agricultura itinerante 

(Dove 1993; Jong 1996; Peroni & Hanazaki 2002; Schmidt-Vogt 2001). 

Esta prática é caracterizada por sucessivos ciclos de abertura de clareiras 

por derrubada e queima da vegetação para o cultivo de plantas 

alimentícias anuais ou bianuais seguidos de períodos de pousio (Adams 

2000). As áreas de floresta secundária resultantes (pousio) continuam a 

ser frequentadas pela comunidade local (Posey 1985) e são ricas em 

espécies que são ou que já foram utilizadas com fins alimentícios (para 

humanos e animais silvestres) (Bayliss-Smith et al. 2003; Clement et al. 

2009), medicinais (Junsongduang et al. 2013; Voeks 1996), madeireiros 

(Clement et al. 2009; Steenbock et al. 2011), entre outros. Esses ciclos 

periódicos de abertura de clareiras favorecem o estabelecimento de 

espécies pioneiras, e a presença destas espécies em algumas florestas tem 

evidenciado locais de antigos povoamentos humanos (Bayliss-Smith et 

al. 2003; Oliveira 2007).  

Uma das espécies características da Floresta Ombrófila Densa que 

pode formar agrupamentos densos em clareiras é Schizolobium parahyba 
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(Vell.) Blake (Fabaceae) (Reitz et al. 1979). Espécies como S. parahyba 

que apresentam copas que se destacam no dossel de florestas e podem ser 

facilmente identificadas em levantamentos aéreos, servem como 

indicativos de distúrbios na vegetação decorrentes de cultivos ou 

habitações (Bayliss-Smith et al. 2003). Schizolobium. parahyba está entre 

as principais espécies arbóreas utilizadas na confecção de canoas 

artesanais de-um-tronco-só no litoral sul e sudeste brasileiro (Figueiredo 

et al. 1993; Hanazaki et al. 2009; Idrobo 2014). Em razão deste uso e por 

ser uma espécie pioneira e apresentar boa regeneração em clareiras, pode 

ser considerada uma espécie característica de paisagens antropizadas.  

A etnoecologia da paisagem estuda as formas com que sociedades 

humanas interagem, percebem e classificam elementos da paisagem local 

em que vivem (Johnson & Hunn, 2010). A distinção de unidades na 

paisagem (ou de padrões na paisagem) pode estar associada a 

características de relevo, estruturas geomorfológicas, corpos d’água ou 

conjuntos específico de plantas (Hunn & Meilleur 2010; Toledo & 

Barrera-Bassols 2010). A conformação da paisagem têm influência de 

comunidades humanas, bem como a paisagem tem efeitos sobre os 

comportamentos humanos (Balée & Erickson 2006), e assim, a distinção 

dos elementos da paisagem pode ser feita de acordo com os valores 

culturais que estes apresentam para a subsistência das comunidades locais 

(Toledo & Barrera-Bassols 2010). Davidson-Hunt & Berkes (2010) 

consideram que em estudos sobre o conhecimento de extrativistas de 

plantas, o mapeamento de tipos florestais que se repetem na paisagem 

(unidades de paisagem) em que determinada planta ocorre pode ser mais 

adequado do que apenas a identificação dos sítios específicos de coleta, 

uma vez que estes pontos isolados de coleta podem ser substituídos. 

Pesquisas que envolvem o conhecimento local sobre paisagens e 

plantas fornecem elementos sobre a importância do ambiente para as 

populações locais e permitem compreender que tipo de manejo foi 

executado ao longo do tempo e os impactos decorrentes na composição 

florística atual (Almeida et al. 2016; Mello & Peroni 2015; Milanesi et al. 

2013). Estes estudos podem inclusive fundamentar e melhorar a 

comunicação de diferentes atores em discussões de planos de manejo de 

florestas (Rist et al. 2016). Apesar disto, há carência de pesquisas em 

comunidades litorâneas que investiguem a relação entre o uso de espécies 

vegetais para a confecção de artefatos de pesca artesanal e a ocorrência 

destas espécies na paisagem, especialmente em uma perspectiva histórica 

de uso de recursos e modificação da paisagem. 

Assim, o objetivo geral deste artigo é buscar compreender como o 

uso de S. parahyba e da paisagem influenciaram na distribuição e a 
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abundância da espécie em comunidades da Floresta Ombrófila Densa 

onde há comunidades de pesca artesanal. Nossos objetivos específicos 

foram: 1) a partir do conhecimento ecológico local, identificar as 

unidades de paisagem (UP) de ocorrência de S. parahyba e as espécies 

indicadoras destas UP e identificar práticas de manejo da paisagem, 2) 

obter indicadores de mudanças na composição vegetal das UP 

identificadas; e por fim 3) avaliar a estrutura populacional de S. parahyba 

nas UP identificadas.  

Parte-se da premissa de que a atividade humana promoveu 

condições propícias para a maior ocorrência (recrutamento) da espécie 

estudada, tanto em virtude da agricultura itinerante (corte e queima da 

vegetação e abertura de clareiras), quanto da abertura de clareiras após a 

extração de árvores para a confecção de canoas, uma vez que este último 

uso é feito de forma esporádica. Nossas hipóteses foram que 1) a 

densidade e o recrutamento de S. parahyba são superiores nas áreas de 

manejo mais recente (pousio da agricultura); e 2) que as áreas com maior 

tempo de pousio apresentam árvores maiores, quando comparadas às 

áreas que receberam manejo mais recente. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Local de estudo 

 

A pesquisa foi conduzida na Costa da Lagoa, comunidade 

localizada no distrito da Lagoa da Conceição, a aproximadamente a 20 

km do centro do município de Florianópolis, Santa Catarina, sul do Brasil. 

A comunidade localiza-se na margem oeste da Lagoa da Conceição, entre 

as coordenadas 27°34'47,9" e 27°31'06,7" sul e 48°27'25,9" e 48°26'33,5" 

oeste (Figura 10). As casas dos moradores estão distribuídas ao longo da 

margem da Lagoa, principalmente em cinco vilas - Vila Verde, Praia 

Seca, Baixada, vila Principal (da Igreja, ou apenas vila) e Praia do Sul 

(Almeida et al. 2010) - que foram visitadas para a realização das 

entrevistas e mapeamento participativo para compreensão do 

conhecimento local sobre a paisagem (Artigo 2). A partir dos dados 

obtidos, foi escolhida a região da Vila Verde para realizar um 

mapeamento aéreo de uma área de aproximadamente 240 ha e a alocação 

de parcelas a campo para o estudo de ecologia populacional (Artigo 2). 

Esta localidade se destacou por seu reconhecimento entre os participantes 

como local de ocorrência atual e extração passada de S. parahyba. 
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Figura 10 – Localização da comunidade da Costa da Lagoa, situada na costa oeste da Lagoa da Conceição 

no município de Florianópolis, estado de Santa Catarina, Brasil. O detalhe do mapa mostra as cinco 

principais vilas da Costa da Lagoa e a área em que foi feito mapeamento aéreo (verde claro). 
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A população estimada da Costa da Lagoa para o ano de 2014 era 

de 784 habitantes (PMF 2016). Na comunidade da Costa da Lagoa, além 

da agricultura, a pesca artesanal se apresentou como importante atividade 

socioeconômica e atualmente ainda é uma das principais atividades, junto 

com serviços de transporte náutico e turismo prestados através da 

Cooperativa de Barcos e em restaurantes na beira da Lagoa da Conceição 

(Almeida et al. 2010). 

O clima da região de estudo é do tipo Cfa de Köppen, com médias 

anuais de temperatura e pluviosidade, respectivamente, entre 19 - 20°C e 

entre 1500 - 1700 mm (Pandolfo et al. 2002). A fitofisionomia que ocorre 

nas encostas do litoral de Santa Catarina é a Floresta Ombrófila Densa, se 

caracteriza pela presença de macro e mesofanerófitos, e abundância de 

lianas lenhosas e epífitas. Este tipo de vegetação tem como característica 

fundamental os ambientes ombrófilos, e ocorre a elevadas temperaturas e 

pluviosidade bem distribuída durante o ano (IBGE 2012). Em Santa 

Catarina, a extensão atual da FOD em está estimada em 12.632,7 km², o 

que é equivalente a 43% de sua cobertura original (Vibrans et al. 2013a). 

A principal causa do desmatamento na Ilha de Santa Catarina foi a prática 

da agricultura por imigrantes europeus a partir do século 18, que 

ocasionou a supressão de mais de 76% de sua cobertura vegetal original 

(Caruso 1990). Além disto, teve destaque a extração seletiva de árvores 

para a construção civil, fabricação de móveis, construção de canoas e 

baleeiras e reparo de navios (Caruso 1990). Havia construtores de canoas 

por toda a Ilha, que realizavam a extração de S. parahyba para a confecção 

de canoas em florestas dentro ou fora de sua comunidade (Artigo 1). O 

distrito da Lagoa da Conceição foi importante polo agrícola da cidade e 

contribuiu especialmente com a produção de farinha de mandioca, farinha 

de trigo, açúcar e aguardente de cana no final do século 18 (Pereira 1993). 

Ainda em 1900 a paisagem da região era um mosaico composto por 

habitações, engenhos e plantações (roças) (Varzea 1984). A partir das 

décadas de 1930 e de 1970, ocorreu o declínio da agricultura da Ilha, o 

êxodo rural e a busca por atividades no setor terciário pelos moradores 

das comunidades do interior da cidade (Caruso, 1990). Atualmente a 

vegetação da Costa da Lagoa, assim como a maior parte dos 

remanescentes da Ilha, é caracterizada por florestas secundárias (IBGE 

2004). 
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2.2 Etnoecologia da paisagem 

 

Para a compreensão da importância de S. parahyba para a 

comunidade e do conhecimento local associado à paisagem de ocorrência 

da espécie, foram realizadas entrevistas individuais com moradores 

locais, amostrados de forma intencional (Tongco 2007). Foram utilizados 

os seguintes critérios de inclusão para seleção dos informantes-chave: (1) 

artesãos com experiência na confecção e/ou manutenção de canoas, 

reconhecidos por este ofício na comunidade; e (2) pessoas indicadas como 

conhecedoras do manejo agrícola praticado na comunidade e que 

poderiam reconhecer mudanças históricas na paisagem. Previamente à 

coleta de dados, foi obtida autorização para execução da pesquisa junto 

ao Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos (CEPSH) da UFSC 

(processo n° 45797715.2.0000.0121) e com os participantes, através de 

consentimento prévio e assinatura de um Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (Apêndice A). As entrevistas foram realizadas entre os 

meses de março e setembro de 2016. 

Utilizando-se formulários semiestruturados (Apêndice C), nas 

entrevistas foram abordadas questões sobre o uso de S. parahyba ao longo 

do tempo e sobre mudanças na paisagem decorrentes do uso histórico do 

solo. Buscamos identificar fatores causais de mudanças na composição 

da cobertura vegetal da região ao longo do tempo, especialmente em 

relação à ocorrência de S. parahyba. Para isto, o foco das perguntas sobre 

o conhecimento local sobre as paisagens foi a identificação de unidades 

de paisagem (UP) (Hunn & Meilleur 2010) com ocorrência de S. 

parahyba e com composição florística distinta (resultante do manejo 

agrícola feito ao longo do tempo). Buscamos, portanto, compreender para 

cada UP: as formas de cultivo utilizadas no passado, o tempo de abandono 

do manejo agrícola, as espécies reconhecidas como indicadoras dos tipos 

de UP e, quando possível, identificar as condições ideais dos locais de 

coleta dos recursos para a confecção de canoas (Abraão et al. 2010; 

Davidson-Hunt & Berkes 2010; McLain et al. 2013). 

Na ocasião da entrevista, utilizamos a ilustração de uma paisagem 

hipotética com possíveis UP em diferentes estágios de regeneração 

florestal e ilustrações de espécies vegetais características da região 

(Apêndice D). Este método foi adotado a fim de auxiliar o participante a 

identificar as UP, listar suas espécies indicadoras e explicar sua percepção 

sobre as dinâmicas de sucessão florestal que podem ocorrer após o 

abandono do cultivo agrícola. 

Foi feita uma análise de conteúdo para sistematização dos dados 

obtidos nas entrevistas (Bernard & Ryan 2010), em que os dados foram 
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categorizados e agrupados de acordo com o conteúdo em padrões de 

resposta. 

As plantas identificadas pelos entrevistados como características 

das UP foram coletadas ou fotografadas para a identificação botânica 

durante turnês guiadas. As amostras coletadas foram herborizadas 

(Cunningham 2001) e identificadas através de consulta a bibliografia 

específica (Falkenberg 1999; Klein 1969; Sobral et al. 2013) e a 

especialistas em identificação botânica. A classificação em famílias 

botânicas seguiu a delimitação do Angiosperm Phylogeny Group (APG) 

III e a nomenclatura das espécies foi atualizada conforme a lista de 

espécies da Flora do Brasil (Reflora, 2016). As exsicatas foram enviadas 

para o Herbário FLORda UFSC e para o Herbário do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas/ EAFM que possui coleção 

específica de etnobotânica. 

 

2.3 Delimitação das unidades de paisagem e identificação de locais de 

ocorrência de S. parahyba utilizando imagem aérea de alta resolução 

 

O mapeamento aéreo foi realizado com veículo aéreo não tripulado 

(VANT) de asa fixa modelo Maptor/ Horus Aeronaves, a uma altura 

média de 300 metros, com câmera fotográfica Canon Powershot S110 no 

espectro de imagem da luz visível (RGB). Foi gerada uma sequência de 

imagens georreferenciadas com resolução de 10cm/pixel que 

posteriormente foi processada no software Pix4D® para gerar uma 

ortofoto. O sobrevoo foi realizado em 11 de junho de 2016, no período 

que antecede ou coincide com a perda parcial (ou total) de folhas, e assim, 

as árvores apresentam folhagem coloração verde-amarronzada, o que as 

destaca das outras árvores do dossel. 

Com base na imagem aérea, foram delimitados polígonos nos 

softwares Quantum GIS (QGIS Development Team 2015) e ArcGis 

(ESRI 2012) para cada Unidade de Paisagem (UP) reconhecida pelos 

entrevistados na etapa de mapeamento participativo. As UP foram 

delimitadas de acordo com a distância estimada pelos entrevistados a 

partir da Estrada Geral da Costa da Lagoa (que é  paralela ao contorno da 

Lagoa da Conceição), em direção ao topo da encosta. 

Foi realizada classificação supervisionada da imagem para identificar 

a ocorrência e área de cobertura da espécie estudada na área selecionada, 

com auxílio do software Multispec (Biehl 2016) (Figura 11). Com base 

na imagem gerada pela classificação supervisionada e da imagem aérea 

original foram criadas uma camada de pontos (nuvem de pontos) com 
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presença de indivíduos da espécie (foi colocado um ponto centralizado na 

copa de cada árvore, quando a individualização foi possível) (Figura 11). 

A partir da nuvem de pontos de ocorrência de indivíduos da espécie, 

foram identificados locais para a alocação de parcelas a campo em áreas 

de maior adensamento da espécie. 

 

 

2.4 Estrutura populacional de Schizolobium parahyba (Vell.) Blake 

 

Através de amostragem estratificada (Danz et al. 2005) e com base 

no mapeamento com a imagem aérea, em cada tipo de UP identificada 

foram estabelecidas a campo três parcelas de 40m x 40m, com distância 

A B 

Figura 11 - Classificação supervisionada de imagem aérea de alta resolução: (A) 

imagem aérea nas bandas RGB 2:1:3; (B) classificação supervisionada, com 

indivíduos de S. parahyba em azul; (C) criação de camada de pontos com 

presença de S. parahyba, imagem nas bandas RGB 1:2:3. 

C 
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mínima de 50 metros entre elas. As parcelas foram instaladas em áreas 

com presença de indivíduos de S.  parahyba com a finalidade de 

caracterização da estrutura populacional da espécie. Em cada vértice de 

cada uma das parcelas foram estabelecidas quatro subparcelas de 10 x 

10m para a contabilização das plântulas de S. parahyba. 

Em cada parcela, todos os indivíduos de S. parahyba foram 

contabilizados para a estimativa da densidade (n° indivíduos/ha), 

classificados quanto ao seu estágio ontogenético e tiveram registradas 

suas coordenadas da localização (eixos x, y). Para cada indivíduo foram 

ainda medidos: a altura total e altura do fuste com auxílio de trena digital, 

a circunferência à altura do peito (CAP) com trena ou fita métrica, e duas 

medidas de raio da copa para estimativa da área de copa.  

Os indivíduos foram classificados em estágios ontogenéticos 

conforme proposto por Sampaio-e-Silva (2011):  

a) Plântula – indivíduos com presença de folhas cotiledonares, 

hipocótilo verde claro e tenro, com no máximo duas folhas compostas e 

paripinadas; além dos indivíduos recém emergidos, com gancho 

plumular, folhas cotiledonares fechadas e a testa da semente ainda sobre 

as folhas cotiledonares; 

b) Juvenil – indivíduo com folhas cotiledonares ausentes, altura de 

até 2 metros, caule com leve coloração marrom da base até o ponto de 

inserção das antigas folhas cotiledonares, de 4 a 16 folhas, inserção das 

folhas verticilada e não concentrada em um ponto do corpo da planta;  

c) Subadulto – indivíduo com altura semelhante a dos menores 

adultos, menor diâmetro a altura do solo e sem ramificações, o que indica 

ausência de primeiro ciclo reprodutivo, eixo ortotrópico monopodial, 

inserção das folhas verticilada e concentrada na extremidade superior da 

planta; tronco esverdeado, sem raízes tabulares;  

d) Adulto – indivíduos com pelo menos uma ramificação e que, 

portanto, já apresentaram pelo menos um ciclo reprodutivo, tronco 

marrom-acinzentado, pode apresentar raízes tabulares (Sampaio-e-Silva 

2011). 

Para cada unidade amostral foram estimados os valores médios das 

variáveis ambientais: abertura de dossel (indicador indireto de radiação); 

declividade da parcela e espessura de serapilheira. Para abertura de dossel 

foram feitas quatro medidas por parcela através de densiômetro esférico 

côncavo posicionado a altura do peito. A declividade foi medida em seis 

pontos das extremidades de cada parcela com auxílio de trena digital. A 

espessura de serapilheira foi avaliada com auxílio de paquímetro, que foi 

inserido na camada de serapilheira até encontrar a primeira camada de 

solo. Foram feitas quatro medidas em cada vértice, totalizando 16 
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repetições por parcela. Foram também coletadas e homogeneizadas 

amostras de solo em cinco pontos de cada parcela, com uso de trado a 

uma profundidade de 20 cm, compondo uma amostra por parcela. As 

nove amostras de solo foram posteriormente enviadas ao laboratório da 

EPAGRI (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 

Catarina) em Ituporanga/SC para análise das variáveis físico-químicas de 

solo: porcentagem de matéria orgânica (MO), argila (% m/v), fósforo (P 

- mg/dm³) e porcentagem de saturação por bases (V%). 

A partir dos dados de CAP foram estimados os parâmetros de 

diâmetro à altura do peito (DAP), a área seccional (g) por indivíduo e a 

área basal (G) por parcela, de acordo com as fórmulas: 

g= DAP².π/4;G = Ʃg 

A área da copa foi estimada através da fórmula da elipse a partir 

das duas medidas de comprimento de raio de copa (a e b): 

A = π .a.b 

Foram comparadas as variáveis ambientais (abertura de dossel, 

espessura de serapilheira, % argila (m/v), % MO e V%), a densidade e as 

variáveis dendrométricas (DAP, altura do fuste, altura total, área basal e 

área de copa) entre as unidades de paisagem através de Análises de 

variância (ANOVA). Quando verificada significância do F teste a p 

<0,05, foi utilizado o teste Tukey. Para as variáveis não paramétricas e 

heterocedásticas (teor de fósforo) utilizou-se o teste de Kruskal–Wallis 

seguido do teste de Dunn (1964) em caso de significância a p < 0,05.  

As populações de S. parahyba foram comparadas quanto à 

distribuição de diâmetro e de altura entre as distintas unidades de 

paisagem através do teste de Kolmogorov-Smirnov (para cada par de UP), 

com significância a p < 0,05. As distribuições de altura e diâmetro em 

cada UP foram representadas graficamente por curva de distribuição 

normal. As análises estatísticas foram feitas no programa R, versão 3.1.3 

(R Core Team 2015). 

 

 

3. RESULTADOS 

 

Foram realizadas 15 entrevistas na comunidade da Costa da Lagoa 

com quatro mulheres e 11 homens. Todos os entrevistados trabalharam 

nas atividades agrícolas (roça) em algum período de sua vida. Todos os 

homens entrevistados praticam ou já praticaram a pesca artesanal, cinco 

estão aposentados, dois são artesãos de canoa, dois trabalham na 

cooperativa de barcos da comunidade e um é dono de restaurante na 
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comunidade. Entre as mulheres, duas já trabalharam na pesca artesanal e 

todas são donas de casa e rendeiras. A idade dos entrevistados variou 

entre 48 e 84 anos e a média foi de 67,2 (dp ±12) anos. Todos os 

entrevistados nasceram na Costa da Lagoa ou foram morar na 

comunidade quando jovens por terem se casado com pessoas da 

comunidade. 

 

3.1 Contexto histórico e mudanças na paisagem da comunidade 

 

A agricultura foi a principal atividade econômica da Costa da 

Lagoa até meados dos anos 1960. Até aquela década, os principais 

produtos agrícolas comercializados eram farinha de mandioca, cachaça, 

laranjas, bananas, café e sementes de anogueiro (Aleurites moluccanus 

(Spreng.) Mez) – este último para a produção de sabão. No final deste 

período até a década de 1980, a maioria dos homens da comunidade 

trabalhou na pesca industrial embarcada (nos estados do Rio Grande do 

Sul e São Paulo), por períodos de três meses ou mais. Consequentemente, 

a maior parte das roças foi feita para autoconsumo e, durante os períodos 

de ausência dos homens, as atividades agrícolas (especialmente a colheita 

do café) ficavam sob responsabilidade das mulheres e filhos, que 

contavam com a ajuda de vizinhos. 

Os entrevistados relataram que havia muitos engenhos de farinha, 

açúcar e cachaça (aguardente de cana-de-açúcar) distribuídos pelas 

encostas dos morros. Na década de 1940, época em que a agricultura era 

feita pelos avós e pelos pais dos entrevistados, a paisagem da encosta até 

o topo dos morros era um mosaico de roças de mandioca e outras culturas 

anuais, pastagem, áreas em pousio e engenhos. 

Todos os entrevistados praticavam agricultura e pesca para 

autoconsumo, produziam “para o gasto” e o sobressalente era trocado 

dentro da comunidade ou vendido em outras localidades. Plantavam roças 

temporárias perto das casas, “da metade do morro para baixo”, pois a 

localização próxima facilitava o transporte da colheita. Os principais 

plantios temporários eram: mandioca, aipim, cana-de-açúcar, milho e 

feijão; e outras culturas menores eram plantadas pelo meio da roça: 

abóbora, batata doce, melancia e pepino. Alguns entrevistados possuíam 

pastagem para gado criado para a produção de leite. Na proximidade das 

casas eram produzidos os cultivos perenes destinados à comercialização: 

café, laranjas e vergamotas, bananas, além de espécies frutíferas e 

hortaliças destinadas ao consumo das famílias. Algumas chácaras de café 

eram cultivadas perto da floresta, “no alto do morro”. 
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A agricultura itinerante, ou de corte e queima, não é mais realizada 

na comunidade desde início dos anos 1980. Desta forma, as práticas 

agrícolas relatadas pelos entrevistados correspondem ao período anterior 

à migração da agricultura para a atividade pesqueira. O abandono das 

atividades agrícolas foi principalmente relacionado à proibição da 

agricultura de corte e queima (“não se pode mais cortar um pau no mato”, 

“não se pode mais fazer uma fogueira”), ao envelhecimento dos 

agricultores, ao desinteresse dos jovens e à migração para a atividade 

pesqueira e para outras atividades econômicas que surgiram na cidade. 

Houve um declínio da pesca artesanal na comunidade há 35-40 anos 

(meados da década de 1980). Atualmente as principais atividades 

econômicas dos moradores estão relacionadas a serviços de transporte 

náutico através das cooperativas de barco destinados a moradores e 

turistas, à prestação de serviços turísticos em bares e restaurantes na 

comunidade e à pesca para abastecimento dos restaurantes locais e ao 

serviço público. 

 

3.2 Uso e confecção da canoa 

 

As canoas tiveram e ainda tem papel essencial para realização das 

atividades diárias dos moradores da Costa da Lagoa, como meio de 

transporte de pessoas e produtos e para a prática da pesca artesanal. Por 

decisão dos moradores, até hoje não existem estradas de acesso à 

comunidade, e o acesso principal é feito pela Lagoa da Conceição (via 

lacustre). Desta forma, as canoas foram o principal meio de transporte, 

junto com os carros de boi, até o surgimento dos primeiros barcos maiores 

e motorizados na comunidade, da construção de estradas na cidade, da 

disponibilidade de transporte público náutico pela prefeitura em 1985 e, 

finalmente, da criação pelos moradores de cooperativas de barcos para 

transporte na década de 1990. Ainda assim, as canoas ainda são utilizadas 

para deslocamentos na Lagoa da Conceição, para recreação e, 

principalmente, para a pesca artesanal de peixe, camarão e siri. 

A pesca era feita na Lagoa da Conceição ou em mar aberto 

(especialmente na praia da Barra da Lagoa), com canoas pequenas 

(catraio, borda lisa) ou grandes (canoas bordadas) (ver mais detalhes 

sobre os tipos de canoa em Orofino et al., submetido). Alguns membros 

da comunidade possuíam ranchos de pesca na praia da Barra da Lagoa, 

que funcionavam durante a época da pesca da tainha (de abril/maio a 

junho/julho), que era feita através de cerco e arrasto com auxílio de 

canoas-de-um-tronco-só ou “canoas-de-um-pau-só” (canoas bordadas). 

Para locomoção pela Lagoa, o modo de propulsão utilizado era a vela 
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(maiores distâncias, em dias com vento, tanto na canoa lisa quanto na 

bordada) ou o remo ou a vara (a vara pode ser uma taquara de bambu, é 

utilizada em pouca profundidade, pois garante maior velocidade que o 

remo). Atualmente são utilizadas principalmente canoas pequenas para a 

pesca artesanal na Lagoa. 

Para todos os entrevistados, S. parahyba é a espécie mais adequada 

e sempre foi a mais utilizada para a confecção de canoas-de-um-tronco-

só. Os motivos de escolha citados foram: é considerada a única espécie 

de árvore que apresenta tamanho (diâmetro e altura) suficiente; apresenta 

fuste retilíneo e sem ramificações até a altura desejada; sua densidade é 

apropriada ao entalhe (“mole para cavar”); possui crescimento rápido; sua 

madeira é leve (boa flutuabilidade) e durável. Foram citadas até seis 

pessoas da comunidade que construíam ou ainda constroem canoas, sendo 

que quatro ainda vivem. Os artesãos contavam com auxílio de grupos de 

até 20 homens da comunidade para a “puxada” do tronco (retirada da 

árvore da floresta) para a confecção de canoa. Tanto a retirada do tronco 

quanto a confecção de canoas eram atividades exclusivamente 

masculinas, assim como a pescaria não fazia parte das atividades que 

eram de responsabilidade das mulheres (poucas mulheres acompanhavam 

a pesca). Das quatro mulheres entrevistadas, duas sabem manejar e 

conduzir uma canoa. Mesmo as pessoas entrevistadas que nunca ajudaram 

na puxada ou na construção da canoa tem conhecimento sobre alguns 

aspectos da escolha da árvore e da confecção do artefato.  

Atualmente, três artesãos são reconhecidos pelo ofício de confecção 

de canoas na comunidade, embora atuem esporadicamente. A frequência 

atual de construção variou entre os artesãos, de duas canoas ao ano 

(ambas feitas com árvores oriundas de outras comunidades) até menos de 

uma vez ao ano. Para os colaboradores, a diminuição na confecção de 

canoas está relacionada principalmente a restrições ambientais ao manejo 

da paisagem (Artigo 1 desta dissertação), mas também à fatores como: 

utilização de outros tipos de embarcação feitas com material sintético e 

motorizadas; desinteresse dos jovens pela confecção e utilização de 

canoas; declínio da pesca artesanal; disponibilidade de outras fontes de 

renda; dificuldade do processo artesanal de produção da canoa e 

diminuição da quantidade de artesãos para ensinar o ofício. 

 

3.3 Métodos de cultivo 

 

Os entrevistados praticavam a agricultura itinerante, também 

chamada de “roça de coivara”. Períodos de cultivo eram intercalados com 

períodos de pousio agrícola, permitindo crescimento da vegetação 
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secundária, que muitas vezes era inicialmente usada como pastagem para 

o gado.  

 
E31 (84 anos) - Roçava árvore, derrubava, roçava 

de foice, os pau maior derrubava com machado, 

deixava seca depois botava fogo e tava limpinho, 

daí fazia plantação. Depois que plantava tinha que 

mudar porque aquele lugar não dava mais, a terra 

já enfraquecia. Depois de tirar as planta, quando 

plantava e não crescia, a terra já tava fraca. 

Deixava aí criava o mato, a foia do mato caía na 

terra, e ia estrumando, aí a terra ficava forte 

novamente... Aí com 8-10-15 ano já dava pra botá 

roça. 

 

O tempo de cultivo na mesma área dependia da espécie cultivada 

(mandioca: 1 a 2 anos, cana-de-açúcar: 3 a 4 anos) e da fertilidade do solo. 

Os agricultores abandonavam o cultivo em determinado local quando 

percebiam que as plantas não cresciam com o mesmo vigor, e voltavam a 

plantar na parcela quando o solo estava fértil novamente. Três 

entrevistados citaram que após a colheita, a vegetação (“mato”) crescia e 

a área era utilizada inicialmente para pastagem. O tempo de pousio entre 

os ciclos de plantio das culturas anuais variou entre os entrevistados, foi 

citado de dois a 20 anos. 

 
E32 (83 anos) Deixava uns 15-20 anos sem plantar, 

depende da terra, se já tava boa. Como saber quando a 

terra tava boa? Dava pra ver, a gente sabia, sentia a terra, 

se tava forte, úmida...se tava areião ainda não dava. 

 

Em geral, os artesãos não cuidavam ou interferiam no nascimento 

e crescimento de árvores de S. parahyba e já buscavam a árvore grande, 

apenas um relata realizar o plantio da espécie. Ainda assim, os 

participantes relatam práticas de favorecimento de S. parahyba em suas 

propriedades, como não cortar árvores em chácaras ou em locais da roça 

que não atrapalhavam o cultivo das espécies agrícolas anuais. As árvores 

eram mantidas nestes locais de cultivo pois poderiam ser utilizadas 

posteriormente para a confecção de canoas. Esporadicamente, as árvores 

podiam ser coletadas e vendidas às serrarias da região que utilizavam a 

madeira para caixaria ou para confecção de canoas. Apenas um morador 

afirmou que adubava, e outro, que plantava árvores de garapuvu. 
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Entretanto, a compreensão dos participantes é que o corte de S. 

parahyba para a confecção de canoas atualmente está proibido, assim 

como a exploração dos demais recursos florestais nativos. Por isso, foi 

relatado que alguns moradores da comunidade muitas vezes evitam ou 

não favorecem o crescimento de indivíduos da espécie nas proximidades 

das casas e nas trilhas através do corte, roçada ou retirada de plântulas e 

juvenis. 

 

3.4 Identificação de Unidades de Paisagem 

 

Os colaboradores reconhecem três tipos de unidades de paisagem 

(UP) onde a espécie ocorre, nomeadas de “Chácara”, “Capoeirão” e 

“Mata Fechada”. Estas UP correspondem a áreas com cobertura florestal 

em diferentes estágios de regeneração e são nomeadas pelos 

colaboradores de acordo com o tempo de pousio agrícola e o tipo de 

manejo de solo (plantio) realizado ao longo dos anos (Tabela 9). Com 

cada entrevistado foram gerados mapas individuais que sintetizam a 

percepção dos participantes sobre a vegetação, as mudanças que 

ocorreram na paisagem e os locais de ocorrência de S. parahyba. Os 

mapas contemplam, portanto: as UP que receberam diferentes tipos de 

manejo de solo ao longo do tempo, as espécies mais reconhecidas em cada 

UP, bem como os locais de ocorrência e coleta de garapuvu (Figura 12). 

 Os entrevistados informaram as plantas que consideram ocorrer 

em cada UP e, em muitos casos, foi citado o uso que é feito destas 

espécies. No total foram citadas 42 plantas que ocorrem no Capoeirão, 36 

na Chácara e 36 na Mata Fechada. As espécies que receberam três ou mais 

citações por unidade de paisagem pelos colaboradores foram 

consideradas como as plantas indicadoras de cada UP (Tabela 10).  

 
Tabela 9 - Unidades de paisagem (UP) identificadas pelos entrevistados, nomes 

recebidos e sua caracterização. 

UP Descrição 

Chácara ou Cafezal 

Chácaras de café e frutíferas. Manejo anterior: 

culturas perenes, eventuais capinas. A 

produção de café comercial entrou em declínio 

há aproximadamente 70 anos, mas os 

moradores efetuaram colheitas em algumas 

chácaras até a década de 1980. 
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UP Descrição 

Capoeira, capoeirão, 

Vassourão, Bassorão, 

Vassora ou Mato miúdo 

Referente aos diversos estágios iniciais de 

sucessão que ocorrem durante o pousio 

agrícola. As áreas amostradas estão em pousio 

há pelo menos 30 anos. Manejo anterior: 

plantio de culturas anuais através de corte/ 

roçada e queima.  

Mato fechado, Mato 

virgi, Matão ou Mato 

grosso 

Pelo menos 60 anos de pousio agrícola. Manejo 

anterior: plantio de culturas anuais através de 

corte/ roçada e queima. 

 

 

3.4.1 UP Chácara ou cafezal 
 

Esta unidade refere-se à faixa de vegetação frontal, na beira da 

Lagoa, onde era realizado o plantio de lavouras de café, em geral 

consorciadas com bananeiras, cítricos e outras frutíferas. Nesta área não 

era feito o revolvimento do solo pois eram cultivadas plantas perenes. As 

formas de manejo se resumiam à poda das árvores, capinas e seleção das 

plantas de interesse. As chácaras se localizam principalmente nas 

proximidades das casas, ao longo da estrada geral da Costa da Lagoa, mas 

podiam ser feitas também em parcelas na mata (UP Mata fechada). 

Atualmente, os locais onde eram as chácaras encontram-se em pousio 

(sem manejo intenso) e ainda podem ser observadas as plantas indicadas 

pelos colaboradores como café, frutíferas e espécies arbóreas (Tabela 10).  

Os entrevistados relatam que árvores de garapuvu eram mantidas 

nas chácaras (a árvore não era cortada) pois no futuro poderiam ser 

aproveitadas para a construção de canoas, ou porque forneciam sombra. 

Isto ocorria também com outras árvores consideradas úteis, como 

Aleurites mollucanus e Inga spp. 
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3.4.2 UP Capoeira, Capoeirão, Vassourão, Bassorão ou Vassora  
 

Esta UP é referente às áreas que tiveram manejo agrícola mais 

recente. Os entrevistados utilizam os termos “capoeira”, “capoeirão”, 

“bassorão” ou “vassoura” para designar um gradiente de estágios de 

sucessão vegetal que ocorre durante o período de pousio do cultivo 

agrícola, desde o surgimento de capins, ervas e vassouras até as primeiras 

árvores e arvoretas pioneiras (“de madeira fraca”, “que não aumentam 

muito”) como espinheiro, jacatirão, camboatá, baga de pomba, aroeira e 

capororoca (Tabela 10).  

As áreas localizadas nas partes mais baixas da encosta, “da metade 

do morro para baixo”, recebem estas denominações e estão há pelo menos 

30 anos em pousio. As parcelas foram alocadas nestas áreas, em que até 

meados dos anos 1980 foram manejadas através da agricultura de coivara. 

Alguns entrevistados mencionam a ocorrência de garapuvu nesta 

UP, mas esta unidade foi mais reconhecida como local de coleta de 

Figura 12 - Exemplo de mapa gerado com um colaborador para a identificação 

de unidades de paisagem (UP) e de espécies indicadoras. 
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plantas com fins medicinais e manufatura (plantas usadas como vassoura 

ou para o enchimento de travesseiros e colchões) (Tabela 10). 

 

3.4.3 Mata fechada, Mato virgi ou Matão 
 

Esta unidade refere-se às áreas com pelo menos 60 anos de pousio 

do manejo agrícola, que se situam nas partes mais altas dos morros, 

chamadas pelos entrevistados da “metade do morro para cima”. Os 

colaboradores reconhecem que seus avós e bisavós faziam roça neste 

local, ou que a roça neste local foi há muito tempo abandonada, ou ainda, 

que ali nunca houve manejo agrícola. Nesta UP o manejo também foi feito 

por roças de coivara. 

Esta UP é reconhecida como local de coleta de espécies arbóreas com 

finalidade madeireira (Tabela 10). De acordo com os entrevistados, os 

locais com mata fechada eram os principais locais de coleta de S. 

parahyba, pois os indivíduos ali encontrados possuíam as características 

apropriadas para a construção de uma canoa (diâmetro, altura, formato do 

tronco retilíneo). A maior parte dos entrevistados reconhece a UP Mata 

fechada na Vila Verde como um local de abundância de garapuvu, 

especialmente com tamanho adequado à confecção de canoas. 
 

Tabela 10- Espécies indicadoras das unidades de paisagem (UP), conforme os 

moradores entrevistados (n=15) na Costa da Lagoa, Florianópolis (SC, Brasil). N 

= número de citações de ocorrência da espécie na UP. Categ = categoria de uso: 

(al) alimentício, (can) confecção ou reparo de canoas, (co) material de construção 

civil, (conh) apenas conhecida - não utilizada, (eco) ecológica/ cadeia alimentar, 

(emb) construção de outras embarcações, (fer) ferramentas, (fo) forrageio animal, 

(ins) inseticida, (le) lenha, (man) outras manufaturas, (me) medicinal, (or) 

ornamental, (re) remo, (rol) rolo ou estiva para canoa. (*) espécie exótica. 

Unidade de 

paisagem 
N Nome popular Classificação botânica Categ 

Chácara 

15 Café, cafiero 
Rubiaceae 

Coffea arabica L.* 
al 

11 

Anogueiro, 

anoga, nogueira, 

pé-de-baga, 

anoz, baga-de-

anoz 

Euphorbiaceae 

Aleurites moluccanus 

(Spreng.) Mez* 

man, ins 

9 
Bananal, banana, 

bananeira 

Musaceae 

Musa spp.* 
al 
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Unidade de 

paisagem 
N Nome popular Classificação botânica Categ 

9 

Vergamota, 

vrigamota, 

bergamota 

Rutaceae 

Citrus spp. * 
al 

8 
Jabuticaba, 

jabuticabeira 

Myrtaceae 

Plinia peruviana (Poir.) 

Govaerts 

al 

8 Laranja 
Rutaceae 

Citrus spp.* 
al 

Chácara 
5 

Pitangueira, 

pitanga 

Myrtaceae 

Eugenia uniflora L. 
al 

4 
Garapuvu, 

garapivu 

Fabaceae 

Schizolobium parahyba (Vell.) 

Blake 

man, eco 

3 
Ingá-feijão, ingá-

miúdo 

Fabaceae 

Inga marginata Willd. 
al 

Capoeirão 

11 

Vassoura 

vermelha, 

vassorão 

Sapindaceae 

Dodonaea viscosa Jacq. 
le 

10 

Vassoura branca, 

vassorinha, 

vassora, vassora 

miudinha 

Asteraceae 

Baccharis linearifolia (Lam.) 

Pers. 

man 

 7 Capim melado 
Poaceae 

Melinis minutiflora 
 man, fo 

7 

Capororoca, 

capororoca 

branca 

Primulaceae 

Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. 

ex Roem. & Schult. 
conh, fo 

6 
Jacatirão, 

jaocatrião 

Melastomataceae 

Miconia sp., Miconia 

ligustroides (DC.) Naudin 

le 

6 Macela, marcela 

Asteraceae 

Achyrocline satureioides 

(Lam) DC. 

me, man 

5 

Cambotá, 

cambotá-de-

folha-miúda 

Sapindaceae 

Cupania vernalis Cambess. 

co, fer, 

le 

4 
Embaúba, 

embaúva 

Urticaceae  

Cecropia pachystachya Trécul 
rol 

4 
Espinho, 

Espinheiro 

Fabaceae 

Mimosa bimucronata (DC.) 

Kuntze 

con, le  
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Unidade de 

paisagem 
N Nome popular Classificação botânica Categ 

4 
Garapuvu, 

garapivu 

Fabaceae 

Schizolobium parahyba (Vell.) 

Blake 

can, 

man, eco 

4 
Rabo de macaco, 

catingueiro 

Euphorbiaceae 

Acalypha wilkesiana 

Müll. Arg 

 man, co 

Capoeirão 

3 Baga de pomba 

Erythroxylaceae 

Erythroxylum argentinum 

O.E.Schulz 

eco, le, 

con 

3 

Bassora 

carqueja, 

carqueja 

Asteraceae 

Baccharis trimera (Less.) DC. 
me, man 

3 Capim colchão  man, fo 

Mata 

fechada 

15 
Garapuvu, 

gapiruvu 

Fabaceae 

Schizolobium parahyba (Vell.) 

Blake 

can, 

man, eco 

12 Cedro 
Meliaceae 

Cedrela fissilis Vell. 

can, co, 

emb, re 

7 
Figueira, 

Figueira branca 

Moraceae 

Ficus cestrifolia Schott ex 

Spreng. 

or, can 

6 Café, cafieiro 
Rubiaceae 

Coffea arabica L.* 
al 

6 

Jacatirão, 

jaocatrião, 

vassorão do 

mato, jacaterão 

Melastomataceae 

Miconia sp., Miconia 

ligustroides (DC.) Naudin 

man 

6 Peroba 

Bignoneaceae  

Aspidosperma tomentosum 

Mart. 

emb, co 

3 Baga de pomba 

Erythroxylaceae 

Erythroxylum argentinum 

O.E.Schulz 

eco, le, 

con 

3 

Cambotá, 

cambotá-de-

folha-miúda 

Sapindaceae 

Cupania vernalis Cambess. 

co, fer, 

le 

3 Canela preta 
Lauraceae 

Ocotea catharinensis Mez 
co 
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Unidade de 

paisagem 
N Nome popular Classificação botânica Categ 

Mata 

fechada 

3 
Ipê amarelo, aipê 

amarelo 

Bignoniaceae  

Handroanthus umbellatus 

(Sond.) Mattos 

co 

3 
Ipê roxo, aipê 

roxo 

Bignoniaceae  

Handroanthus impetiginosus 

(Mart. ex DC.) Mattos 

co 

3.5 Mapeamento das UP e estimativa da ocorrência de S. parahyba 

com base em imagem aérea 

 

Os entrevistados estimaram a localização das unidades de 

paisagem com referência à distância que se encontram da estrada geral da 

Costa da Lagoa, ou em relação umas às outras (Tabela 11). A delimitação 

de cada UP na imagem aérea foi feita com base nesta localização 

informada pelos entrevistados para uma área de aproximadamente 240ha. 

A partir das camadas delimitadas (buffers) para cada UP, foi possível 

georreferenciar apenas indivíduos adultos de S. parahyba (Figura 13). A 

densidade estimada de S. parahyba foi superior na UP Mata Fechada do 

que nas demais unidades (Tabela 11). 
 

Tabela 11 - Resultados da análise do mapa gerado a partir de imagem de alta 

resolução de uma região da Costa da Lagoa (Santa Catarina, Brasil): largura, 

localização e área das camadas geradas para cada unidade de paisagem (UP), e 

densidade estimada (n° indivíduos adultos por hectare) de Schizolobium 

parahyba. 

UP 
Largura e localização de acordo com as 

pessoas que participaram da pesquisa 

Área 

(ha) 

Dens. 

(ind/ha) 

Chácara 

Faixa entre a lagoa e a estrada com até 170 

m de largura (leste) e com 100 m de 

largura em direção oeste a partir da estrada 

39,81 2,16 

Capoeirão 

300 m de largura em direção oeste, a partir 

da UP Chácara (início a 100m de distância 

da estrada) 

74,84 2,37 

Mata 

Fechada 

Até 760 m em direção oeste, a partir da UP 

Capoeirão (início a 400m de distância da 

estrada) 

124,08 3,12 
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Figura 13 - Unidades de paisagem (UP) e locais com presença de indivíduos de S. 

parahyba. As UP foram delimitadas com base em imagem aérea de alta resolução e 

informações obtidas em mapeamento participativo realizado na Costa da Lagoa – 

Florianópolis/ SC. 
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3.6 Estrutura populacional de S. parahyba 

 

Nas parcelas amostradas foi mensurado um total de 80 indivíduos 

de Schizolobium parahyba (55,56 ind/ha), sendo 75 adultos (52 ind/ha). 

Foram amostrados apenas dois indivíduos no estágio juvenil, encontrados 

em condições de borda de mata nas UP Chácara e Mata Fechada (um em 

cada), e três indivíduos subadultos, todos na UP Capoeirão. Além disso, 

não foram encontradas plântulas n as parcelas. 

A densidade estimada com base na amostragem a campo foi muito 

diferente e superior do que a densidade calculada para cada UP a partir da 

imagem aérea. Não houve diferença significativa na densidade de 

indivíduos e na área basal estimadas a campo entre as unidades de 

paisagem (Tabela 12). Entretanto, os valores de densidade entre parcelas 

de Capoeira e Mata Fechada tiveram alto coeficiente de variação, 

demonstrando grande heterogeneidade entre as repetições (Tabela 13). A 

densidade mínima registrada foi na UP Mata fechada (25 ind/ha) a 

densidade máxima na UP Capoeirão (119 ind/ha), esta última apresentou 

a maior amplitude de variação nos valores de densidade entre as parcelas.  

O DAP médio de todos os indivíduos mensurados foi de 45,7 ±18,9 

cm e a altura média foi de 16,3±4,5 m. O DAP mínimo dos indivíduos 

adultos (que já apresentam pelo menos uma ramificação, indicativa do 

primeiro ciclo reprodutivo) foi de 9,2 cm e o DAP máximo dos indivíduos 

subadultos foi de 8 cm. Os valores médios das variáveis área de copa, 

DAP, altura total e altura de fuste não diferiram entre as UP (Tabela 12).  
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Tabela 12 - Valores médios (± DP) das variáveis dendrométricas de Schizolobium parahyba nos três tipos unidade de paisagem 

(UP), com os respectivos resultados da análise de variância (F). 

UP Chácara Capoeirão Mata fechada F ou H p 

Densidade (ind/ha) 43,75 ± 6,25 70,83 ± 42,54 50 ± 21,65 F2; 6 = 0,781 p = 0,5 

Área basal (m²/ha) 1,43 ± 0,27 1,6 ± 0,48 1,95 ± 0,23 F2; 6 = 1,817 p = 0,24 

Área da copa (m²) 174,30 ± 65,31 109,40 ± 48,69 271,30 ± 189,43 F2; 6 = 1,406 p = 0,316 

DAP (cm) 50,53 ± 8,52  41,05 ± 13,27 58,74 ± 12,27 F2; 6 = 1,760 p = 0,249 

Altura total (m) 17,27 ± 1,55 14,79 ± 2,92 19,74 ± 2,43 F2; 6 = 3,273 p = 0,109 

Altura do fuste (m) 9,83 ± 1,24 7,92 ± 1,17 11,18 ± 1,47 F2; 6 = 4,73 p = 0,585 

Ind.UA = n° indivíduos por unidade amostral; ind.ha = indivíduos por hectare. 

 

 Tabela 13 - Densidade (número de indivíduos por hectare) de Schizolobium parahyba por parcela (P) avaliada nos três tipos de 

unidade de paisagem (UP); valores médios, desvio padrão (DP) e coeficiente de variação (CV) dentro e entre fisionomias. 

  Densidade (ind/ha) Média 

(ind/ha) 
DP CV% 

UP P1 P2 P3 

Chácara 37,5 43,8 50,0 43,8 6,3 14,3 

Capoeira 56,3 37,5 118,8 70,8 42,5 60,1 

Mata fechada 62,5 25,0 62,5 50,0 21,7 43,3 

   Média 54,9 14,2 25,9 
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Com relação à distribuição diamétrica, a UP Capoeirão diferiu 

significativamente das UP Mata fechada (D = 0,5026, p = 0,0020) e 

Chácara (D = 0,4706, p = 0,0064), enquanto que as distribuições destas 

duas últimas não apresentaram diferença (D = 0,2485, p = 0,5070) (Figura 

14). Destaca-se que a UP Capoeirão foi a única em que foram registrados 

indivíduos com até 20 cm de DAP, enquanto que as UP Chácara e Mata 

fechada apresentaram distribuições mais concentradas em indivíduos de 

maior diâmetro (entre 30 e 70 cm) (Figura 14). As distribuições 

diamétricas das três UP não se assemelharam à distribuição em forma de 

J invertido, mostrando que estas populações não estão em crescimento 

(em regeneração contínua). 

 

A distribuição de altura das árvores de S. parahyba foi diferente 

significativamente entre as UP Mata fechada e Capoeirão (D = 0,5742, 

p= 0,0002) (Figura 15). As menores alturas foram registradas na UP 

Capoeirão, que também maior amplitude de valores de altura. A UP Mata 

fechada apresentou maior densidade de indivíduos com maiores alturas 

(entre 15 e 25 m) quando comparada à UP Capoeirão (Figura 15). Não 

Figura 14 - Distribuição diamétrica de S. parahyba nas três unidades de 

paisagem (UP) (Chácara, Capoeirão e Mata Fechada). 
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foram observadas diferenças significativas na distribuição de altura entre 

as UP Mata fechada e Chácara (D = 0,3313, p = 0,1796) e entre as UP 

Chácara e Capoeirão (D = 0,3754, p = 0,0516).  

 

 

As variáveis ambientais de abertura de dossel, espessura da 

serapilheira, V%, teor de argila (%), fósforo e matéria orgânica não 

diferiram significativamente entre as unidades de paisagem (Tabela 15). 

As UP foram representadas pelos participantes pela distância da lagoa até 

o topo dos morros, e isto se refletiu em um gradiente de declividade média 

entre as UP, que foram de 12,4%, 18,7% e 27,2%, respectivamente, para 

Chácara, Capoeirão e Mata fechada. 
 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Distribuição de altura de S. parahyba nas três unidades de paisagem 

(UP) (Chácara, Capoeirão e Mata Fechada). 
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Tabela 14 - Valores médios e (±) desvio padrão das variáveis ambientais nas três 

unidades de paisagem (UP), com os respectivos resultados da análise de variância 

(F) e do teste de Kruskal-Wallis (H). 

UP Chácara Capoeirão Mata fechada F ou H p 

Dossel (%) 30,8±12,8 18,2±13,5 26,4±14,2 F2,6 = 0,67 p > 0,5 

Serap. (cm) 7,59±1,86 6,45±1,87 6,46±1,02 F2,6 = 0,48 p > 0,5 

V% 47,27±23,63 51,8±8,8 48,25±14,69 F2,6 = 0,06 p > 0,5 

% Argila m/v 23,67±5,5 18,33±2,08 21±3  F2,6 = 1,47 p > 0,1 

P (mg/dm³) 10,1±11,27 3,13±0,57 2,97±0,25 H2 = 3,29 p > 0,1 

% MO 3,47±0,58 3,6±0,53 3,06±0,47 F2,6 = 0,83 p > 0,1 

Dossel = abertura de dossel; Serap. = espessura de serapilheira; V% = 

porcentagem de saturação por bases; P = fósforo; MO = matéria orgânica. 

 

 

4. DISCUSSÃO 

 

O garapuvu tem importância histórica para a comunidade, por ser a 

espécie mais utilizada para a confecção de canoas, essenciais à realização 

das atividades dos habitantes (meio de transporte, pesca). Embora as 

canoas ainda sejam usadas, sua confecção e utilização entraram em 

declínio a partir da década de 1980. Atualmente, a confecção de canoas 

novas é feita esporadicamente, podendo ser utilizadas árvores oriundas de 

outras comunidades, o que diminui ainda mais a frequência de extração 

das árvores na Costa da Lagoa.  

Esta coleta esporádica (até duas por ano, dependendo do artesão) e não 

limitada a apenas uma localidade, torna difícil a estimativa de uma taxa 

de extração de S. parahyba, até mesmo pelos artesãos. Estudos que 

abordam a utilização de espécies florestais para confecção de outros tipos 

de artesanato – como fibras vegetais para confecção de bijuterias, cestos 

e outros objetos de decoração (Coomes 2004; Guadagnin & Gravato 

2013; Martínez Romero et al. 2004; Schmidt et al. 2007) – puderam 

estimar as taxas de coleta (quantidade extraída por área ou por 

determinado período) pelos habitantes locais. Como estes outros artefatos 

são frequentemente comercializados, a extração das plantas é feita em 

diversos meses do ano, o que não é o caso da utilização atual de S. 

parahyba para confecção de canoas na comunidade estudada. 

As UP são reconhecidas por terem recebido manejo diferenciado 

(culturas perenes ou cultivo itinerante de plantas de ciclo curto), além de 

apresentarem distintos períodos de pousio decorrentes da agricultura. A 

percepção, distinção e o manejo de diferentes estágios sucessionais de 
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florestas secundárias também é realizada em outras comunidades 

tradicionais que habitam florestas tropicais e que manejam ou manejaram 

a paisagem através de agricultura itinerante e/ou de sistemas 

agroflorestais (Milanesi et al. 2013; Toledo et al. 2003). Além disto, o 

manejo histórico da UP Chácara reconhecido pelos moradores da Costa 

da Lagoa tem similaridades com comunidades litorâneas de pescadores-

agricultores. O plantio de café consorciado com espécies frutíferas como 

pitangueira (Eugenia uniflora) e jaboticabeira (Plinia peruviana) e outras 

arbóreas de grande porte como S. parahyba também foi observado em 

quintais familiares com mais de 70 anos no Saco do Mamanguá (Parati, 

RJ) (Garrote 2004). 

 Os colaboradores utilizam os termos “vassoura”, “vassourão” ou 

“capoeirão” quando se referem à unidade de paisagem que teve manejo 

agrícola mais recente. Entretanto, algumas espécies reconhecidas e a 

caracterização desta UP pelos moradores são consideradas indicadoras 

tanto do estágio inicial quanto do estágio médio de regeneração da 

vegetação secundária da Floresta Ombrófila Densa no estado de Santa 

Catarina (CONAMA 1994). Já o jacatirão (Miconia sp.) foi uma das cinco 

espécies mais citadas para a UP Capoeirão e, assim como S. parahyba, é 

considerada como indicadora do estágio avançado de regeneração 

(CONAMA 1994). Algumas espécies com uso madeireiro não foram 

citadas exclusivamente para cada UP, a exemplo de Cupania vernalis, 

Miconia sp. e Erythroxylum argentinum. Isto ocorre possivelmente 

porque as áreas de floresta da comunidade, mesmo dentro de uma mesma 

UP, são compostas por manchas de vegetação de diferentes idades em 

decorrência da agricultura itinerante. De acordo com os entrevistados, nas 

áreas de pousio germinavam indivíduos de espécies de “mata fechada”, 

cujos propágulos eram oriundos de manchas de vegetação adjacentes. 

As plantas indicadoras das UP reconhecidas em que S. parahyba 

ocorre possuem utilidades para os moradores. A maioria das espécies 

citadas para a UP Mata Fechada tem uso madeireiro, enquanto que na 

Chácara destacou-se o alimentício. Embora S. parahyba esteja presente 

nas três UP, os colaboradores a consideram como principal indicadora da 

UP Mata Fechada, uma vez que a coleta de indivíduos com dimensões 

apropriadas para as canoas era feita prioritariamente nesta UP. Esta visão 

utilitarista de representação da paisagens também foi registrada em 

comunidades do nordeste do Brasil (Silva et al. 2016). 

Consideramos que os efeitos do uso da paisagem para a agricultura e 

do uso de S. parahyba não podem ser isolados. O uso da espécie para a 

confecção de canoas fez com que moradores da comunidade deixassem 

indivíduos adultos (reprodutivos) dentro ou nas proximidades das áreas 
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de roças, e dentro das chácaras. Além disto, a abertura de clareiras era 

promovida pela agricultura itinerante e pelo corte de árvores para canoas, 

proporcionando condições propícias para a germinação e estabelecimento 

de indivíduos da espécie, cujas sementes poderiam ser oriundas de 

matrizes mantidas pelos moradores. De acordo com Fredericksen & 

Pariona (2002) Schizolobium parahyba var. amazonicum é “uma espécie 

adaptada a distúrbio”, mas que se beneficia dos distúrbios no solo em 

clareiras na floresta apenas com a condição de que existam indivíduos 

produzindo sementes próximos às clareiras, pois a espécie tem 

regeneração quase exclusiva por sementes. Além da pequena frequência 

de extração atual de S. parahyba relatada pelos colaboradores, não é 

possível mapear os locais de onde foram retiradas todas árvores no 

passado (devido ao processo de regeneração florestal e à dificuldade de 

localização com exatidão dos antigos locais de extração). Desta forma, 

neste estudo não avaliamos especificamente o efeito pontual do 

extrativismo de árvores de S. parahyba na sua estrutura populacional, mas 

as consequências da utilidade histórica desta espécie conjuntamente ao 

uso da paisagem para agricultura itinerante. 

Nossa primeira hipótese não foi corroborada, uma vez que não houve 

diferença significativa na densidade de S. parahyba entre as UP e, ainda, 

foi impossível testá-la totalmente, já que não foram encontradas plântulas 

nas parcelas. A segunda hipótese foi parcialmente corroborada, visto que 

não houve diferença significativa entre as médias das variáveis 

dendrométricas entre as UP. Isto possivelmente se deve ao número 

reduzido de parcelas avaliadas a campo, e também, à grande variação de 

tamanho entre indivíduos dentro de uma mesma UP. Ainda assim, a 

distribuição diamétrica apresentou diferenças entre a UP Capoeirão e as 

outras duas UP, sendo que os menores diâmetros e alturas foram 

registrados na UP Capoeirão (menor tempo de pousio). 

O uso da imagem aérea teve grande utilidade ao auxiliar no 

planejamento dos locais de alocação das parcelas, além de possibilitar 

uma estimativa de densidade de indivíduos adultos de S. parahyba para 

uma área maior do que a avaliada a campo. Entretanto, o mapeamento da 

espécie evidenciou grandes diferenças entre a densidade estimada pela 

imagem aérea (maior em Mata fechada) e através das parcelas a campo 

(sem diferença significativa entre as UP). Esta diferença entre as 

estimativas pode ter ocorrido devido à limitações no uso da imagem aérea 

e, principalmente, devido ao delineamento amostral a campo. A análise 

da imagem aérea permitiu a identificação de indivíduos adultos de maior 

porte e nem sempre dos indivíduos que estão sob o dossel, e também, a 

individualização de árvores de S. parahyba na imagem foi dificultada pois 
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as copas se apresentaram muito próximas, praticamente conectadas, 

sendo recomendada a confirmação a campo em estudos futuros. Com 

relação à amostragem a campo, as parcelas foram intencionalmente 

alocadas em sítios com agrupamentos de indivíduos adultos de S. 

parahyba, o que pode ter diminuído as chances de amostragem de 

plântulas e juvenis e ter levado ao sobredimensionamento da densidade 

da população adulta quando esta densidade é baseada nas parcelas. Além 

disso, a escolha de áreas de adensamento de S. parahyba pode remeter a 

um histórico de uso da paisagem semelhante entre os sítios (mesmo 

manejo, tipo de roça) e, assim, refletir na ausência de diferenças 

significativas na densidade populacional entre as UP. 

As variáveis ambientais não diferiram significativamente entre as 

unidades de paisagem, o que sugere que as diferenças encontradas na 

estrutura populacional (distribuição diamétrica) entre as UP possam ser 

explicadas pelas práticas de manejo e tempo de pousio. As UP Chácara e 

Mata fechada apresentaram estrutura populacional mais similar quando 

comparadas à UP Capoeirão, possivelmente devido ao manejo 

agroflorestal feito na UP Chácara em que indivíduos de S. parahyba 

foram mantidos em consórcio com espécies alimentícias. 

O DAP médio de todos os indivíduos mensurados (45,7 ± 18,9 cm) 

é superior aos registros feitos em outras áreas de FOD em Santa Catarina, 

(31,52 ± 6,23 cm) (Vibrans et al. 2013b) e em remanescentes em 

regeneração entre 7 a 60 anos no litoral do Paraná (31 ± 20 cm) 

(Shimamoto et al. 2014). Os maiores tamanhos observados nesta pesquisa 

podem estar relacionados ao estágio de regeneração das áreas 

mensuradas, podem ser decorrentes do manejo da espécie (evitar o corte 

para posterior utilização) pelos moradores da comunidade, ou ainda, 

podem decorrerem da sistemática de amostragem empregada (parcelas 

em locais de maior adensamento de indivíduos adultos). 

Shimamoto et al. (2014) encontraram que S. parahyba apresenta 

correlação positiva entre idade e tamanho (DAP e altura). A relação entre 

a distribuição diamétrica dos indivíduos mensurados e o tempo de pousio 

agrícola informado pelos entrevistados para as UP, é coerente com o 

número de anéis de crescimento anuais da espécie encontrados em outros 

estudos (Callado & Guimarães 2010; Costa et al. 2015), que encontraram 

DAP de 22,5 cm correspondente a 33 anos, 49 cm a 53 anos e 78,6 cm a 

69 anos. Ainda assim, ressaltamos que esta comparação tem limitações 

pois os estudos foram realizados outras regiões geográficas, e ainda, o 

tempo de vida das árvores não é necessariamente igual ao tempo de 

pousio das áreas.  
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Os valores de abertura de dossel não foram diferentes 

estatisticamente entre as unidades de paisagem, contrariando expectativas 

de que seriam menores em áreas de remanescentes florestais em 

regeneração mais avançada. Este resultado pode ter relação com a época 

de coleta de dados, que coincidiu com período de deciduidade de S. 

parahyba. A UP Capoeirão pode apresentar maior abundância de espécies 

de sub-bosque, devido ao seu tempo de pousio mais recente quando 

comparada às outras UP. Gandolfi et al. (2007) registraram maior 

incidência luminosa sob a copa de árvores de espécies decíduas durante o 

período que estão totalmente ou parcialmente sem folhas, do que sob copa 

de árvores perenifólias. 

A ausência de plântulas e o baixo número de indivíduos juvenis 

registrados em todas as UP pode estar relacionado aos remanescentes 

florestais mensurados atualmente não apresentarem condições de 

luminosidade e de distúrbio suficientes para a regeneração de indivíduos 

da espécie. Poorter & Hayashida-Oliver (2000) encontraram que 

plântulas de Schizolobium parahyba var. amazonicum sobrevivem e se 

desenvolvem melhor em clareiras do que em condições de sub-bosque. 

Fredericksen & Pariona (2002) avaliaram a germinação de S. parahyba 

var. amazonicum em clareiras em plantios comerciais com e sem o efeito 

de distúrbios causados por escarificação mecânica feita por maquinário 

agrícola, que resultou em solo com pouca cobertura vegetal e serapilheira. 

Estes autores encontraram que a espécie teve densidade de regeneração 

de quase dez vezes maior em solo exposto do que em solo não submetido 

ao distúrbio (Fredericksen & Pariona 2002). Os únicos indivíduos juvenis 

nesta pesquisa foram observados em locais de borda de mata, em que 

possivelmente há maior incidência luminosa. Sampaio-e-Silva (2011) 

encontrou menor quantidade de indivíduos juvenis e subadultos de S. 

parahyba var. parahyba em áreas em estágio mais avançado de 

regeneração e relacionou este fato à dificuldade de estabelecimento das 

plântulas decorrente do baixo grau de luminosidade. Em todas as parcelas 

avaliadas, há ausência de distúrbio causado pela abertura de clareiras 

seguida de pousio pela agricultura itinerante por pelo menos 30 anos (UP 

Capoeirão) e 60 anos (UP Mata Fechada), atividade que propiciaria 

condições de luminosidade favoráveis para a ocorrência de espécies 

pioneiras. 

A longevidade superior a 50 anos (Artigo 1 desta dissertação), a 

regeneração condicionada à abertura de grandes clareiras e a competição 

com espécies de crescimento rápido, caracterizam S. parahyba como uma 

pioneira longeva (Santos et al. 2012). Espécies com esta característica são 

indicativas de áreas de antigas roças e sua densidade e alocação de 



105 

 

biomassa decorrem do tempo do pousio agrícola (Delamônica et al. 2002; 

Oliveira et al. 2008). O jacatirão (Miconia cinnamomifolia (DC.) Naud) 

também foi uma espécie citada como indicadora das UP Mata Fechada e 

Capoeirão e é considerada por Oliveira et al. (2008) uma pioneira longeva 

que não coloniza clareiras abertas naturalmente. Espécies que necessitam 

de luz mas que não são capazes de regenerar em suas próprias clareiras 

têm sua manutenção auxiliada por distúrbios naturais, embora o aumento 

de suas populações estejam mais relacionados a grandes distúrbios 

causados por humanos (Bayliss-Smith et al. 2003). Desta forma, a maior 

proporção de indivíduos com menor DAP (< 20 cm) nas áreas de manejo 

agrícola mais recente sugere dependência de atividades antrópicas para 

que populações de S. parahyba se mantenham a longo prazo na paisagem. 

O registro de indivíduos de S. parahyba (uma espécie pioneira 

longeva) apenas nos estágios adulto e subadulto é um indício da 

ocorrência do processo de sucessão nas parcelas avaliados, no qual as 

árvores dessa espécie gradualmente darão espaço a indivíduos de espécies 

secundárias tardias (mais tolerantes à sombra) (Kennard 2002; Ricklefs 

1996). As espécies secundárias tardias podem dominar o dossel após o 

período de tempo que duram as espécies pioneiras longevas (Finegan 

1996) – no caso do garapuvu, isto pode levar entre 50 e mais de 100 anos 

(Artigo 1 desta dissertação). Ao mesmo tempo, pelo fato das árvores de 

S. parahyba perderem total ou parcialmente sua copa durante o período 

do inverno, atualmente são promovidas manchas ou microsítios na 

floresta com características ambientais (especialmente umidade e 

luminosidade) diferentes do que os sítios sob outras espécies do dossel 

(Gandolfi et al. 2007). Estes microsítios são propícios ao 

desenvolvimento de determinadas espécies (Abreu et al. 2014; Gandolfi 

et al. 2007) e portanto, pode ter influência na composição (diversidade) 

dos padrões vegetais e nos processos de sucessão dos remanescentes 

florestais (Gandolfi et al. 2007). Para estes autores, esta seleção de 

espécies vegetais que ocorre abaixo de cada árvore do dossel durante 

décadas, tem maior influência na definição do banco de plântulas do sub-

bosque do que distúrbios esporádicos estocásticos (Gandolfi et al. 2007). 

Abreu et al. (2014) encontraram que em floresta estacional semidecidual,  

a influência dessa espécie na comunidade vegetal foi a diminuição da 

densidade, área basal e riqueza de espécies nativas regenerantes. No 

entanto, para saber o efeito que as ações antrópicas tiveram na 

comunidade vegetal, ao promover a ocorrência de S. parahyba no local 

estudado (ou em outras áreas de FOD que receberam manejo semelhante), 

são necessárias pesquisas espacialmente ou temporalmente mais longas 
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sobre o efeito que os microsítios sob a copa de S. parahyba têm sobre a 

regeneração de espécies do local.  

Atualmente, a extração de S. parahyba está sujeita a autorizações 

emitidas por órgãos ambientais e não existe nenhum incentivo legal à 

continuidade da atividade artesanal de confecção de canoas. Isto pode dar 

margem à extração feita de forma ilegal, especialmente porque as árvores 

de S. parahyba com dimensões desejadas frequentemente encontram-se 

em florestas consideradas em estágio avançado de regeneração 

(CONAMA 1994). Além disto, a falta de utilização da espécie pode 

ocasionar uma perda cultural (Artigo 1 dessa dissertação; Charnley et al. 

2007) e de acordo com Schmidt-Vogt (2001), o declínio do manejo de 

florestas secundárias por atividades que promovam um distúrbio 

intermediário (no caso, pela agricultura itinerante) tem consequências 

negativas relacionadas à biodiversidade e ao potencial econômico destes 

ambientes. A baixa ocorrência de indivíduos nos estágios iniciais de 

desenvolvimento nas parcelas avaliadas e as características ecológicas da 

espécie mostram tendência à diminuição da densidade populacional. As 

árvores disponíveis na comunidade podem ser suficientes para suprir a 

demanda atual, mas para a elaboração de ações de manejo participativos 

(em que a comunidade tenha papel ativo na tomada de decisão) que visem 

tanto a manutenção de S. parahyba na paisagem a longo prazo quanto a 

atividade de confecção de canoas, deve ser considerada a ocorrência de 

atividades que favoreçam a abertura de clareiras na paisagem.  

 

5. CONCLUSÕES 

 

A comunidade local ao longo do tempo teve contribuições para a 

conformação da paisagem atual e os moradores distinguem espaços na 

paisagem florestal em que S. parahyba está presente em decorrência do 

manejo feito pela comunidade ao longo do tempo e pelo tempo de pousio. 

O contato com as atividades de cultivo proporcionou aos moradores 

amplo conhecimento do processo de sucessão florestal, bem como dos 

aspectos ecológicos das espécies florestais citadas como indicadoras das 

UP, que, assim como Schizolobium parahyba, tem alguma utilidade para 

os moradores. A unidade de paisagem mais reconhecida pela presença de 

S. parahyba com tamanho desejado para a confecção de canoas é a “Mata 

Fechada”, fato relacionado ao tempo mais avançado de pousio agrícola 

desta UP. 

A maior proporção de indivíduos de S. parayba com DAP inferior à 

20 cm na UP Capoeirão reflete a ocorrência de distúrbios mais recentes 

nestas áreas e, portanto, a promoção mais recente de condições propícias 
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para o estabelecimento da espécie. A baixa regeneração (plântulas e 

juvenis) registrada em todas as UP e estrutura populacional atual mostram 

tendência de que as populações de S. parahyba diminuam, quando em 

condições semelhantes às estudadas, dando lugar a espécies secundárias 

tardias. Possivelmente devido ao método de escolha para a alocação de 

parcelas a campo, e ao alto coeficiente de variação dentro das fisionomias 

não houve diferença na densidade entre as UP. Consideramos que os 

efeitos da abertura de clareiras para agricultura e que o uso de S. parahyba 

ao longo do tempo possam ter causado nas populações da espécie não são 

possíveis de serem separados. As duas atividades tiveram efeitos 

combinados na promoção da presença de S. parahyba na paisagem, uma 

vez que os habitantes propiciaram condições para o recrutamento da 

espécie (abertura de clareiras) e mantiveram árvores da espécie (adultas e 

reprodutivas) em meio a cultivos para posterior uso para canoas. Com 

base no exposto, percebemos que S. parahyba é uma espécie que ocorre 

em áreas que receberam diferentes formas e intensidades de manejo, 

podendo ser considerada indicadora do tempo de pousio de atividades 

antrópicas e de paisagens culturais. 

Consideramos que estudos que abordam o histórico de uso do solo e a 

perspectiva com que as populações locais classificam seu ambiente são 

essenciais para a compreensão das formas de manejo das paisagens e suas 

consequências na distribuição das espécies. Uma das razões pelas quais é 

importante considerar o papel que tais comunidades humanas tiveram na 

estruturação dos ambientes que vemos atualmente é a discussão de 

possibilidades legais para que a utilização de forma sustentável da 

paisagem e dos recursos florestais disponíveis tenha continuidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Schizolobium parahyba possui importância cultural e econômica 

para artesãos e moradores de comunidades de pesca artesanal no litoral 

central de Santa Catarina. Estas pessoas possuem conhecimento sobre 

aspectos da biologia e ecologia da espécie, especialmente quando a 

utilizam para a confecção de canoas. 

A espécie ocorre em áreas que receberam diferentes intensidades e 

formas de manejo histórico e atual e que se configuram como paisagens 

culturais. As áreas de pousio mais recente (UP Capoeirão) apresentaram 

indivíduos menores de S. parahyba quando comparadas às UP Mata 

Fechada e Chácara, além de terem sido registrados apenas indivíduos 

subadultos e adultos em todas as UP. Além disto, o uso para confecção 

de canoas estimulou a manutenção de árvores de S. parahyba para 

posterior extração. Desta forma, a estrutura populacional de S. parahyba 

nas unidades de paisagem reconhecidas reflete o manejo histórico da 

paisagem e a espécie pode ser indicadora do tempo decorrente de 

distúrbios causados pelas atividades antrópicas em ambientes de Floresta 

Ombrófila Densa em condições similares às estudadas. 

Através desta pesquisa percebeu-se que a continuidade da atividade 

artesanal de confecção de canoas e a manutenção do conhecimento sobre 

o garapuvu dependem de ações de salvaguarda do patrimônio cultural 

(como por exemplo, maior estímulo às corridas de canoa feitas à vela e à 

remo, criação de escola de artesãos ou promoção de oficinas de confecção 

de canoas) aliadas a estratégias de conservação de paisagens culturais que 

possibilitem a continuidade de utilização de S. parahyba.  

Com base nos dados populacionais de S. parahyba, a tendência atual 

é que a densidade de árvores diminua se não forem feitas atividades que 

promovam condições de luminosidade associadas a outros distúrbios 

(como queima, roçada, etc.). Para o manejo sustentável da espécie, são 

necessários estudos mais detalhados para saber o impacto pontual de 

extração de árvores e de outros tipos de distúrbio na regeneração da 

mesma. Paralelamente a isto, percebeu-se que há potencial para a 

articulação de uma rede formal entre artesãos, moradores e gestores 

ambientais do município e região, com a finalidade de encaminhamento 

de árvores que precisam ser cortadas (por estarem localizadas muito 

próximas a residências ou estradas, por exemplo) e que podem ser usadas 

para a confecção ou conserto de canoas. 

Como ação de devolutiva desta pesquisa, foi elaborado um 

informativo voltado aos artesãos que descreve em linguagem simples o 

procedimento de solicitação de corte aos órgãos ambientais competentes, 
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de acordo com o local em que a árvore se encontra (Apêndice E). Além 

disso, nos reunimos com os responsáveis pelo licenciamento de corte e 

poda de árvores em Florianópolis e na ocasião foi possível obter detalhes 

sobre o procedimento relacionado ao corte especialmente de S. parahyba, 

e também, compartilhamos informalmente com técnicos os resultados 

relacionados às espécies e características desejadas para a produção de 

canoas. Pretendemos formalizar estas informações através de uma minuta 

técnica que aborde a importância destas espécies para a atividade 

artesanal e as dificuldades relatadas pelos artesãos relacionadas à 

legislação ambiental. Outra atividade em desenvolvimento é o registro 

audiovisual das etapas de confecção de canoas, feitas com árvores que 

colocavam residências em risco ou que caíram recentemente com a 

ocorrência de um ciclone no início do mês de dezembro em Florianópolis. 

Esperamos com isto colaborar com o aprimoramento da comunicação 

entre os técnicos, gestores e os artesãos, além de contribuir para a 

valorização e promoção da atividade artesanal de confecção de canoas. 
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APÊNDICE A. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 
Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro de Ciências Biológicas 

Programa de Pós-graduação em Ecologia 

Programa de Pós Graduação Em Fungos, Algas E Plantas 

Laboratório de Ecologia Humana e Etnobotânica 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu,_________, tendo sido convidado (a) a participar como voluntário (a) do 

estudo “Etnobotânica de espécies arbóreas usadas na construção de Canoas 

artesanais no litoral sudeste e sul brasileiro”, recebi das Sras Thais Vezehaci 

Roque e Gabriela Guimarães Orofino, estudantes da Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC, e dos orientadores Srs Prof. Dr Nivaldo Peroni e Profa. 

Dra. Natalia Hanazaki, responsáveis por sua execução, as seguintes informações 

que me fizeram entender sem dificuldades e sem dúvidas que: (a) o estudo 

ocorrerá de setembro de 2015 até março de 2017 e será importante para entender 

quais são as plantas usadas na construção e/ou no conserto de canoas, pois essas 

práticas estão desaparecendo ao longo do tempo e através das gerações; (b) o 

trabalho se destina a registrar e valorizar os conhecimentos tradicionais sobre o 

uso de plantas na construção e reparo de embarcações da pesca artesanal, e 

levantar informações sobre as espécies utilizadas e também sobre as 

transformações que ocorreram ao longo do tempo relacionadas a este assunto; (c) 

o estudo será feito através de uma entrevista registrada de forma escrita contendo 

perguntas sobre o assunto da pesquisa, além da identificação e análise das 

madeiras usadas na construção das canoas. Eu participarei da etapa de entrevista 

e caso eu possua uma canoa e autorize a análise da madeira usada na sua 

construção, será retirada uma pequena amostra dela, ou então se eu não tiver uma 

canoa, mas souber as madeiras que são usadas, os pesquisadores, quando 

necessário, irão coletá-las para identificação das espécies; (d) os resultados que 

se desejam alcançar são: registrar as plantas usadas hoje em dia e no passado para 

a construção e/ou reparo das canoas, entender como e porque são escolhidas as 

madeiras usadas para saber quais as qualidades que uma madeira precisa ter para 

ser transformada em canoa, observar essas qualidades através de análises da 

madeira, e entender os acontecimentos históricos que influenciaram no uso destas 

espécies e também, se o uso delas influenciou de alguma forma a paisagem dos 

locais aonde eram encontradas; (e) os benefícios que posso esperar com a minha 

participação na pesquisa são a valorização dos saberes e das práticas tradicionais 

para o meu próprio emponderamento e também o conhecimento da 

sociobiodiversidade brasileira, que é um benefício indireto. A minha participação 

não necessitará de nenhum acompanhamento. Por fim, caso eu concorde em 

participar receberei uma via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; (f) 

a parte da pesquisa que irei participar será apenas a entrevista e, se possível, a 

coleta de amostras de plantas e madeiras, o que não pretende oferecer nenhum 
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prejuízo à minha saúde física e mental. Se eu perceber que durante as respostas 

aos questionários eu sinta: cansaço, aborrecimento, constrangimento, desconforto 

ao me lembrar de coisas do passado (memórias) ou por conversar sobre a minha 

família ou comunidade, ou por qualquer outro motivo, a qualquer hora posso 

desistir de participar do trabalho e retirar o meu consentimento sem qualquer 

penalidade ou prejuízo pessoal. Sei que posso recorrer a indenizações caso eu me 

sinta prejudicado pelos riscos mencionados acima ou porque as perguntas que 

foram feitas não fizeram bem à minha autoestima e relação com a minha 

comunidade. Ainda assim, entendi que a intenção desta pesquisa é que eu me 

sinta valorizado e possa compartilhar meus conhecimentos sobre plantas e canoas 

com minha família e com minha comunidade. Para minha própria segurança será 

mantido meu anonimato durante todas as fases da pesquisa, inclusive a 

publicação dos resultados. As informações identificadas com meu nome serão 

acessadas apenas pelos responsáveis pelo estudo (cujos nomes estão no início 

deste documento) e as entrevistas serão armazenadas no Laboratório de Ecologia 

Humana da UFSC. Ainda assim, como sei que pessoas mal-intencionadas podem 

tentar invadir arquivos físicos e eletrônicos e consultar os documentos da 

pesquisa sem consentimento dos pesquisadores, estou ciente de que pode haver 

quebra de sigilo involuntário e não intencional. Não há qualquer despesa para 

minha participação na pesquisa e não serei solicitado em nenhum momento 

posterior a este. A equipe de pesquisa não possui nenhum objetivo financeiro e 

os resultados da pesquisa só serão usados para comunicar outros pesquisadores 

estudiosos do assunto e revistas relacionadas à universidade. Sempre que eu 

desejar serão fornecidos esclarecimentos sobre cada uma das etapas do estudo 

através do contato com as responsáveis Thais Vezehaci Roque ou Gabriela 

Guimarães Orofino pelo telefone ou endereço: Laboratório de Ecologia Humana 

e Etnobotânica. Universidade Federal de Santa Catarina – Campus Trindade. 

Centro de Ciências Biológicas/ Departamento de Ecologia e Zoologia. Bloco B. 

Bairro Córrego Grande. CEP 88010-970. Florianópolis-SC. Telefone: (48) 3721-

9460. E-mail: orofino.gabriela@gmail.com ou thaisveze@hotmail.com. 

Depois de saber sobre a pesquisa e entender perfeitamente tudo o que me foi 

informado sobre a minha participação no estudo, estou ciente dos meus direitos e 

responsabilidades, riscos e benefícios da minha participação, eu concordo em 

dele participar e para isso eu dou o meu consentimento sem que para isso eu tenha 

sido forçado ou obrigado. 

_______________________________________ 

Assinatura do voluntário (a) ou responsável legal 

 

________________________________________________________ 

Gabriela Guimarães Orofino e Thais Vezehaci Roque 

(Responsáveis pelo estudo) 
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APÊNDICE B. Roteiro de entrevista individual utilizado com os artesãos 

da Grande Florianópolis (SC) sobre o conhecimento ecológico local sobre 

garapuvu (Schizolobium parahyba). 

 

 

 

 

 

 
 
Ecologia/ Paisagem 

1.Existem diferentes tipos de garapuvu? Como distinguir um tipo do 

outro? (cor/ madeira / folha/ floração) 

2.Em quais locais o garapuvu ocorre? Por que? 

3.Pode ocorrer em manchas? Por que? 

4.Você sabe quanto tempo vive uma árvore de garapuvu? Qual tamanho 

atinge? 

 

Uso/ manejo 

5.Utiliza o garapuvu com outra finalidade além de fazer canoas? Para 

que?  

6.Qual o tamanho que a árvore precisa ter para fazer canoa? 

7.Quando se corta o garapuvu? (lua/ chuva/ mês) 

8.a) De onde você retira/ já retirou árvores para fazer canoas? b) Você 

tem algum tipo de controle/marcação para saber de onde tirou a árvore? 

c) Você facilita de alguma forma o crescimento da árvore? 

9.Quanto tempo dura uma canoa de garapuvu? 

10.Quantas canoas o sr. fazia por ano? Quantas faz? Para quem/ de 

onde? 

11. O uso de garapuvu para produção de canoas mudou ao longo do 

tempo? Se sim, por que? 

 

12.O sr. conhece outras pessoas que fazem canoas? Pode indicar seu 

nome? 

 

  

Nome do entrevistador: __________ Data da entrevista: ___________ 

Local da entrevista/endereço: _________________ 

Entrevistado: ____________________________________________    

Idade: _______ Sexo: (M) (F) 

Local de nascimento: __________ Profissão: ____________________ 

Contato: _________________ Registros fotográficos: _____________ 
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APÊNDICE C. Roteiro de entrevista individual utilizado com os 

moradores da Costa da Lagoa (Florianópolis, SC) sobre o conhecimento 

ecológico local sobre o garapuvu (Schizolobium parahyba) e a paisagem. 

 

 

 

 

 

 
 

Uso e Conhecimento ecológico local sobre garapuvu 

 

1. Você sabe o que mais influencia no nascimento e no crescimento 

do garapuvu?  

2. O crescimento é mais rápido na capoeira ou na floresta? 

3. Por que às vezes tem locais no morro que o garapuvu nasce todo 

junto? 

4. Sabe quanto tempo vive uma árvore? Qual tamanho atinge? 

5. Como se escolhe o garapuvu pra fazer a canoa? Tem alguma 

madeira que é melhor? Qual idade uma árvore tem que ter para 

fazer uma canoa? 

6. E em quais destes lugares a árvore fica melhor para fazer a 

canoa? 

7. Tem época para cortar a árvore? 

8. Quais tipos de garapuvu você conhece? Tem alguma diferença 

entre eles? Quais? 

9. Usam/usavam o garapuvu para alguma outra coisa além de fazer 

canoa? 

10. O uso (produção de canoas de garapuvu) mudou ao longo do 

tempo? Por que? 

11. Quando pararam de usar o garapuvu? 

12. A quantidade de garapuvu na Costa aumentou ou diminuiu 

durante o tempo? Porque? 

13. Tinha garapuvu na roça? Se o garapuvu nascia na roça ou na 

chácara, se deixava ou se cortava?  

14. Você já ajudou de alguma forma o garapuvu a crescer? Já 

plantou alguma árvore? 

15. Como era feita a retirada do garapuvu? Alguém ajudava? 

Nome do entrevistador: __________ Data da entrevista: ___________ 

Local da entrevista/endereço: _________________ 

Entrevistado: ____________________________________________    

Idade: _______ Sexo: (M) (F) 

Local de nascimento: __________ Profissão: ____________________ 

Contato: _________________ Registros fotográficos: _____________ 
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Uso histórico da paisagem e mapeamento de unidades de 

paisagem 

 

1. Você já trabalhou na roça? O que a sua família plantava? 

2. O que era plantado, do que tinha roça aqui na Costa? 

3. Quando a canoa deixou de ser o principal meio de transporte na 

Costa? Quem usa ainda, usa com que finalidade? 

4. A roça era feita até antes ou depois desse tempo? Até quando 

teve roça aqui na Costa? Por que acabou? 

5. Como era feita a roça?  

6. Por quanto tempo ficava plantando? (Sem descanso) 

7. Quanto tempo deixava sem plantar nada? 

8. Tem nome para a vegetação (o mato) que nasce depois que 

abandona o plantio? 

9. Você reconhece idades (tipos) diferentes na floresta aqui na 

Costa? Como? Qual o nome dado para cada uma? Ou "Tem 

diferença do mato lá de cima para o aqui de baixo? Quando 

quer falar que quer ir no mato lá no alto (em cima) do morro, 

como você chama?”  

10. São diferentes as plantas que crescem __ ou ___? A planta 

_____ dá mais na _____ ou na _____? 

11. Existem áreas de floresta aqui na Costa que nunca foram usadas 

para fazer roça, ou que foram usadas há muito tempo? 
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APÊNDICE D. Ilustrações (moldes) da paisagem (A) e de plantas 

utilizadas no mapeamento participativo (B), elaborados com base em 

entrevistas piloto na comunidade. 

A 

B 



Informativo para artesãos sobre o 

 para a confecção de canoas em 
Florianópolis

Nos anos de 2015 e 2016 visitamos diversos artesãos que 
sabem fazer canoas-de-um-pau-só. Durante esse tempo, 
percebemos que algumas questões sobre a autorização para 
o corte de árvores precisavam ser melhor esclarecidas e por
isso elaboramos este informativo para você, artesão.

Vamos mostrar passo a passo quando e 
como pode-se pedir a autorização 
para o corte e poda de árvores em 
Florianópolis.

Alguns funcionários da FLORAM já foram 
informados sobre as dificuldades enfrentadas 
para conseguir essas autorizações, então 
sugerimos que, ao fazer um pedido, informe 
que a árvore será usada para a 
construção ou manutenção de uma canoa. Se 
tiver alguma dúvida, entre em contato com os responsáveis 
pelo setor que analisa os pedidos de corte e poda de árvores 
na FLORAM pelo telefone (48) 3251-6500. Eles irão ajudá-los 
sempre que possível.

spécie Exótica

Uma espécie exótica é uma espécie que é encontrada fora de 
sua área de distribuição natural. Em alguns casos, essas espécies 
tornam-se invasoras, espalhando-se rapidamente no território.  
Um exemplo de espécie exótica invasora é o Pinus, que tem 
origem na América do Norte e que atualmente causa grandes 
problemas ambientais na região florianopolitana.  

spécie ameaçada de extinção

Atualmente, com a expansão das áreas 
urbanizadas, redução das áreas de floresta e 

retirada seletiva de determinadas espécies, 
algumas plantas e animais tornaram-

se vulneráveis, ou seja, correm risco de 
extinção. Por isso, foram criadas algumas 

leis para conservar essas espécies para que 
possam reestabelecer sua população e 

continuem existindo no futuro.

O corte de ÁRVORES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO, 
como alguns tipos de cedros, figueiras, canelas e 
da araucária, NÃO É AUTORIZADO em nenhum 
dos casos que vamos apresentar neste informativo.

que deve ser feito para utilizar uma árvore que caiu 
no meu terreno por conta de uma tempestade ou 
ventania?

omo faço para pedir autorização para o corte de 
árvores que estejam dentro da minha propriedade 
ou em outra propriedade particular?

Caso a árvore não seja ameaçada de extinção, 
você deverá entrar na Guia de Serviços do site 

da Prefeitura Municipal de Florianópolis (www.
pmf.sc.gov.br/servicos) e escolher a opção 

"AUTORIZAÇÃO PARA CORTE E PODA DE 
ÁRVORES (ÁREA PRIVADA)”, conforme o exemplo a seguir:  

TIRE FOTOS DO LOCAL E 
DA ÁRVORE, principalmente 
das raízes. Com as fotos em 
mãos você poderá provar que 
a árvore foi arrancada do local 
por algum evento da natureza.

 Em seguida, LIGUE 
PARA A FLORAM ((48) 
3251-6500) para avisar da 
situação e saber o que deve 
ser feito. Assim você estará 
se protegendo de denúncias 
e agindo dentro da lei! Após 
esta ligação, você receberá 
uma resposta negativa ou 
positiva e assim, saberá o que 
fazer com a árvore que caiu.

APÊNDICE E. Informativo direcionado aos artesãos sobre o procedimento de solicitação de corte e poda de árvores.

124



Acesse o site www.pmf.sc.gov.br/servicos1
2

3

CORTE

Selecione a opção "AUTORIZAÇÃO PARA CORTE E PODA 
DE ÁRVORES (ÁREA PRIVADA)”

Na aba "Consultar serviços", digite  "CORTE"

4 Preencha os dados que são pedidos. Com isto, será
gerado um boleto que deve ser pago. 

Após o pagamento do boleto, será agendada uma vistoria com 
um dos técnicos da FLORAM que irá avaliar seu pedido e, assim, 
autorizará ou não o corte. Você poderá consultar o andamento 
do processo com um código que será gerado no site. O corte só 
pode ser feito por pessoas especializadas.

É POSSÍVEL QUE OUTRA PESSOA FAÇA A REQUISIÇÃO 
NA INTERNET PARA VOCÊ. 

Atualmente, todos os processos de corte ou poda devem 
ser feitos ONLINE, não sendo necessário comparecer nas 

unidades do Pró-cidadão para fazer a requisição.

se a árvore que eu desejo cortar foi 
plantada?

Neste caso também deverá ser feita a 
requisição como "CORTE/PODA EM ÁREA 
PRIVADA", assim como no caso anterior. O corte sem 
a necessidade de autorização da FLORAM poderá 
ser feito apenas se esta árvore estiver cadastrada na 
FLORAM como árvore plantada.

se a árvore que eu desejo utilizar para a construção 
ou manutenção de uma canoa estiver em uma área 
pública?

O que deve ser feito é parecido com as 
situações anteriores. Você deverá fazer a 
solicitação no site da Prefeitura e agora escolher 
a opção "AUTORIZAÇÃO PARA CORTE E 
PODA DE ÁRVORES (ÁREA PÚBLICA)" e preencher os dados 
solicitados. Assim, será enviada uma requisição para o órgão 
ambiental que irá avaliar o seu pedido. 

Neste processo, o próprio órgão ambiental irá se responsabilizar 
pelo corte. Assim, a contratação de um serviço especializado 
será necessária apenas para o transporte da árvore até o local 
que você deseja construir a canoa. 

Você poderá conversar com os técnicos da FLORAM responsáveis 
pelo corte, para informar que essa árvore será utilizada para fazer 
uma canoa ou partes dela. Os técnicos irão analisar a situação 
e aceitarão ou não o seu pedido. Lembramos novamente que a 
licença só sera liberada se a árvore NÃO for ameaçada de extinção!

Existem também áreas públicas que são Unidades de 
Conservação (UC) Municipais. 

Essas áreas servem para a preservação das espécies nativas 
e do meio ambiente, tendo leis próprias para cada estado 
e município. Em Florianópolis existem 6 UC Municipais: o 
Parque Urbano do Morro da Cruz, o Parque Municipal do 
Manguezal do Itacorubi, o Parque Municipal do Maciço 
da Costeira, o Parque Municipal da Lagoinha do Leste, o 

Parque Municipal da Galheta, o Parque Municipal das Dunas 
da Lagoa da Conceição e o Parque Municipal da Lagoa do 

Peri. 
Se a árvore desejada estiver em algum desses locais, o 

indicado é fazer o mesmo procedimento para o corte em 
área publica. Entretanto, por serem áreas destinadas à 

conservação, a autorização dependerá muito do local em 
que a árvore se encontra e das leis especificas do Parque 

Municipal, dificultando um pouco o processo.

se a árvore estiver em Área de Preservação 
Permanente (APP)?

Florianópolis possui uma enorme variedade de ambientes naturais 
que resultam em toda a beleza que vemos hoje. Originalmente, 
as suas encostas e morros eram cobertos por mata densa, e suas 
baixadas por vegetação de restingas, manguezais e florestas. 
Com a colonização, iniciou-se uma rápida perda desses ambientes 
por causa das práticas que levaram ao desmatamento em grande 
parte da ilha.
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Atualmente, a prefeitura e os órgãos ambientais buscam 
a recuperação do ambiente. Por isso existem as Áreas de 
Preservação Permanente (APP), as Áreas de Preservação 
Limitadas (APL) e as Unidades de Conservação (UC), que 
foram criadas para garantir que o maior número de animais, 
plantas continuem existindo sem o risco de desaparecerem. 

Logo, SE A ÁRVORE QUE 
VOCÊ DESEJA SE ENCONTRA 

EM UMA APP,  NÃO SERÁ 
POSSÍVEL REALIZAR O CORTE. 
Essas áreas são protegidas por 

leis federais que proíbem a 
retirada de árvores.

Existem diferentes tipos de APP, por exemplo, na margem de 
cursos d'água e nascentes, em topos e encostas de morro, em 
restingas e manguezais. Estas áreas tem como função a proteção 
dos recursos hídricos, das plantas, animais e do ambiente como 
um todo. Sua finalidade é também o bem estar das populações 
humanas. Além disso, a manutenção das florestas protege o 
solo e evita deslizamentos.

E onde estão as

LARGURA DO 
RIO

até 10 metros
10 - 50 m

50 - 200 m
200 - 600 m

TAMANHO DA 
APP

15 - 30 m
50 m
100 m
200 m

Nos TOPOS DE MORROS e montanhas 
todas as áreas com altura mínima de 
100 metros e inclinação média maior 
que 25 graus devem ser conservadas.

Nas ENCOSTAS, 
todas as áreas com 

declividade superior 
a 45 graus devem ser 

conservadas.

Em NASCENTES 
e olhos d'água, 
deve-se manter 
pelo menos um 

raio de 50 metros 
de largura de 

mata.

Tipos de APP

Na MARGEM DE RIOS, o tamanho da APP varia de acordo 
com a largura do rio, sendo que a faixa de mata nativa deve 
ser preservada nas duas margens do curso d'água. Para os 
manguezais, toda a sua extensão deve ser conservada.

No entorno de LAGOS E 
LAGOAS, deve-se manter 

uma faixa de 50 à 100 metros 
em área rural, e 30 metros 
quando em área urbana.

Em GOVERNADOR CELSO RAMOS, a solicitação para o corte 
de árvores deve ser feita para a Prefeitura Municipal pelo 

telefone (48) 3262-0569

Em PALHOÇA, a solicitação deve ser feita  presencialmente 
na Fundação Cambirela do Meio Ambiente (FCAM).

Após o pedido é feita  uma vistoria onde o fiscal avalia se o 
corte da árvore é necessário, ou seja, árvore está colocando 

em risco a área em que está localizada. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone (48) 32791895.

Em BIGUAÇU as solicitações devem ser feitas através do 
preenchimento de um formulário na Fundação Municipal de 
Meio Ambiente (FAMABI). Mais informações pelo telefone 

(48) 32854525.

Este material é licenciado sob uma Licença Creative Commons 
Atribuição-Não Comercial-Sem Derivados 3.0 Não Adaptada e está 
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Produzido em 03/2017

Textos
Eduardo F. Geisler, Thais V. Roque, Gabriela G. Orofino 

e Natalia Hanazaki

Diagramação e Ilustrações
Gabriela G. Orofino

Ilustração de fundo: Débora M. Marquato

Financiamento
Projeto Universal CNPq “Etnobotânica de espécies 
arbóreas usadas na construção de canoas artesanais 
no litoral sudeste e sul brasileiro” (444343/2014-18)

126




