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O PARQUE DO RIO VERMELHO: Pelas palavras do seu fundador Henrique Berenhauser 

 

INTRODUÇÃO 

  

Livro contém o histórico da formação do Parque Florestal do Rio Vermelho – 

Florianópolis, SC, Brasil, uma área antes desflorestada, hoje re-vegetada com bosques. É 

um relato dramático sobre a formação do Parque e da luta para mantê-lo íntegro, 

construído pela coletânea de relatórios, cartas e farta documentação fotográfica deixados 

pelo idealizador e executor do Parque, o Sr. Henrique Berenhauser, tendo como a 

principal fonte, o manuscrito intitulado “O parque do Rio Vermelho, uma área de proteção 

ambiental desprezada”. 

A esta obra foram adicionadas informações advindas tanto do acervo de 

documentos históricos sobre o Parque, depositado na Biblioteca Universitária da 

Universidade Federal de Santa Catarina, como relatos de pessoas que trabalharam com 

ele, parentes e amigos. O Sr. Henrique Berenhauser era um homem extremamente 

objetivo e prático, e como poderão notar, é refletido nas suas palavras. Por esta razão, 

foram adicionadas de explicações técnicas elaboradas pelo editor e outras referências 

colhidas, após o seu falecimento, para que o leitor pudesse entender as razões da 

aplicação de algumas estratégias adotadas. Neste livro são trazidas importantes 

informações, muitas ainda inéditas, sobre técnicas de re-vegetação de dunas, os acertos 

e erros técnicos cometidos durante a formação do Parque. É um texto trabalhado de 

forma a torná-lo interessante tanto para os simpatizantes da idéia de que “devemos 

recuperar os revestimentos naturais deste planeta” como aos profissionais que sintam a 

necessidade de acesso a um texto que cubra todos os aspectos da re-vegetação de uma 

área ecologicamente frágil, como são as áreas de restinga do litoral brasileiro. 
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Em parte da sociedade Catarinense, nas Organizações não governamentais – 

ONGs, ligadas ao Parque, e nos órgão ambientais, como a atual administradora do 

Parque, a Fundação do Meio Ambiente - FATMA, existe a determinação de promover a 

“retirada total dos pínus e eucaliptos” por considerá-los como “espécies contaminantes”, 

“invasoras” e “responsáveis pela supressão da vegetação nativa”. O texto trás as razões 

que levaram Henrique Berenhauser a usar estas espécies e leva a uma reflexão da sua 

importância atual na proteção dos remanescentes revestimentos florísticos autóctones, na 

fixação das dunas e mais recentemente, como zona amortecedora de ventos extremos 

que, com maior frequência, passaram a varrer as costas catarinenses. Sem dúvida, se 

Henrique Berenhauser não tivesse feito o plantio de pinus e de eucalipto, já não teríamos 

o Parque Florestal do Rio Vermelho e nem a Lagoa da Conceição como os conhecemos 

hoje. 

Este livro servirá bem a luta pela defesa do Parque porque é um indicador para o 

“Acervo Henrique Berenhauser”, da Biblioteca da UFSC, onde existem documentos 

importantíssimos como o mapa com os limites originais do Parque e outros onde são 

descritas as artimanhas usadas para espoliar as terras do Parque, algumas infelizmente 

exitosas ou ainda em curso. 

 

Sobre o autor dos manuscritos: Henrique Berenhauser nasceu em 23 de agosto de 1909, 

na cidade de Florianópolis, Carlos Berenhauser, comerciário e de Elfrida Busch 

Berenhauser, do lar. Foi casado com a Sra. Helena Botelho Berenhauser. Enviuvou em 

1967, e posteriormente contraído matrimônio, aos 58 anos, com a Sra. Georgia G. 

Berenhauser.Trabalhou quase toda a sua vida como comerciante de tecidos em Santa 

Catarina, de onde teve o seu sustento. Graduou-se em Direito pela Faculdade de Direito de 
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Florianópolis aos 30 anos, mas não exerceu tal profissão, embora tenha usado os 

conhecimentos adquiridos em inúmeras ações populares em defesa do Parque do Rio 

Vermelho. Advogado por formação, Ecólogo por devoção. Pessoa meticulosa nas suas 

anotações e nas suas leituras. O Parque por si só é o testemunho vivo da sua excelente 

capacidade de observação e sensibilidade biológica, tendo o seu nome indicado para uma 

cátedra da Universidade Federal de Santa Catarina, pelo Dr. Henry C. Horge, ex-reitor da 

Univ. de Rutgers State University, EUA, mas que infelizmente não possui tal titulação na 

sua organização. A sua biblioteca, após o seu falecimento, foi doada para a Universidade 

Federal de Santa Catarina, contendo inúmeros documentos, livros, fotos sobre a formação 

do Parque e arredores de Florianópolis, e mais de 40 artigos publicados ou não. Exerceu os 

cargos de Diretor do Parque do Rio Vermelho de 21/9/62 a 31/12/74, quando foi 

exonerado. Exerceu o cargo de Presidente da Associação Rural de Florianópolis no período 

de $$$ a $$$ e de Presidente da Sociedade Orquidófila de Florianópolis de $$$ a $$$. Seus 

amigos o consideravam uma pessoa determinada, extremamente trabalhadora, correta, 

sincera, destemida e com a incrível capacidade de “virar as páginas das etapas da sua vida”. 

Ao defender o Parque era implacável com os agressores, citando-os nominalmente nos 

artigos que escrevia, mas nunca por disputa pessoal. Faleceu em Florianópolis, no dia 26 de 

setembro de 1997 deixando 5 filhos e, na época, 19 netos, mais uma chácara no bairro do 

Morro das Pedras com uma coleção de árvores madeiráveis, a maior parte coníferas, 

provenientes de varias partes do mundo. Um banco genético em um local de rara beleza e 

excelente patrimônio genético que poderá ainda servir muito à economia florestal deste 

país. 
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Figura da aba do livro: Henrique Berenhauser. O formador do Parque Florestal do Rio 

Vermelho (23 de agosto de 1909 a 26 de setembro de 1997). 
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Sobre o editor deste livro: Giorgini Augusto Venturieri nasceu em 9 de fevereiro de 1958 

na cidade de Belém – PA, onde se graduou em Agronomia pela Universidade Federal Rural 

da Amazônia (1980), possui mestrado em Ciências Biológicas (Botânica) pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia (1990) e doutorado em Botânica Agrícola pela 

Universidade de Reading no Reino Unido (1994). Atualmente é professor associado da 

Universidade Federal de Santa Catarina onde leciona a disciplina de Genética. Tem 

experiência na área de Botânica, com ênfase em Domesticação de Plantas, atuando 

principalmente nos seguintes temas: biologia reprodutiva, hibridações inter-específicas, 

botânica econômica, evolução aplicada à domesticação de plantas e cultivo de orquídeas. 
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O INÍCIO 

Pelo Decreto 2006 de 21 de setembro de 1962, o Governador Celso Ramos criou 
a “Estação Florestal do Rio Vermelho”, destinando para os trabalhos de experimentação 
1.000,00 há de terras devolutas ao longo da Praia do Moçambique, situadas entre a Vila 
da Barra da Lagoa e o Morro das Aranhas (anexo 1). 

 

A RESTINGA DO RIO VERMELHO FOI DESERTIFICADA APÓS DUZENTOS ANOS DE 
CORTE INTENSIVO DA VEGETAÇÃO 

Duzentos anos de cortes constantes da vegetação para utilização da lenha, 
acrescidos de grandes incêndios, que, periodicamente ocorriam na restinga do Rio 
Vermelho, transformaram, aquela área arenosa num deserto, como pode ser constatado 
pela fotografia do levantamento aéreo-fotogramétrico efetuado pela “Cruzeiro do Sul”, no 
ano de 1957 (Figura 1 a, b e c). Essa área, assim degradada foi destinada pelo 
governador do Estado à experimentação e identificação das espécies mais aptas para 
crescer e proteger a orla marítima do Estado.  
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Figura 1: a) Fotografia da área do atual Parque Florestal do Rio Vermelho e entorno, 
efetuado pela “Cruzeiro do Sul”, no ano de 1957. 
c) Gado pastando. Antes, a pecuária era uma importante atividade na Ilha de Santa Catarina, 
o que levou ao exagerado desmatamento de quase toda a sua a sua superfície (N.E.).

 

A DESTRUIÇÃO DA VEGETAÇÃO 
EXTENSA ÁREA DE DUNAS 

A devastação sofrida pela restinga permitiu o deslocamento de areias 
impulsionadas pelos fortes ventos, caracter
do quadrante Sul impeliam a areia da Praia do Moçambique na 
uma faixa de dunas de oito quilô
alguns lugares dessa faixa, as dunas atingiam a altura de 60 metros. Os ventos do 
quadrante Norte levavam a areia em direção a Lagoa da Conceição, que estava 
assoreada em virtude desse processo natural. A fixação das dunas ao longo da Praia do 
Moçambique foi um trabalho necess
completo assoreamento da Lagoa da 
Ilha. 

Embora não tivesse havido tempo para realizarem
vegetação de toda a faixa de 9,5 quilô
realizado foi suficiente para fixar e estabilizar essa faixa ao longo do oceano, n
nela mais dunas movediças. 

 

A LOUVAVEL DECISÃO DE FLORESTAR A RESTINGA PARA FINS
SOCIAIS 

A iniciativa do Governador Celso Ramos de recuperar uma 
maior parte da sua vegetação 
recreação foi um projeto pioneiro no 

 

Fotografia da área do atual Parque Florestal do Rio Vermelho e entorno, 
efetuado pela “Cruzeiro do Sul”, no ano de 1957. b) cerca construída para conter o gado, e 

Antes, a pecuária era uma importante atividade na Ilha de Santa Catarina, 
o que levou ao exagerado desmatamento de quase toda a sua a sua superfície (N.E.).

A DESTRUIÇÃO DA VEGETAÇÃO DESENCADEOU O SURGIMERTO DE UMA 
 

o sofrida pela restinga permitiu o deslocamento de areias 
impulsionadas pelos fortes ventos, característicos do litoral de Santa Catarina. Os ventos 
do quadrante Sul impeliam a areia da Praia do Moçambique na direção Norte, formando 

unas de oito quilômetros de extensão até chegar à Praia dos Ingleses. Em 
alguns lugares dessa faixa, as dunas atingiam a altura de 60 metros. Os ventos do 
quadrante Norte levavam a areia em direção a Lagoa da Conceição, que estava 

e desse processo natural. A fixação das dunas ao longo da Praia do 
Moçambique foi um trabalho necessário e da mais alta importância ecológica

da Lagoa da Conceição, um dos monumentos paisag

esse havido tempo para realizarem-se os trabalhos de re
ão de toda a faixa de 9,5 quilômetros ao longo da Praia de Moçambique, o que foi 

realizado foi suficiente para fixar e estabilizar essa faixa ao longo do oceano, n

A LOUVAVEL DECISÃO DE FLORESTAR A RESTINGA PARA FINS ECOLÓGICOS E 

A iniciativa do Governador Celso Ramos de recuperar uma área de dunas, com a 
maior parte da sua vegetação completamente degradada, para destiná-la para 

to pioneiro no país e poucas vezes repetido no resto do mundo. Os 
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Fotografia da área do atual Parque Florestal do Rio Vermelho e entorno, 
b) cerca construída para conter o gado, e 

Antes, a pecuária era uma importante atividade na Ilha de Santa Catarina, 
o que levou ao exagerado desmatamento de quase toda a sua a sua superfície (N.E.).  
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sucessores do Sr. Celso Ramos, os Governadores Ivo da Silveira e Colombo Salles 
prestaram apoio integral ao projeto, o que permitiu o florestamento de 700 hectares, em 
apenas 12 anos, dando assim origem a existência do Parque do Rio Vermelho. 
Desgraçadamente, os governadores que sucederam ao Sr. Colombo Salles 
desinteressaram-se pelo projeto. Não houve a complementação dos trabalhos de 
florestamento e não se deu andamento à sua parte social. A floresta não recebeu tratos 
silviculturais, cuja falta criou condições para repetidos incêndios. Para culminar a 
desgraça, a Secretaria da Agricultura tomou a decisão monstruosa de mandar realizar a 
resinagem de 150.000 pinheiros, escolhidos entre as árvores de maior porte, ignorando 
tratar-se de floresta de preservação ambiental, patrimônio do povo. 

 

A DIREÇÃO DA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL ENTREGUE À ASSOCIAÇÃO RURAL DE 
FLORIANÓPOLIS 

O Governador Celso Ramos firmou convênio com a Associação Rural de 
Florianópolis (Dec. 163/63- Anexo$), para que essa dirigisse a recém-criada estação 
experimental, sem ônus para os cofres públicos. 

A Associação Rural aceitou prazerosamente a missão, porque esperava que a 
iniciativa do Governador trouxesse consideráveis benefícios para comunidade com a 
criação de extensa área verde destinada a recreação, pelo aproveitamento da magnífica 
praia, e, ainda, com a divulgação de praxes conservacionistas aos escolares, pesquisa 
sobre o meio ambiente, fomento do turismo e, acima de tudo, o embelezamento da nossa 
ilha. 

O encaminhamento do projeto foi um grande desafio, porque se tratava de um 
gênero de reflorestamento completamente diferente dos que estavam em andamento no 
interior do Estado. 

 

A IMPLANTAÇÃO DE UM VIVEIRO PARA A INTRODUÇÂO DE MUDAS 

Uma das primeiras providências tomadas foi a implantação de um viveiro, de 
considerável extensão, capaz de poder atender ao programa dos plantios. Nos primeiros 
tempos, as mudas foram produzidas em torrões paulistas (Figura 2 a,b,c e d), mas este 
processo foi abandonado porque exigia muita mão-de-obra, além do mais, os torrões 
eram frágeis e quebravam ao serem transportados. Depois, utilizaram-se sacos plásticos 
que eram mantidos durante o plantio1. Para que as mudas pudessem resistir ao choque 
do plantio, foram usadas somente aquelas de superior qualidade. 

                                                

1  Geralmente recomenda-se a retirada dos sacos plásticos das mudas antes de serem plantadas, 
com a justificativa de que poderiam inibir o crescimento das raízes. No entanto, não se tem 
conhecimento experimental que comprove isto. A manutenção dos sacos plástico, em um plantio 
feito em solo de dunas, pode ser mais uma novidade trazida por H. Berenhauser merecedora de 
um estudo mais aprofundado. N.E. 
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Figura 2 a) Linha de produção de "torrões paulista", usados para colocar as sementes dos 
pinheiros; b) As mudinhas com micorrizas eram transplantadas para os canteiros onde as 
plantas não estivessem crescendo tão bem. Com mais alguns dias, o fungo micorrízico 
colonizava as demais plantas e melhorava o seu crescimento
vista aérea do viveiro. 

  

 

a) Linha de produção de "torrões paulista", usados para colocar as sementes dos 
As mudinhas com micorrizas eram transplantadas para os canteiros onde as 

plantas não estivessem crescendo tão bem. Com mais alguns dias, o fungo micorrízico 
s e melhorava o seu crescimento; c) aspecto dos canteiro
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a) Linha de produção de "torrões paulista", usados para colocar as sementes dos 
As mudinhas com micorrizas eram transplantadas para os canteiros onde as 

plantas não estivessem crescendo tão bem. Com mais alguns dias, o fungo micorrízico 
; c) aspecto dos canteiros; d) 
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  O que é microrriza. 
 

No solo, a parte viva que o habita tem recebido atenção cada vez maior porque apresenta 
grandes potencial para vir a ser usada no manejo ecológico e auto-sustentável dos solos. Nesta parte viva, 
estão os fungos Basidiomicetos (aqueles que formam uma espécie de um chapéu posto sobre uma haste), 
cujas hifas colonizam e crescem ao redor das raízes das plantas e quando assim o fazem, são chamados 
de micorriza. A planta, através da fotossíntese, sintetiza açúcares como glicose e sacarose, que são 
fornecidos como fonte de energia para os fungos, enquanto estes absorvem nutrientes minerais e água do 
solo, transferindo-os para as raízes da planta, estabelecendo assim uma simbiose. As micorrizas 
aumentam grandemente a área de absorção das raízes e, conseqüentemente, a captura de nutrientes 
minerais, especialmente aqueles menos solúveis, como fósforo, zinco e cobre. O mecanismo que aumenta 
a absorção é de caráter físico e químico. Físico, porque o micélio micorrízico é menor em diâmetro que as 
raízes, daí poderem explorar um maior volume de solo, proporcionando uma maior superfície para a 
absorção. Químico, porque a membrana celular do fungo excreta ácidos orgânicos que ajudam na 
liberação dos íons fosfatos. Como resultado, as plantas micorrizadas são mais nutridas e vigorosas e com 
mais resistência à doenças e a condições ambientais adversas. 

As micorrizas têm um papel importante na sobrevivência e no crescimento das plantas nos 
trópicos, onde predominam solos de baixa fertilidade, carentes em fósforo disponível. Para algumas 
espécies, como os pinheiros plantados no Parque do Rio Vermelho, as micorrizas foram cruciais para a 
sobrevivência, o estabelecimento e o crescimento da planta. 

Embora os fungos micorrízicos sejam de ocorrência generalizada na natureza, nem todos são 
capazes de melhorar o crescimento da planta. Algumas chegam a ser eficientes neste aspecto quando 
testados em laboratório, mas não conseguem ser competitivos no ambiente natural e sucumbem. Outros 
crescem muito devagar e são de difícil multiplicação industrial para virem a ser usados em plantios 
econômico. Embora em 92% das famílias botânicas (que englobam 80% das espécies) tenha sido 
evidenciada associação micorrizica, muitos desses fungos são espécie específica e com variedades que 
são mais eficientes do que outras. Logo, para os cultivos comerciais é preciso selecionar a espécie e 
dentro dela, as variedades mais eficientes. Quando tal seleção é feita, conseguem-se aumentos de 
produtividade acima de 50%. 

 Na natureza, a micorrização é geralmente inibida pela elevada fertilidade, aplicação de adubos 
químicos, perturbação e erosão do solo, uso de fungicidas sistêmicos, e pelo desmatamento. Em solos 
desnudos pelo desmatamento, muitas vezes é necessária a re-introdução dos fungos micorrízicos. 



 

  O que é microrriza (cont.).
 

 A inoculação de plantas com esses fungos vem sendo mais usada na produção de mudas de 
espécies florestais, em especial o pínus porque para esta planta ela é indispensável. Não existem no 
mercado brasileiro inoculantes industrializados, e mesmo no exterior são poucos os países onde esses 
produtos estão disponíveis, com exceção dos Estados Unidos e da
preferem fazer a inoculação através de substratos comerciais à base de casca decomposta de pinus, onde 
é abundante a presença de esporos dos fung
plantios já estabelecidos. No caso do Parque do Rio Vermelho, as mudinhas que em grupo apresentavam 
um crescimento mais vigoroso do que as outras, e
canteiros onde o crescimento não era tão vigoroso. Como conseqüência, acabavam 
para as outras plantas que passavam também a crescer com mais vigor (Fonte: Acervo Henrique 
Berenhauser pasta$, folha $. Carta de $ de 1987. (figura 2b

pelo fungo micorrízico Suillus bovinus. Notar como o fungo funciona como uma expansão da raiz. A direita 
e acima notar uma planta recém germinada de Pinus sendo colonizada pelo fungo, integrando a nova 
planta ao sistema já estabelecido. (Foto reproduzida de Read, 1991, com permissão d
para o autor pedindo tal permissão). 

 O que é microrriza (cont.). 

A inoculação de plantas com esses fungos vem sendo mais usada na produção de mudas de 
florestais, em especial o pínus porque para esta planta ela é indispensável. Não existem no 

mercado brasileiro inoculantes industrializados, e mesmo no exterior são poucos os países onde esses 
produtos estão disponíveis, com exceção dos Estados Unidos e da França. Em geral, os agricultores 
preferem fazer a inoculação através de substratos comerciais à base de casca decomposta de pinus, onde 

e a presença de esporos dos fungos, ou pela aplicação de liteira decomposta coletada de 
cidos. No caso do Parque do Rio Vermelho, as mudinhas que em grupo apresentavam 

um crescimento mais vigoroso do que as outras, e, portanto micorrizadas, eram distribuídas pelos 
canteiros onde o crescimento não era tão vigoroso. Como conseqüência, acabavam levando os fungos 
para as outras plantas que passavam também a crescer com mais vigor (Fonte: Acervo Henrique 

ta de $ de 1987. (figura 2b). 

Figura do quadro: Raiz de Pinus sylvestris colonizada 
. Notar como o fungo funciona como uma expansão da raiz. A direita 

e acima notar uma planta recém germinada de Pinus sendo colonizada pelo fungo, integrando a nova 
planta ao sistema já estabelecido. (Foto reproduzida de Read, 1991, com permissão do autor  $$ escrever 
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levando os fungos 
para as outras plantas que passavam também a crescer com mais vigor (Fonte: Acervo Henrique 
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A CONSTRUÇÂO DE ESTRADAS DE SERVIÇO 

Como as extremidades do Parque ficavam a oito quilômetros do viveiro foram 
construídos cerca de 30 quilômetros estradas de serviço pelas quais os operários e as 
mudas eram conduzidos, em caminhões, até os sítios dos plantios. Uma dessas estradas 
completou o último elo do contorno Norte da Ilha, e foi em virtude de sua construção que 
a Barra da Lagoa passou a ter acesso rodoviário (Figura 3 a e b). Ao longo da Lagoa da 
Conceição a construção de alguns trechos das estradas foram muito dispendiosos, 
porque atravessavam um charco, e para atingir o Morro das Aranhas, o caminhão que 
transportava o aterro precisava movimentar-se sobre pranchas. 



 

Figura 3: a) O acesso a atual Barra da Lagoa ant
chegar ao Parque de carro era preciso ir até o Norte da Ilha de Santa Catarina para depois 
voltar. As estradas feitas o foram em parceria com a Pr
baseado em relatos do Sra. Georgea e 

Concluídos os plantios, as estradas de serviço tornaram
protegeriam a floresta contra o alastramento de eventuais

 

DO PLANTIO EM GERAL E DOS ESPAÇA

Em geral, o plantio foi executado sem marcação 
realizados os plantios nos Estados Unidos. Salvo em 
onde eram combatidas, as mudas ficavam entregues 

 

O acesso a atual Barra da Lagoa antes era somente feito com balsas; b) P
chegar ao Parque de carro era preciso ir até o Norte da Ilha de Santa Catarina para depois 
voltar. As estradas feitas o foram em parceria com a Prefeitura de Florianópolis (N.E. 
baseado em relatos do Sra. Georgea e Henrique G. B. Berenhauser. 

dos os plantios, as estradas de serviço tornaram-se aceiros, que 
protegeriam a floresta contra o alastramento de eventuais incêndios. 

EM GERAL E DOS ESPAÇAMNTOS UTILIZADOS 

Em geral, o plantio foi executado sem marcação geométrica das covas, como são 
realizados os plantios nos Estados Unidos. Salvo em áreas muito infestadas por formigas,

as mudas ficavam entregues à própria sorte. Observou
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es era somente feito com balsas; b) Para se 
chegar ao Parque de carro era preciso ir até o Norte da Ilha de Santa Catarina para depois 

efeitura de Florianópolis (N.E. 

se aceiros, que 

geométrica das covas, como são 
reas muito infestadas por formigas, 

. Observou-se que o 



 

Pinus viceja bem quando em associação com
afasta a atenção das formigas para com o Pinus
prática rotineira de que os plantios devem ser “limpos” 
com uma representação ao Exmo. S
implantação do Parque com a maior economia poss
trechos dos alagados, o solo continuou encharcado, mesmo de
lençol freático. A solução foi levantar o n
drenagem e, com essa providencia, as mudas pegaram e cresceram normalmente
4). Num trecho mais baixo das dunas, repetida
morrendo. Constatamos, então, que em tais condiç
havia a necessidade de maior 

Figura 4: Nos solos muito encharcados a
obtida das valas de drenagem 
cresceram normalmente (N.E. baseado em relato de do Sr. Maurino$)

 

Nos plantios realizados
No início, obedeceu-se às normas usuais dos plantios 

                                                

2 A associação entre cultivos para melhorar a produtividade, ainda hoje, é uma prática agronômica 
de vanguarda, benéfica ao meio ambiente, cujo entendimento ainda está em construção nos meios 
científicos. N.E. 

quando em associação com a vegetação nativa emergente e que esta 
afasta a atenção das formigas para com o Pinus. Esse método de plantio contraria

eira de que os plantios devem ser “limpos” e deram motivo a críticas, inclusive
Exmo. Sr. Governador. Mas a missão do projeto era a 

implantação do Parque com a maior economia possível, e assim foi feito2. Em alguns 
trechos dos alagados, o solo continuou encharcado, mesmo depois do rebaixamento do 

A solução foi levantar o nível das covas com a areia obtida das valas de 
drenagem e, com essa providencia, as mudas pegaram e cresceram normalmente

ixo das dunas, repetidamente, as mudas plantadas acabaram 
morrendo. Constatamos, então, que em tais condições de retenção invisível de 

maior drenagem. 

Nos solos muito encharcados a solução foi levantar o nível das covas com a areia 
obtida das valas de drenagem secundária e, com essa providencia, as mudas pegaram e 

(N.E. baseado em relato de do Sr. Maurino$). 

s no Parque foram usados os mais variados espaçamentos. 
s normas usuais dos plantios no País, o que foi contraproducente 

        

A associação entre cultivos para melhorar a produtividade, ainda hoje, é uma prática agronômica 
, benéfica ao meio ambiente, cujo entendimento ainda está em construção nos meios 
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emergente e que esta 
contraria a 
ticas, inclusive 

r. Governador. Mas a missão do projeto era a 
. Em alguns 

pois do rebaixamento do 
vel das covas com a areia obtida das valas de 

drenagem e, com essa providencia, as mudas pegaram e cresceram normalmente (Figura 
s plantadas acabaram 

vel de água, 

solução foi levantar o nível das covas com a areia 
com essa providencia, as mudas pegaram e 

s espaçamentos. 
s, o que foi contraproducente 

A associação entre cultivos para melhorar a produtividade, ainda hoje, é uma prática agronômica 
, benéfica ao meio ambiente, cujo entendimento ainda está em construção nos meios 
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porque, devido a densidade excessiva das árvores, houve competição o que exigiu um 
desbaste denominado pré-comercial (Figura 5a). Embora nos povoamentos de maior 
densidade as árvores crescessem bem em altura, neles elas não engrossam. Não se 
tendo executado o desbaste pré-comercial, esses maciços tornaram-se focos de incêndio 
devido ao acumulo de acículas e galhos secos3 (Figura 5b). Como as arvores 
encostavam-se umas nas outras, o fogo atingiu a parte superior dos fustes (Figura 5c). 
Nos plantios com espaçamento de 5 metros, devido ao pouco volume de acículas e 
galhos secos, o fogo permaneceu junto ao solo, e as plantas o suportaram bem e sem 
problemas (Figura 5d). 

                                                

3 O ateamento periódico de fogo em plantios e em florestas naturais de pinheiros é uma prática 
usual feita para diminuir o acúmulo excessivo de matéria orgânica. Com o fogo periódico evitam-se 
grandes incêndios, capazes de gerar temperaturas extremas, a ponto de matar as árvores ou 
escapar para outras áreas (N.E.). 
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Figura 5: a) Árvores que receberam o desbaste comercial; b) Plantio
liteira formada é tão espessa que nem as sementes do próprio pinheiro conseguem 
germinar. Assim como em qualquer plantio a alta densidade
plantas, dai a falsa interpretação de que florestas de pinus e
outra planta se estabelecer sob elas
6; c) Com o fogo não controlado as árvores 
qualidade da madeira depreciada

 

rvores que receberam o desbaste comercial; b) Plantio adensado em que a 
liteira formada é tão espessa que nem as sementes do próprio pinheiro conseguem 

Assim como em qualquer plantio a alta densidade dificulta a entrada de outras 
dai a falsa interpretação de que florestas de pinus e eucaliptos não deixam qualquer 

outra planta se estabelecer sob elas, o que não é verdade conforme pode ser visto na Figura 
controlado as árvores têm o seu crescimento comprometido e a 
depreciada (N.E.). 
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sado em que a 
liteira formada é tão espessa que nem as sementes do próprio pinheiro conseguem 

a entrada de outras 
eucaliptos não deixam qualquer 

, o que não é verdade conforme pode ser visto na Figura 
comprometido e a 



 

Figura 6: Os pinheiros plantados em espaçamento mai
a uma acúmulo excessivo de matéria orgânica na superfície do solo, o que diminui o risco 
de incêndios, ou quando ocorre, não chega a matar as árvores. Notar aqui que, com o 
espaçamento maior também é facilitada a 

À medida que se foi ganhando experi
plantadas por hectare, como o exemplo visto n
as árvores não tiveram a sua forma prejudicada
diâmetro e com os fustes pouco 
os espaçamentos. O conjunto apresentou 

 

 

A FIXAÇÃO DAS DUNAS E A SUA REVEGETAÇÃO

Em virtude da supressão q
da Praia do Moçambique uma faixa de dunas, cuja largura
que ia da Barra da Lagoa até a Praia dos Ingleses
assoreava a Lagoa da Conceição
recuperar inteiramente uma faixa 
houve tempo para plantar faixas 
surpreendentemente, fomentou 

: Os pinheiros plantados em espaçamento mais largos (aprox. 5 x 5m) não induzem 
e matéria orgânica na superfície do solo, o que diminui o risco 

ou quando ocorre, não chega a matar as árvores. Notar aqui que, com o 
é facilitada a entrada de outras plantas colonizadoras.

À medida que se foi ganhando experiência, diminuiu-se o número de á
como o exemplo visto na figura 6. Obstante o espaçamento amplo
sua forma prejudicada, alcançaram rapidamente um maior 
pouco cônicos, uma preocupação dos silvicultores ao ampliarem 

onjunto apresentou ainda uma maior uniformidade. 

A FIXAÇÃO DAS DUNAS E A SUA REVEGETAÇÃO 

supressão quase completa da vegetação original, criou
da Praia do Moçambique uma faixa de dunas, cuja largura variava entre 500 

até a Praia dos Ingleses, sendo a principal fonte de areia que 
a Lagoa da Conceição. Pelo plantio de árvores e arbustos conseguiu

recuperar inteiramente uma faixa de 4Km de extensão. Nos 5,5Km restantes, somente 
houve tempo para plantar faixas com o nosso feijão-de-praia (Sophora tomentosa

ou ou permitiu, o crescimento de gramíneas e de outros tipos 
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os (aprox. 5 x 5m) não induzem 
e matéria orgânica na superfície do solo, o que diminui o risco 

ou quando ocorre, não chega a matar as árvores. Notar aqui que, com o 
a de outras plantas colonizadoras. 

o número de árvores 
amento amplo, 

alcançaram rapidamente um maior 
preocupação dos silvicultores ao ampliarem 

, criou-se ao longo 
variava entre 500 a 1.500m 
a principal fonte de areia que 

vores e arbustos conseguiu-se 
restantes, somente 

Sophora tomentosa L.) que 
neas e de outros tipos 



 

de vegetação rasteira sobre a totalidade das dunas,
movediças (Figura 7). 

Figura 7: O feijão-de-praia (Sophora tomentosa
regiões tropicais do mundo. É uma excelente planta para a regeneração e áreas 
degradadas, especialmente dunas, porque suporta bem solos salinos e possui um 
sistema radicular muito amplo, com cerca de até três vezes a área
parte aérea da planta (N.E.).

Quando foi iniciado o plantio das dunas constatou
áreas onde a areia ainda estivesse em movimentação
tamanho reduzido, porque em poucos dias 
ventos fortes. Para contornar esse problema, onde havia areia em movimentaç
dunas foram cobertas com camada de junco
próprias dunas. Mas foi um trabalho de grande amplitude
essa enorme quantidade de material sobre 
trechos, foram abertas covas que entã
colhida em trechos de alguns 
de umidade da turfa e de algum
alcançar quase 100 por cento de sobreviv

de vegetação rasteira sobre a totalidade das dunas, de maneira que elas deixaram de ser 

Sophora tomentosa L ) ocorre no litoral de todas as 
regiões tropicais do mundo. É uma excelente planta para a regeneração e áreas 
degradadas, especialmente dunas, porque suporta bem solos salinos e possui um 
sistema radicular muito amplo, com cerca de até três vezes a área de projeção da 
parte aérea da planta (N.E.). 

iniciado o plantio das dunas constatou-se que não era viável
áreas onde a areia ainda estivesse em movimentação, qualquer tipo de muda

m poucos dias eram corroídas pela areia impelida pelos 
contornar esse problema, onde havia areia em movimentaç

dunas foram cobertas com camada de junco (Figura 8), que ocorria nas partes baixas das 
prias dunas. Mas foi um trabalho de grande amplitude colher, transportar e espalhar 

essa enorme quantidade de material sobre áreas consideráveis. Depois de cobertos 
covas que então eram cheias com um ou dois baldes 

de alguns dos alagados do parque. Graças à capacidade de retenção 
alguma fertilidade que possuía, nesses plantios, foi possível 

alcançar quase 100 por cento de sobrevivência. As plantas implantadas com este sistema 
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de maneira que elas deixaram de ser 

 

L ) ocorre no litoral de todas as 
regiões tropicais do mundo. É uma excelente planta para a regeneração e áreas 
degradadas, especialmente dunas, porque suporta bem solos salinos e possui um 

de projeção da 

ável plantar, 
qualquer tipo de muda ou de 

mpelida pelos 
contornar esse problema, onde havia areia em movimentação, as 

nas partes baixas das 
colher, transportar e espalhar 

Depois de cobertos tais 
com um ou dois baldes de turfa, 

capacidade de retenção 
foi possível 

. As plantas implantadas com este sistema 
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iniciavam imediatamente o seu crescimento4. Ainda melhor teria sido o crescimento se 
tivesse sido utilizado uma pequena quantidade de adubo químico, mas não se dispunha 
de recursos para aquisição desse insumo. 

  

                                                

4 Foram feitas outras tentativas no Parque para conter a velocidade dos ventos com o uso de 
plantas. Entre elas a aveia-das-dunas (Uniola paniculata L.) introduzida do estado de Carolina do 
Norte – USA. $ Uma asterácea (espécie ainda não identificada) o capim colchão ($verificar em loco 
a espécie), o feijão-de-praia (Sophora tomentosa L.), o mangue-da-praia (Scaevola plumieri (L.) 
Vahl.) e o gravatá-de-lança (Aechmea ornata Lodd.). Esta última comumente usada na região, em 
baixo das cercas, de arame farpado ou não, como auxiliares ao bloqueio da passagem de animais 
($ colocar esta nota em um quando com as fotos das espécies acrescida de uma breve descrição 
de atributos destas espécies). 

O que é uma árvore. 
 

 Uma resposta simples seria a de que é um vegetal lenhoso, de grande porte, cujo caule, 
chamado de tronco, se ramifica bem acima do nível do solo, ao contrário dos arbustos que se 
ramificam desde o nível do solo. No entanto, se formos procurar predicados de sentido biológicos 
para definir o que é uma árvore, o limite seria o do conhecimento humano. As árvores, como são 
atualmente, originaram-se da fusão de espécies microscópicas, unicelulares e que viviam nos 
oceanos pré-históricos tendo a única característica que lembra as atuais árvores o fato de que 
usavam a luz do sol para conseguirem energia para crescer. No caminho evolutivo, vários grupos 
permaneceram aquáticos, outros colonizaram as terras e para tal, precisaram enrijecer os seus 
corpos e desenvolveram substâncias orgânicas que espessaram as suas paredes celulares e as 
colaram à outras estruturas fibrosas feitas de lignina, base do caule duro e lenhoso das árvores 
que se tem hoje. Novas “invenções biológicas” foram conseguidas pela fusão de espécies, 
permuta de genes através do sexo ou mediada por microorganismos capazes de transferir 
material genético de espécies sem parentesco algum e de mutações, foram selecionadas ou 
disponibilizadas ao acaso para colonizar o planeta. As plantas mais altas  conseguiram maiores 
cotas de luz, mas nem todas seguiram esta linha evolutiva e as que não conseguiram tal prodígio 
se adaptaram a baixas cotas de luminosidade ou a lugares em que as plantas mais altas não 
puderam colonizar. No caminho do aparecimento e evolução das árvores, comunidades inteiras 
de outros organismos também apareceram e formaram com elas comunidades biológicas que 
modificaram o clima e o solo e, em uma forma cooperativa excepcional, favoreceram a co-
existência e manutenção de toda uma comunidade formada de animais, protistas e de outras 
plantas. Árvores, durante a sua vida e morte, produzem quantidades enormes de lenho, folhas, 
flores, frutos e sementes, que são alimentos de animais e de uma inimaginável quantidade outros 
seres vivos que destroçam e decompõe tal matéria. Enquanto estão sendo decompostas, ácidos 
são gerados que atacam os minerais do solo disponibilizando-os para outras plantas e 
microorganismo em crescimento. A liteira, que é a camada formada sobre o solo pela matéria 
orgânica derramada pelas árvores, outras plantas da comunidade restos de animais mortos e 
suas fezes, permitem o acúmulo de água e a sua liberação gradual para toda a comunidade viva. 
Enquanto é decomposta por pequenos animais, galerias são abertas no solo permitindo a entrada 
de ar que facilita o crescimento de novas das raízes e levam os nutrientes para as já existentes. 
Arvores são componentes de uma comunidade complexa, que coopera entre si, para formar as 
florestas.  

 

$Incluir um diagrama de partes de uma árvore 



 

 

O que é solo 
Solo, no conceito vulgar seria a camada mais superficial

rocha matriz, ou seja, a camada que recobre as rochas. No entanto, para a agricultura e a ecologia, solo é mais do que 
isto, além da parte mineral formada por intemperismo da rocha matriz, tem o húmus, que
decomposta por ação de organismos do solo, e de uma parte viva que inclui as árvores, arbustos, cipós, gramíneas e 
outras plantas herbáceas como os musgos, os insetos, mamíferos, pássaros, répteis, anfíbios e microorganismos e 
animais que vivem sobre ou no solo. Durante décadas se supôs que a fertilidade do solo fosse decorrente 
exclusivamente da sua composição química mas a parte “viva” do solo tem um importância para as plantas bem maior 
do que se pensava e por isto atualmente se int

O solo é o resultado da fragmentação e alteração química das rochas, e do subsequente estabelecimento de 
microrganismos que ao colonizam os minerais, liberam nutrientes que necessitam para crescer e possibilitam o 
crescimento também de pequenos vegetais. Quando morrem, os restos de todos esses organismos vão sendo 
decompostos e passam a formar o húmus. Durante o processo de decomposição, ácido são formados que facilitam 
ainda mais a fragmentação das rochas e a liberação de nu
microorganismos é favorecido, gerando mais matéria orgânica que serve de alimento para animais, que cavam galerias 
sob o solo que facilitam a entrada de ar que favorecem a liberação de nitrogênio, derivado da d
orgânica, de uma forma mais aproveitável pelas plantas. A entrada do ar facilita também a formação de hormônios nas 
raízes que favorecem o crescimento das plantas. Este processo é circular, mas que avança de maneira progressiva 
para o aumento da biomassa e do aumento da profundidade do solo, ou seja, da camada mineral onde existe vida. Ao 
longo do tempo, por ação da água que se infiltra no terreno, ocorre o transporte de muitos dos sais minerais que 
formam condições estáveis em certas profundidades onde se acumulam argilas e a matéria orgânica não alcança e 
pouco a pouco, o solo começa a ficar organizado em camadas, como um bolo recheado, cada uma com aspecto e 
composição diferentes quando se diz então que o solo está maduro. Compreend
solo, entende-se como ele poderia ser degradado. É só limitar o acesso da vida à fase mineral e da diminuição da  
matéria orgânica. O homem faz isto através da supressão das florestas e da agricultura quando faz o revolvim
solos que aumenta a degradação da matéria sem uma competente reposição e evita que espécies, capazes de produzir 
mais biomassa como os arbustos e árvores, colonizem novamente a área.

Dependendo das condições climáticas e biológicas que interagem s
diferentes direções de formação porque influenciam no tamanho das partículas formadas e nos nutrientes 
eventualmente liberados. Um solo muito rico em areia que se apresenta na forma de grãos relativamente grandes, 
consegue reter a água por muito tempo. A água se infiltra rapidamente pelos espaços deixados entre os grãos de areia, 
indo se acumular nas camadas mais profundas. Os solos excessivamente arenosos, embora tenha uma excelente 
aeração, tem baixa produtividade de biomassa porque secam com muita facilidade. Os solos argilosos as suas 
partículas são menores do que os grãos de areia e o espaço mantido entre uma partícula e outra é bem menor que nos 
solos arenosos, o que aumenta a superfície de contato facilita
solo, encharca com facilidade e por isso também dificulta o crescimento das plantas.Em termos físicos, um bom solo 
tem certa quantidade de areia e de argila de forma equilibrada para facilitar a aera
nível que favoreça o crescimento das plantas. Muitas vezes durante a formação do solo uma relação de equilíbrio entre 
fração arenosa e argilosa não é alcançada, mas sobre eles é possível encontrar florestas devido a ação pre
da fase “viva” do solo. Em solos completamente arenosos, são formadas liteiras tão espessas que são capazes de 
sustentar árvores com 20m ou mais. Esta liteira guarda água e nutrientes para as plantas que vivem sobre elas e se 
mantém espessas porque são alimentadas pela deposição de partes mortas derramadas pelas plantas que sobre ela 
vivem. A acides dos solos arenosos dificulta a decomposição rápida destas liteiras mantendo
regiões tropicais onde o processo de decomposição é
tempo exato e quantidade exta que as plantas precisam para recapturar os nutrientes antes que lês sejam lavado para 
o subsolo. São solos pobres em minerais mas capazes de sustentar florestas exu
umbrófilas de restinga, como os remanescentes ainda encontrados no parque do Rio
argilososo, que lhes falta porosidade, a matéria orgânica ao se decompor forma húmus, que age ligando os minerais 
solo como um cimento, aumentando a porosidade. A presença de matéria orgânica nos solos é um indicador as sua 
fertilidade porque normalmente proporcionam excelentes condições para a formação do solo e para o crescimento das 
plantas. 

Até bem próximo do início dos trabalhos de implantação do parque do rio Vermelho, o conceito de fertilidade 
com base nos nutrientes químicos disponíveis no solo ainda era o mais aceito. Sr. Henrique Berenhauser desse 
importância a isto não teria iniciado o plantio de uma árvo
nutrientes . A floresta hoje existente no parque é sustentada, em grande parte, pela combinação de espécies 
inteligentemente ali plantadas para gerar biomassa que propiciou a manutenção da floresta que 

$Incluiir foto de uma trincheira de solo do parque do Rio Vermelho, onde a liteira é espessa. 

Solo, no conceito vulgar seria a camada mais superficial do globo terrestre, composta pela decomposição da 
, ou seja, a camada que recobre as rochas. No entanto, para a agricultura e a ecologia, solo é mais do que 

isto, além da parte mineral formada por intemperismo da rocha matriz, tem o húmus, que é a matéria orgânica 
decomposta por ação de organismos do solo, e de uma parte viva que inclui as árvores, arbustos, cipós, gramíneas e 
outras plantas herbáceas como os musgos, os insetos, mamíferos, pássaros, répteis, anfíbios e microorganismos e 

que vivem sobre ou no solo. Durante décadas se supôs que a fertilidade do solo fosse decorrente 
exclusivamente da sua composição química mas a parte “viva” do solo tem um importância para as plantas bem maior 
do que se pensava e por isto atualmente se intensificam os estudos sobre ela. 

O solo é o resultado da fragmentação e alteração química das rochas, e do subsequente estabelecimento de 
microrganismos que ao colonizam os minerais, liberam nutrientes que necessitam para crescer e possibilitam o 

o também de pequenos vegetais. Quando morrem, os restos de todos esses organismos vão sendo 
decompostos e passam a formar o húmus. Durante o processo de decomposição, ácido são formados que facilitam 
ainda mais a fragmentação das rochas e a liberação de nutrientes. O aparecimento de mais plantas e de 
microorganismos é favorecido, gerando mais matéria orgânica que serve de alimento para animais, que cavam galerias 
sob o solo que facilitam a entrada de ar que favorecem a liberação de nitrogênio, derivado da decomposição da matéria 
orgânica, de uma forma mais aproveitável pelas plantas. A entrada do ar facilita também a formação de hormônios nas 
raízes que favorecem o crescimento das plantas. Este processo é circular, mas que avança de maneira progressiva 

o aumento da biomassa e do aumento da profundidade do solo, ou seja, da camada mineral onde existe vida. Ao 
longo do tempo, por ação da água que se infiltra no terreno, ocorre o transporte de muitos dos sais minerais que 

profundidades onde se acumulam argilas e a matéria orgânica não alcança e 
pouco a pouco, o solo começa a ficar organizado em camadas, como um bolo recheado, cada uma com aspecto e 
composição diferentes quando se diz então que o solo está maduro. Compreendendo o processo de formação de um 

se como ele poderia ser degradado. É só limitar o acesso da vida à fase mineral e da diminuição da  
matéria orgânica. O homem faz isto através da supressão das florestas e da agricultura quando faz o revolvim
solos que aumenta a degradação da matéria sem uma competente reposição e evita que espécies, capazes de produzir 
mais biomassa como os arbustos e árvores, colonizem novamente a área. 

Dependendo das condições climáticas e biológicas que interagem sobre a rocha de origem, o solo pode tomar 
diferentes direções de formação porque influenciam no tamanho das partículas formadas e nos nutrientes 
eventualmente liberados. Um solo muito rico em areia que se apresenta na forma de grãos relativamente grandes, 
consegue reter a água por muito tempo. A água se infiltra rapidamente pelos espaços deixados entre os grãos de areia, 
indo se acumular nas camadas mais profundas. Os solos excessivamente arenosos, embora tenha uma excelente 

dade de biomassa porque secam com muita facilidade. Os solos argilosos as suas 
partículas são menores do que os grãos de areia e o espaço mantido entre uma partícula e outra é bem menor que nos 
solos arenosos, o que aumenta a superfície de contato facilitando a retenção da água, originando o barro. Este tipo de 
solo, encharca com facilidade e por isso também dificulta o crescimento das plantas.Em termos físicos, um bom solo 
tem certa quantidade de areia e de argila de forma equilibrada para facilitar a aeração e a manutenção de água a um 
nível que favoreça o crescimento das plantas. Muitas vezes durante a formação do solo uma relação de equilíbrio entre 
fração arenosa e argilosa não é alcançada, mas sobre eles é possível encontrar florestas devido a ação pre
da fase “viva” do solo. Em solos completamente arenosos, são formadas liteiras tão espessas que são capazes de 
sustentar árvores com 20m ou mais. Esta liteira guarda água e nutrientes para as plantas que vivem sobre elas e se 

que são alimentadas pela deposição de partes mortas derramadas pelas plantas que sobre ela 
vivem. A acides dos solos arenosos dificulta a decomposição rápida destas liteiras mantendo-as espessas, mesmo em 
regiões tropicais onde o processo de decomposição é o mais rápido do planeta. A decomposição parece ser feita no 
tempo exato e quantidade exta que as plantas precisam para recapturar os nutrientes antes que lês sejam lavado para 
o subsolo. São solos pobres em minerais mas capazes de sustentar florestas exuberantes. É o caso das florestas 
umbrófilas de restinga, como os remanescentes ainda encontrados no parque do Rio Vermelho. No caso dos solos 
argilososo, que lhes falta porosidade, a matéria orgânica ao se decompor forma húmus, que age ligando os minerais 
solo como um cimento, aumentando a porosidade. A presença de matéria orgânica nos solos é um indicador as sua 
fertilidade porque normalmente proporcionam excelentes condições para a formação do solo e para o crescimento das 

nício dos trabalhos de implantação do parque do rio Vermelho, o conceito de fertilidade 
com base nos nutrientes químicos disponíveis no solo ainda era o mais aceito. Sr. Henrique Berenhauser desse 
importância a isto não teria iniciado o plantio de uma árvores sequer, pois os solos de dunas são paupérrimos em 
nutrientes . A floresta hoje existente no parque é sustentada, em grande parte, pela combinação de espécies 
inteligentemente ali plantadas para gerar biomassa que propiciou a manutenção da floresta que hoje ali se encontra.

$Incluiir foto de uma trincheira de solo do parque do Rio Vermelho, onde a liteira é espessa.  
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do globo terrestre, composta pela decomposição da 
, ou seja, a camada que recobre as rochas. No entanto, para a agricultura e a ecologia, solo é mais do que 

é a matéria orgânica 
decomposta por ação de organismos do solo, e de uma parte viva que inclui as árvores, arbustos, cipós, gramíneas e 
outras plantas herbáceas como os musgos, os insetos, mamíferos, pássaros, répteis, anfíbios e microorganismos e 

que vivem sobre ou no solo. Durante décadas se supôs que a fertilidade do solo fosse decorrente 
exclusivamente da sua composição química mas a parte “viva” do solo tem um importância para as plantas bem maior 

O solo é o resultado da fragmentação e alteração química das rochas, e do subsequente estabelecimento de 
microrganismos que ao colonizam os minerais, liberam nutrientes que necessitam para crescer e possibilitam o 

o também de pequenos vegetais. Quando morrem, os restos de todos esses organismos vão sendo 
decompostos e passam a formar o húmus. Durante o processo de decomposição, ácido são formados que facilitam 

trientes. O aparecimento de mais plantas e de 
microorganismos é favorecido, gerando mais matéria orgânica que serve de alimento para animais, que cavam galerias 

ecomposição da matéria 
orgânica, de uma forma mais aproveitável pelas plantas. A entrada do ar facilita também a formação de hormônios nas 
raízes que favorecem o crescimento das plantas. Este processo é circular, mas que avança de maneira progressiva 

o aumento da biomassa e do aumento da profundidade do solo, ou seja, da camada mineral onde existe vida. Ao 
longo do tempo, por ação da água que se infiltra no terreno, ocorre o transporte de muitos dos sais minerais que 

profundidades onde se acumulam argilas e a matéria orgânica não alcança e 
pouco a pouco, o solo começa a ficar organizado em camadas, como um bolo recheado, cada uma com aspecto e 

endo o processo de formação de um 
se como ele poderia ser degradado. É só limitar o acesso da vida à fase mineral e da diminuição da  

matéria orgânica. O homem faz isto através da supressão das florestas e da agricultura quando faz o revolvimento dos 
solos que aumenta a degradação da matéria sem uma competente reposição e evita que espécies, capazes de produzir 

obre a rocha de origem, o solo pode tomar 
diferentes direções de formação porque influenciam no tamanho das partículas formadas e nos nutrientes 
eventualmente liberados. Um solo muito rico em areia que se apresenta na forma de grãos relativamente grandes, não 
consegue reter a água por muito tempo. A água se infiltra rapidamente pelos espaços deixados entre os grãos de areia, 
indo se acumular nas camadas mais profundas. Os solos excessivamente arenosos, embora tenha uma excelente 

dade de biomassa porque secam com muita facilidade. Os solos argilosos as suas 
partículas são menores do que os grãos de areia e o espaço mantido entre uma partícula e outra é bem menor que nos 

ndo a retenção da água, originando o barro. Este tipo de 
solo, encharca com facilidade e por isso também dificulta o crescimento das plantas.Em termos físicos, um bom solo 

ção e a manutenção de água a um 
nível que favoreça o crescimento das plantas. Muitas vezes durante a formação do solo uma relação de equilíbrio entre 
fração arenosa e argilosa não é alcançada, mas sobre eles é possível encontrar florestas devido a ação preponderante 
da fase “viva” do solo. Em solos completamente arenosos, são formadas liteiras tão espessas que são capazes de 
sustentar árvores com 20m ou mais. Esta liteira guarda água e nutrientes para as plantas que vivem sobre elas e se 

que são alimentadas pela deposição de partes mortas derramadas pelas plantas que sobre ela 
as espessas, mesmo em 

o mais rápido do planeta. A decomposição parece ser feita no 
tempo exato e quantidade exta que as plantas precisam para recapturar os nutrientes antes que lês sejam lavado para 

berantes. É o caso das florestas 
Vermelho. No caso dos solos 

argilososo, que lhes falta porosidade, a matéria orgânica ao se decompor forma húmus, que age ligando os minerais do 
solo como um cimento, aumentando a porosidade. A presença de matéria orgânica nos solos é um indicador as sua 
fertilidade porque normalmente proporcionam excelentes condições para a formação do solo e para o crescimento das 

nício dos trabalhos de implantação do parque do rio Vermelho, o conceito de fertilidade 
com base nos nutrientes químicos disponíveis no solo ainda era o mais aceito. Sr. Henrique Berenhauser desse 

res sequer, pois os solos de dunas são paupérrimos em 
nutrientes . A floresta hoje existente no parque é sustentada, em grande parte, pela combinação de espécies 

hoje ali se encontra. 



 

Figura 8: Para diminuir a movimentação da areia das dunas provocada pelos ventos 
forte e evitar que elas corroessem as plantas, o solo foi coberto com junco. a) 
Caminhão usado no transporte, b) Solo já protegido pronto para receber as mudas, 
c) Mudas plantadas; d) Vista aérea dos pinheirais, ainda jovens, implantados sobre 
as dunas. Notar que as áreas inicial
vento, as que corriam a sotavento das dunas.

 

: Para diminuir a movimentação da areia das dunas provocada pelos ventos 
corroessem as plantas, o solo foi coberto com junco. a) 

Caminhão usado no transporte, b) Solo já protegido pronto para receber as mudas, 
c) Mudas plantadas; d) Vista aérea dos pinheirais, ainda jovens, implantados sobre 
as dunas. Notar que as áreas inicialmente plantadas foram as mais protegidas pelo 
vento, as que corriam a sotavento das dunas. 
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: Para diminuir a movimentação da areia das dunas provocada pelos ventos 
corroessem as plantas, o solo foi coberto com junco. a) 

Caminhão usado no transporte, b) Solo já protegido pronto para receber as mudas, 
c) Mudas plantadas; d) Vista aérea dos pinheirais, ainda jovens, implantados sobre 

mente plantadas foram as mais protegidas pelo 



 

 

Sobre a duna frontal pr
meio do plantio de uma “vegetaç
(Figura 9), arbusto australiano resistente ao roc
plantar os Pinus e os Eucalyptus
capacidade de fixar nitrogênio
perene morrendo entre os sete
quando tratadas, ou na natureza, quando houver um inc
característica de quase todas as plantas australianas.

Figura 9: Duna frontal plantada com feijão
rasteira e espaçada) e Acacia-trinervis (
de vida. 

Por esta razão, procuramos um substitut
África do Sul, nas dunas próximo
zelar por considerável trecho de dunas
percorremos e colhemos sementes de 

Sobre a duna frontal próxima ao oceano, foi preciso começar a recuperação por 
meio do plantio de uma “vegetação pioneira”, a Acácia-trinervis (Acacia longifolia

, arbusto australiano resistente ao rocio do mar. No meio delas foi p
ptus. Como leguminosa, a acácia também possu

nitrogênio ao solo. Mas tem o inconveniente de não ser uma planta 
sete e 10 anos de vida, e suas sementes somente germinam 

ou na natureza, quando houver um incêndio onde estão plantadas, ali
ca de quase todas as plantas australianas. 

: Duna frontal plantada com feijão-da-praia (Canavalia maritima Thouars
trinervis (Acacia longifolia), esta última já no final d

Por esta razão, procuramos um substituto para a acácia e fomos encontrá
óximo a Durban, cujo Jardim Botânico era encarregado de 

trecho de dunas, sem ter sofrido a devastação do homem, e que 
s e colhemos sementes de Canavalia maritima Thouars (Figura 10
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ao oceano, foi preciso começar a recuperação por 
longifolia Willd.) 

possível 
também possui a 

ser uma planta 
omente germinam 

plantadas, aliás, 

 

Thouars) (planta 
no final do seu ciclo 

acácia e fomos encontrá-lo na 
encarregado de 

o do homem, e que 
10). 



 

Figura 10: Sophora tomentosa 
feijão-da-praia (Canavalia maritima

A fixação de dunas e seu florestamento constitu
mais dispendiosas e trabalhosas em toda a 
bastante engenhosidade para encontrar soluç
sendo muito pobre a literatura sobre o assunto.

  

 L (arbustos com as flores amarelas) crescendo no meio de 
Canavalia maritima Thouars) (planta rasteira e espaçada). 

A fixação de dunas e seu florestamento constituem-se em uma das operaç
mais dispendiosas e trabalhosas em toda a silvicultura, exigindo grande mão
bastante engenhosidade para encontrar soluções para os problemas que se apresentam, 
sendo muito pobre a literatura sobre o assunto. 
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L (arbustos com as flores amarelas) crescendo no meio de 

se em uma das operações 
silvicultura, exigindo grande mão-de-obra e 

para os problemas que se apresentam, 
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Porque nas restingas a vegetação não 
consegue cobrir toda a área. 
 Restinga é um termo genuinamente brasileiro, usado tanto para designar as áreas de depósito arenoso de origem 
marinha, como um tipo de vegetação costeira que os recobre. Os seus solos são formados pelo depósito de areias vindas do mar 
(e por isto com baixo teor de argila e de matéria orgânica) que são trabalhados pelo vento, salinidade e umidade, formadores de 
condições peculiares que acabam por moldar a vegetação que ali se estabelece. Os ventos fortes e a baixa agregabilidade das 
partículas da areia, movimentam o solo em uma dinâmica que interfere na vegetação que eventualmente os recobre. As 
restingas, como as do Parque, possuem três zonas bem definidas: a) Zona de arrebentação; b) Zona das dunas móveis e c) 
Zona alta. A zona de arrebentação, ou linha de praia, é mais próxima do mar. A vegetação que a recobre é formada por espécies 
herbáceas, geralmente rasteiras, resistentes a alta salinidade, a grande insolação, e os ventos fortes, ou seja, são espécies 
geralmente especializadas com estratégias de reprodução para condições extremas, como a polinização mediada por abelhas 
corpulentas capazes de voar sob ventos fortes e o lançamento de ramos, rentes ao solo, para os locais ainda não ocupados ou 
parcialmente ocupados por outras plantas, tais ramos emitem brotações que formam novos indivíduos (os chamados estolões). A 
segunda zona, mais interiorana é mais larga que a primeira, nela se encontram as mesmas restrições da zona anterior, porém a 
ação do dos ventos e da salinidade é menos intensa, o que possibilita a ocupação por um número maior de espécies que 
conseguem se reproduzir por sementes. No entanto, nesta zona há a formação de dunas que tem uma dinâmica singular. 

 

A formação das dunas: 

a) Um pequeno obstáculo (como uma pedra, um tronco trazido pelo mar ou um tufo de vegetação) é necessário para criar 
condições de que permitam que a areia transportada pelo vento comece a juntar-se na “sombra do vento”, criando um 
montinho. 

b) Com a continuação do processo, o acúmulo de areia cresce, tornando-se um obstáculo maior. 
c) Com a ação continuada dos ventos predominantes em um mesma direção, e areia suficiente, cria-se uma duna. 
d) Na face mais exposta ao vento predominante forma-se uma rampa, decorrente da diminuição da velocidade do vento, 

provocada pelo acumulo de grãos de areia que carrega. Uma vez que o vento transpõe a rampa, gera um 
turbilhonamento que erode a face protegida da duna formando uma espécie de fosso, algumas vezes este fosso vai 
abaixo do lençol freático, formando lagos. 

e) A face mais protegida tem um ângulo de inclinação bem mais acentuado do que a face mais exposta ao vento 
predominante. Como a adesão dos grãos de areia é pequena, acaba por acontecer um deslizamento conhecido como 
de Blowout, que aterra a vegetação existente. 
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Porque nas restingas a vegetação não 
consegue cobrir toda a área (cont.). 

As dunas “andam”, e desmoronam continuamente, roubando solo e aterrando comunidades de plantas e de animais de uma 
forma catastrófica, é o fenômeno chamado de Blowout  Veja como ele ocorre: As dunas são essencialmente constituídas por grãos de 
areia trazidos pelos ventos que vem do mar. O transporte e deposição dos grãos de areia ocorrem por saltação (termo geológico para 
o processo de transporte de partículas sedimentares que “saltam” de ponto a ponto, soerguidos e impulsionados pelo vento ou 
corrente de água). A saltação funciona da seguinte maneira: Assim que o vento atinge certa velocidade, os grãos que estavam parados 
no solo são carregados pela corrente de ar e levados na direção do vento, mas devido à força da gravidade, eles caem novamente no 
chão. Ao caírem, o impacto deles acaba por impulsionar outros grãos que também entram em saltação (a chamada “reação em 
cadeia”). Depois de certo tempo, o ar em movimento não consegue mais inserir novos grãos e só tem força suficiente para sustentar a 
saltação daqueles que já colocou em circulação. Este estágio é chamado de saturação. Quando a saturação é transposta, a deposição 
ocorre. A pequena colina formada então freia o vento e induz a saturação, dando a forma típica das dunas. Geralmente, uma duna tem 
uma seção transversal típica, com uma inclinação suave na face em que incide o vento e uma íngreme, ou encosta, voltada para a 
parte mais abrigada do vento, chamada de face de deslizamento. Quando o ângulo da faze de deslizamento se torna muito acentuado, 

ocorre o demoronamento.  
Na terceira e última zona os ventos já estão bem mais atenuados, favorecendo a formação de uma área mais plana e sem a 

movimentação de solo como a que acontece na zona anterior. Em decorrência disto, a colonização por plantas chega a tomar toda a 
área e o processo de formação de floresta pode então continuar (Ver quadros “O que é solo” e “O que é uma Floresta). Nesta zona 
ocorre uma “chuva de sementes” de plantas estabelecidas nos morros, daí na sua composição florística serem observadas muitas 
espécies da Floresta Tropical Úmida de Encostas, a floresta Atlântica propriamente dita. Devido ao maior teor de matéria orgânica nos 
solos e os ventos serem mais amenos, esta área são facilmente vegetadas, podendo até suporta o uso agrícolas intensivo como o 
cultivo de pastagens, mandioca e o milho. No caso do Parque, foram ocupados por tribos indígenas e por famílias de descendentes de 
colonos açorianos da família Carolina e Alves, antigos posseiros residentes nas terras onde esta localizada as construções do Camping 
(Maurino$ - Comunicação Pessoal e mapa de levantamento de posseiros existente no Acervo Henrique Berenhauser). Estas áreas 
também foram exploradas de forma comunal pelos habitantes do que é hoje o Bairro do Rio Vermelho (Nazareno, 1991). 

Como a formação de dunas e o seu desmoronamento é um processo contínuo, a vegetação não consegue tomar toda a área 
como na zona de arrebentação e na esta zona que vem em seguida, a zona alta.. Henrique Berenhauser conseguiu cobrir a restinga do 
Parque em uma proporção maior do que ocorre normalmente, porque entendeu bem este sistema. Ele implantou: uma cobertura bem 
mais abundante na zona de arrebentação (para a diminuição de pontos iniciadores das dunas); drenou as lagoas (para aproveitar as 
áreas com os solos mais turfosos e com água disponível) e plantou-as com Pinheiro americano. Com estas duas intervenções 
estratégicas conseguiu: diminuir a formação e movimentação de dunas, e a velocidade dos ventos, os dois pontos que 
impossibilitavam a formação de uma vegetação mais extensiva sobre as duas primeiras zonas da restinga. 

 

CAMPOS, N. J. 1991.Terras Comunais da Ilha de Santa Catarina,  
Florianópolis, Editora da UFSC $ pag. 
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Graças à pesquisa realizada em vários países, sabe-se agora ser possível 
estabelecer uma floresta junto a oceanos bravios. A China plantou uma floresta em um 
milhão de hectares, utilizando a Casuarina (Casuarina equisetifolia L.), para proteger 
3.000 quilômetros do seu litoral, submetido a violentos tufões que destruíam aldeias e 
lavouras. Essa floresta é explorada seletivamente para produzir material para construção 
e lenha. A Casuarina em questão tem crescimento extraordinário, mesmo em areia, 
graças aos actinomicetes, relacionados com as bactérias que se estabelecem em suas 
raízes e que fixam o nitrogênio do ar. Plantamos algumas dessas árvores em nossa 
propriedade5. Elas e suas sementes foram estabelecer-se bem junto ao mar (Figura 11). 

 

                                                

5 São as casuarinas que ladeiam parte da estrada que corta o “mirante das baleias” próximo a 
praia do “Morro das Pedras” no sul da ilha de Santa Catarina (N.E.). 



 

Figura 11: Casuariana (Casuarina equisetifolia
Moçambique / Parque do Rio Vermelho. É 
consegue vegetar próximo da zona de arrebentação de 

 

A IMPORTANCIA DOS ALAGADOS PARA A DIVERSIFICAÇÃO
PARQUE 

No Parque haviam alagados com extensões
somente seria viável depois do rebaixamento do lençol freático. Para esse fim foram 
abertos manualmente cerca d
várias larguras e profundidades
uma das finalidades do projeto

Casuarina equisetifolia L) crescendo a poucos metros da praia do 
Moçambique / Parque do Rio Vermelho. É mundo uma das raras árvores no mundo 

zona de arrebentação de praias oceânicas. 

CIA DOS ALAGADOS PARA A DIVERSIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA DO 

m alagados com extensões consideráveis. Neles, o plantio 
somente seria viável depois do rebaixamento do lençol freático. Para esse fim foram 

cerca de 40 quilômetros de valas de drenagem (Figura 12)
ias larguras e profundidades, porque não se dispunha de maquinário, além d

uma das finalidades do projeto, era a de proporcionar trabalho para os moradores do 
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crescendo a poucos metros da praia do 
no mundo que 

PAISAGÍSTICA DO 

. Neles, o plantio 
somente seria viável depois do rebaixamento do lençol freático. Para esse fim foram 

(Figura 12), com 
ém do que, 

s moradores do 



 

Distrito então, um dos mais pobres da Ilha. Cont
presidiários remunerados, que trabalharam com muito boa vontade. 
residiam no Parque, em acampamento construí
quais a estada era considerada 

Figura 12: Drenos construídos para baixar o nível do lençol freático para possibilitar o 
crescimento dos plantios. Foram abe
braço” (N.E. baseado em Comunic

Nos alagados também
nativa do Parque. Provavelmente a única
devastação ocorrida no litoral 
vegetação deveria ser classificada pelos renoma
Professor Klein e, sob a orientação 
desbastes para favorecimento de espécies de maior interesse e 
título de experimentação, em um 
das arvores; que com isso passaram a crescer com maior intensidade

Os reflorestamentos realizados nos alagados deram origem aos maci
imponentes do Parque, porque ali o solo 
o que permitiu um melhor crescimento 
interessante, devido ao sombreamento dos pinheiros, as árvores nativas cresceram mais 
e houve a formação de uma m

                                                

6 A equipe de trabalhadores de campo era formada por 20 presidiários e 20 diaristas (Sr. Marinho $ 
- comunicação pessoal) (N.E.). 

7 O texto se refere possivelmente à área de vegetação de restinga, classificada pelos mencionados 
botânicos como $$$ $$$ em seu tra

mais pobres da Ilha. Contou-se também com a colaboraç
presidiários remunerados, que trabalharam com muito boa vontade. Tais presidiários 

Parque, em acampamento construído especialmente para eles, e para 
considerada um prêmio6. 

: Drenos construídos para baixar o nível do lençol freático para possibilitar o 
crescimento dos plantios. Foram abertos aproximadamente 40km destes drenos, tudo “a 

Comunicação pessoal do Sr. Marinho $$). 

ém foi possível recuperar extensos trechos com vegetação 
rovavelmente a única, com considerável extensão, que sobrevive

ocorrida no litoral dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do 
ificada pelos renomados botânicos, Padre Raulino Reitz e 

ientação dos mesmos, possivelmente, ser submetida a
desbastes para favorecimento de espécies de maior interesse e seleção de variedades

em um pequeno trecho, reduziu-se o número de brotos 
com isso passaram a crescer com maior intensidade7. 

Os reflorestamentos realizados nos alagados deram origem aos maci
porque ali o solo continha mais matéria orgânica e mais umidade, 

um melhor crescimento das plantas. Nesses maciços ocorreu algo 
interessante, devido ao sombreamento dos pinheiros, as árvores nativas cresceram mais 

formação de uma mata mista, maior e mais exuberante que a originalmente 

        

quipe de trabalhadores de campo era formada por 20 presidiários e 20 diaristas (Sr. Marinho $ 

O texto se refere possivelmente à área de vegetação de restinga, classificada pelos mencionados 
botânicos como $$$ $$$ em seu trabalho ($$citar a ref. bibliográfica) (N.E.). 
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foi possível recuperar extensos trechos com vegetação 
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nta Catarina e Rio Grande do Sul. Essa 
dos botânicos, Padre Raulino Reitz e 

dos mesmos, possivelmente, ser submetida a 
de variedades. A 

o número de brotos laterais 

Os reflorestamentos realizados nos alagados deram origem aos maciços mais 
mais umidade, 

ocorreu algo 
interessante, devido ao sombreamento dos pinheiros, as árvores nativas cresceram mais 

a originalmente 

quipe de trabalhadores de campo era formada por 20 presidiários e 20 diaristas (Sr. Marinho $ 

O texto se refere possivelmente à área de vegetação de restinga, classificada pelos mencionados 
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encontrada8. Pensa-se que seria interessante re-direcionar o deságue da rede de 
drenagem para a Lagoa da Conceição para aumentar a umidade no solo, porque a 
vegetação nativa, assim como o Pinheiro (Pinus elliottii Engelm.), são tolerantes ao 
alagamento, além do que a presença de uma maior umidade diminuiria a ameaça de 
incêndios. 

 

A UTILIZAÇÃO DE ESPÉCIES COMPATÍVEIS COM A ECOLOGIA DA RESTINGA 
ASSEGUROU O ÊXITO DO PROJETO 

Algumas espécies de coníferas e de eucalipto têm a aptidão de crescer em solos 
desprovidos de fertilidade e toleram ventos fortes. Os Pinheiros adquiriram essa aptidão 
porque, durante milhões de anos, passaram por um processo de adaptação a ambientes 
extremamente áridos e ainda sobreviveram a vários períodos glaciais. O clima 
extremamente seco da Austrália gerou os eucaliptos que, devido à sua rusticidade, são 
utilizados em todo o mundo para a produção de madeira, lenha e fibras. 

O sucesso da recuperação da vegetação do Parque do Rio Vermelho deve-se 
basicamente a utilização dessas essências florestais, que se desenvolveram bem na 
restinga. Graças a orientação recebida do abalizado técnico do Serviço Florestal de São 
Paulo, Dr. Helmuth Paulo Krug9,, não se teve contratempos nos trabalhos, salvo em um 
caso, quando nos foram enviadas sementes de uma espécie inadequada de Casuarina 
(tentar esclarecer com algum informante do tempo de HB sobre o que seria “inadequada” 
$$?). 

 

O PINUS ELLIOTTII MOSTROU-SE ALTANENTE COMPATIVEL COM A ECOLOGIA DA 
RESTINGA 

O P. elliottii Engelm. sentiu-se a vontade na restinga, crescendo igualmente bem 
tanto nas dunas como nos alagados. Regenera-se espontaneamente, confirmando sua 
perfeita adaptação ecologia ao litoral de Santa Catarina. Nos alagados, formam, na 
superfície do solo um denso emaranhado de raízes, nas dunas as raízes procuram, por 
umidade e nutrientes na profundidade do solo. Contudo, na região litorânea de Santa 
Catarina, onde não ocorrem geadas mais fortes, varias espécies de Pinheiros tropicais 
alcançam um crescimento bem maior do que o do P. eiliottii, como os Pinus caribaea 

                                                

8 Esta observação é mais uma evidência que contrapõe ao popularmente alardeado argumento 
(sem comprovação científica na literatura) de que os pinheiros “matam a vegetação nativa” (N.E.). 

9 Eng. Agrônomo do Serviço Florestal, chefe da Secção de Introdução de Essências (fonte: diário 
oficial do estado de SP. de 18 de jan. de 1963), um dos introdutores do Pinus elliottii e Pinus taeda 
no Brasil ainda na década de 1950 (Arno Brune. Apostila de melhoramento Florestal, disponível no 
site http://www.ebah.com.br/apostila-de-melhoramento-florestal-zip-a9137.html, acessado em 30 
de setembro de 2011). N.E. 
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Farjon et Styles vars. caribaea, hondurensis, e bahamensis10, P. oocarpa Schiede, e P. 
insularis Endl. (este último exigindo solo argiloso). 

O pinheiro, devido a sua resistência ao fogo, acabou por ser uma espécie 
dominante no Sul da América do Norte, onde desde tempos imemoriais, os índios 
utilizavam o fogo como instrumento para suas caçadas e também para controlar o 
crescimento de sub-bosques. O efeito do fogo somente é percebido pela carbonização da 
casca. 

 

ÁREAS CONSIDERÁVEIS FORAM DEIXADAS COM SUA VEGETAÇÃO NATURAL 

Nas áreas em que a destruição da vegetação natural foi menor, não foram 
plantados pinheiros e nem eucaliptos, e deixadas para a preservação da vegetação 
original, a qual se recuperou de maneira surpreendente. O Parque tornou-se, pois, um 
verdadeiro jardim botânico da flora da restinga, e sua preservação deveria ser uma 
questão de honra para o Estado. A vegetação nativa, por ser diversificada em termos de 
espécie, assegura a alimentação da fauna existente por todo o ano. Os remanescentes 
deixados seriam suficientes para atender eventuais programas de repovoamento de todas 
as espécies de pássaros e animais que existiram no litoral do Estado. Por exigir 
conhecimento especializado, o acompanhamento da preservação da flora e fauna nativas 
deveria ser orientado por botânicos, ornitólogos e outros especialistas no assunto. A 
figura 13 mostra uma visão aérea dos remanescentes de vegetação nativa, agora 
protegidos. 

  

                                                

10 Algumas vezes estas três variedades são citadas como espécies distintas, como no texto original 
do autor. N.E. 
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O que são florestas. 
 

O aglomerado de algumas árvores forma um bosque. Se  o aglomerado envolver várias espécies 
arbóreas, em um ecossistema complexo formado pela associação com muitas outras plantas, animais e 
microorganismos, é uma floresta. O conceito de floresta envolve uma intrincada trama de fatores bióticos 
(plantas, animais e microorganismos) como abióticos (solo, clima, água, rochas e topografia). O conceito 
de floresta considera também as interações formadas com o homem e seus valores sejam culturais, 
econômicos e inclusive lúdicos. As florestas atualmente ocupam cerca de 30% da superfície terrestre, mas 
já foi bem mais.  Ocorrem de formas e tamanhos variados como das Taigas, de regiões muito frias, das 
Savanas nos trópicos áridos, até as exuberantes florestas úmidas como a floresta Amazônica e floresta 
Atlântica. O tipo de floresta e o seu local de ocorrência dependem de inúmeros fatores que incluem o 
clima, solo, suprimento de água, padrões de precipitação de chuva, suprimento de sementes e da 
influência humana. As florestas podem ser de formação natural ou artificial: As naturais são formadas por 
espécies indígenas locais e não necessariamente plantadas. As florestas artificiais são aquelas 
estabelecidas pelo homem, seja em áreas antes abertas e ocupadas por revestimentos de menor porte 
como as savanas, ou pela substituição de florestas naturais por estandes compostos por espécies 
selecionadas para a produção de algum produto florestal (madeira, óleos, celulose, resinas, caça e etc.) 
ou serviços ambientais (retenção de resíduos tóxicos em locais de despejo industrial, proteção de 
mananciais e de reservatórios artificiais de água contra o assoreamento, favorecimento a piscicultura pelo 
suprimento de matéria orgânica que servem de alimento para larvas de uma miríade de animais aquáticos, 
controle de erosão pela diminuição do impacto dos pingos da chuva sobre o solo e pelas raízes que o 
segura, pela camada de folhas que caem e formam uma proteção do sol e das enxurrada que levam os 
nutrientes do solo ou os percolam, pela  formação de zonas de amortecimento de indústrias ou locais 
passives de desastres ambientais, fornecimento de matéria (orgânica para a acumulação de água e para a 
formação de húmus que dinamizam a disponibilidade de nutrientes no solo, produzem grande quantidade 
de oxigênio e fixam o CO2 liberado pela queima do petróleo, a transpiração das florestas que influi na 
umidade do ar e nas precipitações de chuvas, e etc.). Florestas naturais são habitates de muitas espécies 
de animais e plantas, e a sua biomassa por unidade de área é muito superior se comparado com outros 
biomas. São vitais para a vida do ser humano pela contribuição que dão ao equilíbrio do clima e ciclagem 
de nutrientes. Floresta são fontes de riquezas para o homem porque além dos seus produtos e serviços 
ambientais cria postos de trabalho e melhora a qualidade de vida das pessoas. 

 

$Incluir foto de um remanescente da floresta nativa ainda existente no Parque 
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Figura 13: Vista aérea do trecho de vegetação nativa (com verde mais heterogêneo e com 
porte menor do que o dos pinheiros que as circundam) protegido no Parque do Rio 
Vermelho. A proteção lateral contra os ventos proporcionada pelos pinheiros, as práticas 
contra incêndio e vigilância proteção dos animais, adotadas como rotina pela equipe de 
funcionários do Parque foram fatores importantes na regeneração da flora e da fauna 
original. 

 

TRABALHOS DE PESQUISA E EXPERIMENTAÇÃO REALIZADOS. 

Graças ao espírito de colaboração existente entre os serviços florestais de todo o 
mundo, foi possível realizar no Parque um número razoável de trabalhos de 
experimentação e pesquisa. Os simpósios e congressos convocados pela FAO 
ofereceram oportunidades de contatos e os relatórios das pesquisas realizadas, 
apresentados nessas reuniões, foram altamente instrutivos. Graças à colaboração de 
países com tradição florestal, foi possível experimentar no Parque mais de 20 espécies de 
coníferas (Figura 14); serem instalados ensaios de procedência; plantios com sementes 
geneticamente melhoradas e coleções de espécies raras ($$ incluir quadro explicativo dos 
experimentos no campo). Entretanto, o solo da restinga, desprovido de fertilidade, limitou 
parte dessas pesquisas, porque muitas espécies não cresceram no solo pobre do Parque. 

Devido à amizade com um funcionário do Serviço Florestal da Flórida, que 
solicitou a colaboração de uma empresa de celulose que estava cortando madeira numa 
das ilhas das Bahamas, obtivemos sementes para implantar um maciço com 15.000 
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árvores de P. elliottis var. bahamensis; conseguimos sementes de P. insularis Endl. por 
intermédio do Rotary Clube das Filipinas, que atendeu a um pedido do Rotary Clube desta 
Capital; o Serviço Florestal da Espanha enviou-nos sementes do P. canariensis C. Smith 
e do P. radiata D.Don. (sin. P. insignis Dougl.), o Serviço Florestal de Portugal cedeu-nos 
sementes de duas procedências do pinheiro marítimo (Pinus pinaster Ait. Sinônimo: Pinus 
maritima Mill.); obtivemos sementes de P. elliottii Engelm. geneticamente melhoradas, de 
uma indústria de celulose, da Universidade da Flórida e do Serviço Florestal da Flórida, 
cujas árvores produziram descendências mais produtivas que a média, para servir aos 
plantios no litoral do Estado; o Serviço Florestal de Formosa enviou-nos uma coleção de 
sementes de coníferas nativas dessa Ilha do Pacífico (Figura 15); o Serviço Florestal de 
Queensland forneceu sementes, colhidas de árvores selecionadas, do P. caribea 
var.hondurensis Farjon et Styles, de maneira que as quatro mil árvores dessa espécie 
existentes no Parque, não apresentam o defeito de forma denominado “rabo de raposa”, 
constatado nos povoamentos do resto do país; o Serviço Florestal da Flórida enviou-nos 
também sementes da procedência mais sulina do P. taeda L., colhidos num parque 
estadual próximo da cidade de Tampa, que tem a latitude aproximada de Florianópolis. O 
“U.S. Forest Tree Seed Laboratory” forneceu coleções de procedências do P. elliottii 
Engelm., e sementes do P. luchuensis Mayr, cuja coleta solicitou ao exército norte-
americano, então estacionado na Ilha de Okinawa11. 

                                                

11 O transito de material genético naquela época era muito facilitado quando comparado aos 
nossos dias, em que os países detentores de material de elite fazer sérias restrições para a sua 
seção. Os registros do material introduzido e os mapas foram localizados (se encontram no Acervo 
Henrique Berenhauser na Biblioteca Universitária da UFSC) e configura uma coleção de material 
genético de inestimável valor para o desenvolvimento da silvicultura no Brasil. Há, no entanto, a 
lamentável determinação da atual administração do Parque, a Fundação de Meio Ambiente – 
FATMA, de extinguir todos os pinheiros da área cujo processo de licitação para a execução de tal 
destruição se encontra em fase final de elaboração (N.E). 



 

Figura 14: Detalhe um dos 2 ensaio
Pinheiro americano (P. elliotti) localizado 
administrados do Parque. 

nsaios de competição de cultivares de alta performance de 
) localizado na estrada do Mocotó, próximo a casa do 
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de competição de cultivares de alta performance de 
Mocotó, próximo a casa do 



 

Figura 15: Pacotes recém chegados, com sementes de coníferas nativas de Taiwan 
(Formosa em português), Ilha do leste do continente asiático administrada pela República 
da China. O despacho foi feito do município de Hsinchu. A quantidade de sementes 
introduzidas foi expressiva (N.E.).

Esses plantios e experimentos foram catalogados pelo engenheiro Florestal Dick 
Janson, servindo no Corpo da Paz, que residiu no Parque durante quas
deixando suas anotações no escrit
mais o convênio com a Associaç

 

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Em 1973, o Convênio ainda permitiu a construção de cerca de 3 mil metros 
quadrados, o que veio a se transformar em um dos melhores ca
grande estrutura abrangendo a administraç
garagens e depósitos, uma confortáv
guardas florestais, camping para escoteiros, 5 quil
de diâmetro para adução de água, uma rede de energia e

                                                

12 Não foi possível localizar tais anotações, mas o

: Pacotes recém chegados, com sementes de coníferas nativas de Taiwan 
(Formosa em português), Ilha do leste do continente asiático administrada pela República 

O despacho foi feito do município de Hsinchu. A quantidade de sementes 
foi expressiva (N.E.). 

Esses plantios e experimentos foram catalogados pelo engenheiro Florestal Dick 
Janson, servindo no Corpo da Paz, que residiu no Parque durante quase um ano, 

no escritório do Parque12, porque naquela altura já não
com a Associação Rural de Florianópolis. 

ESTRUTURA EXECUTADAS PELO CONVÊNIO 

ainda permitiu a construção de cerca de 3 mil metros 
se transformar em um dos melhores campings do Brasil; uma 

grande estrutura abrangendo a administração do Parque, um escritório amplo, oficina, 
uma confortável residência para o administrador, duas casas para 

guardas florestais, camping para escoteiros, 5 quilômetros de tubulação com 2
para adução de água, uma rede de energia elétrica e outros serviços

        

Não foi possível localizar tais anotações, mas os experimentos ainda podem ser avaliados (
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: Pacotes recém chegados, com sementes de coníferas nativas de Taiwan 
(Formosa em português), Ilha do leste do continente asiático administrada pela República 

O despacho foi feito do município de Hsinchu. A quantidade de sementes 

Esses plantios e experimentos foram catalogados pelo engenheiro Florestal Dick 
um ano, 

, porque naquela altura já não vigorava 

ainda permitiu a construção de cerca de 3 mil metros 
pings do Brasil; uma 

amplo, oficina, 
para o administrador, duas casas para 

tubulação com 2 polegadas 
e outros serviços (Figura 

s experimentos ainda podem ser avaliados (N.E). 



 

16). Para realizar todas as obras descritas neste relat
recebeu CR$ 1.065.000,00. 

obras descritas neste relatório durante os 12 anos, o conv
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durante os 12 anos, o convênio 
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Figura 16: Infra-estrutura predial do parque: a) Casa do administrador
recentemente ocupada pelo Batalhão de Polícia 
Restaurante e cantina do camping

 

A IMPLANTAÇÂO DO PARQUE DO RIO VER
NACIONAL E INTERNACIONAL

Por sua natureza incomum, os trabalhos de recuperação da restinga
Vermelho despertaram grande interesse entre t
amantes da natureza. Inclusive, fomos convidados para apresentar 
o andamento dos trabalhos no audit
- USA, e em vários congressos e si
conhecimentos, técnicos do Serviço Florestal de Queensland e do Ser
Federal da CSIRO - Austrália 
foi realizado no Parque do Rio Vermelho, já que naquele país muitas áreas semelhantes 
necessitavam de trabalhos de recuperação

                                                

13 Grande parte da população tem migrado para as zonas litorâneas onde inúmeras restingas, 
como as do Parque, acabaram por ter uma ocupação urbana ou ficam próximas a cidades
nova realidade climática mundial, pesquisadores e administradores públicos, têm procurado 
estratégias para re-vegetar e estabilizar dunas com árvores que possam diminuir a velocidade dos 
ventos de tufões e furacões, como os que passaram recentemente a varrer a costa do Sudeste e 
do Sul do Brasil. Por esta razão, as técnicas desenvolvidas por H. Berenhauser e o estudo de caso 
do Parque passaram a ter uma renovada atenção (

 

predial do parque: a) Casa do administrador, onde até 
recentemente ocupada pelo Batalhão de Polícia ambiental; b) Administração do Camping; c) 
staurante e cantina do camping; d) Refeitório do camping. 

DO PARQUE DO RIO VERMELHO MERECE RECONHECIMENTO 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

Por sua natureza incomum, os trabalhos de recuperação da restinga do Rio 
Vermelho despertaram grande interesse entre técnicos do País e estrangeiros, além dos 

Inclusive, fomos convidados para apresentar “slides” e para relatar 
o andamento dos trabalhos no auditório da Escola de Florestas da Universidade do Maine

, e em vários congressos e simpósios internacionais. Devido a esses 
do Serviço Florestal de Queensland e do Serviço Florestal 

 vieram especialmente à Florianópolis para averiguar
Rio Vermelho, já que naquele país muitas áreas semelhantes 

de trabalhos de recuperação13. 

        

Grande parte da população tem migrado para as zonas litorâneas onde inúmeras restingas, 
como as do Parque, acabaram por ter uma ocupação urbana ou ficam próximas a cidades

ndial, pesquisadores e administradores públicos, têm procurado 
vegetar e estabilizar dunas com árvores que possam diminuir a velocidade dos 

ventos de tufões e furacões, como os que passaram recentemente a varrer a costa do Sudeste e 
Sul do Brasil. Por esta razão, as técnicas desenvolvidas por H. Berenhauser e o estudo de caso 

do Parque passaram a ter uma renovada atenção (N.E.). 
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; b) Administração do Camping; c) 

NHECIMENTO 

do Rio 
s e estrangeiros, além dos 

e para relatar 
dade do Maine 

viço Florestal 
polis para averiguar o que 

Rio Vermelho, já que naquele país muitas áreas semelhantes 

Grande parte da população tem migrado para as zonas litorâneas onde inúmeras restingas, 
como as do Parque, acabaram por ter uma ocupação urbana ou ficam próximas a cidades. Com a 

ndial, pesquisadores e administradores públicos, têm procurado 
vegetar e estabilizar dunas com árvores que possam diminuir a velocidade dos 

ventos de tufões e furacões, como os que passaram recentemente a varrer a costa do Sudeste e 
Sul do Brasil. Por esta razão, as técnicas desenvolvidas por H. Berenhauser e o estudo de caso 
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Professores e alunos da Faculdade de Florestas do Paraná visitaram 
periodicamente o andamento dos trabalhos e, após uma visita feita em julho de 1966, o 
Diretor da Escola, Professor Franzel, oficiou ao Governador Ivo Silveira, declarando: 
“sentimos que o Sr. Henrique Berenhauser está prestando inestimáveis serviços ao 
Estado de Santa Catarina, com o reflorestamento de algumas áreas do litoral, assim 
criando um parque para futura atração turística não somente realizando o reflorestamento 
de algumas áreas com uma vegetação pobre, mas também os diferentes modos de 
plantio” e que “são extremamente interessantes às experiências com o reflorestamento de 
dunas, tipos de trabalho que difere completamente da meta normal de reflorestamento”... 
“os alunos aprenderem que a floresta nem sempre é uma fábrica de madeira, mas que 
muitas vezes pode ser extremamente valiosa para a proteção, bem como propósitos 
recreativos”. 

O Diretor da Divisão de Dasonomia, do Serviço Florestal de S Paulo, Dr. Gurgel 
Filho, em julho de 1972, escreveu no Livro de Visitantes: “em dois dias palmilhei quase 
dois lustros de tenacidade, de desafios, cuja obra será mais bem avaliada pelos 
posteriores”. 

O Almirante Herick N. Caminha, Comandante do Quinto Distrito Naval, comentou: 
“deixo registrada minha admiração pelo entusiasmo, dedicação e proficiência como se 
dedicou de corpo e alma a tarefa de estudar e experimentar meios e modos de salvar do 
desbaratamento a cobertura vegetal das nossas terras não agricultáveis”. 

Os professores Drs. José T. do Amaral Gurgel e Gerhard Bandel14, deixaram 
registrado: “visitamos a Estação Experimental do Rio Vermelho e ficamos deveras 
impressionados com o trabalho aqui realizado, tanto do ponto de vista científico, como 
prático. Partindo da estaca zero, sem dados científicos iniciais, foi realizado o milagre. 
Surge agora uma área reflorestada, com espécies indígenas e exóticas. Parabéns ao 
realizador!”. 

O Dr. Lucas Tortorelii, representante da FAO no Brasil e ex-diretor do Serviço 
Florestal da Argentina, escreveu: “lindo trabajo florestal logrado! El hombre, por el 
general, fator negativo em materia florestal, suele tener su excepciones. La Estacion 
Florestal Demonstrativa de Rio Vermelho es, en realidad, una de ellas; con fé estudio, 
critéro empuje y efectiva accion, le ganó - porque asi es-ya hoy 22.10.66, le ganó, solito, 
la batalla florestal al matagal improductivo y se está llevando por delante, también 
florestalmente, a la propria duna. Ahora es cuéstion de tiempo y recursos”. 

O engenheiro silvicultor da FAO, José Lagrifa Mendes deixou esse 
pronunciamento: “Jamais encontrei trabalho profissional que tanto me agradaria realizar, 
como fim da minha carreira florestal. O local é paradisíaco, os problemas florestais que se 
apresentam são altamente complexos. É obra de pioneirismo tanto sob o aspecto florestal 

                                                

14 Na época, professores da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiros em Piracicaba – SP 
(N.E.) 
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como turístico. Dos fracos não reza a história. Que a saúde não lhe falte, assim como o 
apoio dos governantes, para que possa terminar essa maravilhosa obra.” 

Frei Fel G. Vasconcelos OM, Arcebispo de Florianópolis assim falou: “Conheci ha 
anos esta região e particularmente a gleba da atual Estação quando ainda permanecia 
desaproveitada. Estou, pois, à vontade para avaliar, por conhecimento próprio, a 
grandeza da obra já realizada e reafirmar que foi magnífica a impressão da visita”. 

 

 

OS COVERNOS QUE SUCEDERAM AO GOVERNADOR COLONBO SALLES 
DESINTERESSARAM-SE PELO PARQUE 

O projeto foi iniciado no Governador Celso Ramos e prosseguido pelos 
governadores Ivo Silveira e Colombo Salles. Os governos que sucederam nada fizeram 
para continuar ou, pelo menos, conservar o que havia sido feito. Foram atitudes 
injustificáveis e insensibilizáveis, numa época na qual se assiste a destruição acelerada 
dos recursos naturais da Nação. Em virtude dessa destruição incontrolada, prega-se o 
conservacionismo, mas não se põe em prática medidas protetora do meio ambiente, 
como fizeram os governadores já mencionados. 

No caso da Ilha de Santa Catarina, dada a crescente presença de milhares de 
turistas que aqui vem para veranear, usufruir do seu clima ameno, sua beleza 
encantadora e principalmente das suas magníficas praias, é imprescindível a proteção 
das suas belezas naturais, fontes de rendas para a economia da cidade. 

 

 

E 31 DE DEZEMBRO DE 1974, A SECRETARIA DA AGRICULTURA ASSUME A 
ADMINISTRAÇÃO DO PARQUE, DEIXANDO- O AO ABANDONO 

Em 31 de dezembro de 1974 foi encerrada a missão da Associação Rural de 
Florianópolis, que criou um magnífico Parque ao longo da Praia: de Moçambique, com 
700ha reflorestados, trabalho único no gênero no País, que transformou um deserto em 
patrimônio de incalculável valor, embelezando esse trecho da Ilha de Santa Catarina, para 
beneficiar a população de todo o Estado e atrair turistas. A Secretaria da Agricultura, 
entretanto, impediu a concretização de um parque que servisse à população. O Parque 
passou a ser administrado por práticos agrícolas sem o preparo para administrar áreas de 
preservação do meio ambiente. Não foram complementados os plantios e nem mesmo 
conservados os existentes. Ignorou-se que uma floresta plantada necessita de tratos 
culturais, da mesma forma como são indispensáveis no caso de lavouras, hortas, 
pomares e outras atividades agrícolas. 

Aos domingos e feriados o acesso às margens da Lagoa da Conceição é fechado, 
para que a população não tome conhecimento do desfrute indébito da residência 
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construída para a moradia do administrador15. A população somente percebe a existência 
do parque por ser ele cortado por uma estrada estadual. A estrada de acesso ao 
magnífico trecho da praia do Moçambique, no extremo Sul do Parque, não é conservada 
e tornou-se intransitável, demonstrando a intenção de impedir sua utilização pelo público. 

Trechos da floresta necessitavam de desbastes que não foram executados, 
deixando-se um número excessivo de árvores, o que causou estiolamento nas plantas e a 
acumulação, no chão da floresta, de quantidade indesejável de acículas e de galhos 
secos, criando-se, assim, o ambiente propício para incêndios que vem ocorrendo 
intermitentemente. 

Tais incêndios causam a impressão de perda total dos povoamentos atingidos, o 
que não acontece efetivamente, porque o P. elliottii possui uma resistência inata aos 
efeitos do fogo. Em vista disso, decorridos alguns meses, as árvores aparentemente 
queimadas brotam novamente notando-se, apenas pelos seus troncos carbonizados, ter 
ocorrido ali um incêndio. 

Somente são destruídos os trechos da mata plantados em solo turfoso, que se 
incendeia, queimando as raízes das árvores (Figura 17). A única maneira de reduzir-se o 
risco de incêndio nessas áreas é com a formação e manutenção de aceiros para impedir 
a expansão dos incêndios. Todavia, em relação à área total da floresta, tais trechos são 
diminutos e são recuperados naturalmente, porque os maciços contíguos encarregam-se 
de ressemeá-los. Há 20 anos o Parque tem sido atingido seguidamente por incêndios 
sem ter sua existência ameaçada. 

  

                                                

15 Tal assédio ainda persiste usando-se a justificativa de que os pinheiros são “uma espécie 
invasora que destrói a floresta nativa”, “que a decomposição das suas folhas “envenena as águas 
da Lagoa da Conceição”. Há inclusive a publicação de trabalhos ditos “científicos”, com estas 
afirmações, mas que não trazem a devida comprovação experimental (N.E.). 
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O Pinheiro americano, o mais plantado no 
Parque do Rio Vermelho. 
 

Nome científico: Pinus elliottii (Warm.) Engelm. var. elliottii - Pinaceae 

Nomes populares: pinheiro, pinus, pinos, pinho-comum, pinho-americano, pinheiro-americano. 

Nomes em inglês: southern pine, slash pine, southern yellow pine. 

 

O pinheiro americano é uma espécie originária dos Estados Unidos, introduzido em 1948, pelo Serviço Florestal 
do Estado. No Brasil, os primeiros plantios comerciais foram feitos e 1959, atualmente é a espécie mais plantada nas 
regiões Sul e Sudeste do Brasil, para a produção de matéria-prima para o setor moveleiro, construção civil, celulose de 
fibra longa e resina, da qual se extrai o breu e a terebintina e outros óleos essenciais. É uma espécie florestal de rápido 
crescimento (com 8 anos já pode ser madeirada) podendo ser cultivada em ambientes com condições adversas, como 
regiões áridas, de extremo frio, topos de montanhas e solos com baixa fertilidade, inapropriados para o cultivo da maioria 
das outras espécies agrícolas. A sua madeira é leve, de cor bege claro, fácil de serrar, plainar e de dar bom acabamento 
às peças com ela construída. A impregnação com corantes e conservantes químicos, a faz similar a outras madeiras mais 
nobres. Pode ser plantado em alta densidade populacional e quando isto é feito, as suas folhas (acículas), por serem de 
decomposição lenta, acumulam sobre o solo formando uma espécie de “manto”, que inibe o crescimento de outras 
plantas, evitando a competição e conseqüente economia no seu manejo. Os pinhais plantados de forma adensada sempre 
sofrem acentuado risco de incêndio por causa da camada de acículas secas que se acumulam no solo e a grande 
quantidade de resina existente nos troncos. Apesar disto, suporta bem o fogo quando este não é de grandes proporções, 
que é evitado com o ateamento rotineiro e controlado do próprio fogo. Os plantios florestais com espécies exóticas (como 
o Pinus elliottii, P taeda e algumas espécies do gênero Eucalyptus) tiveram grande incentivo no Brasil na década de 70, 
período em que o Parque Florestal do Rio Vermelho já possuía expressivo plantio e por isto ponto de atenção e exemplo 
de vanguarda no setor. 

É uma árvore que pode atingir 30 metros de altura, a casca é sulcada, acinzentada quando jovem e tornando-se 
marrom-avermelhada na idade adulta. Os brotos são produzidos na primavera e em forma de espiral, muito apertada, 
aparentando velas, inicialmente de cor mais clara, escurecendo com o desenvolvimento, quando as acículas crescem e se 
arrepiam, formando tufos. Acículas (folhas em forma de agulhas) são reunidas em grupos de 2 ou 3 (com 21 a 36 cm de 
comprimento), de cor verde-brilhante e com a margem finamente serrilhada. Os estróbilos masculinos (inflorescência 
masculina) concentram-se na extremidade de brotos jovens e os estróbilos femininos (inflorescência feminina) são 
pedunculados, em grupos de 2 a 4, raramente 6, a princípio eretos, depois, horizontais e finalmente voltados para baixo, 
ovais ou cilíndricos, comumente 12 a 15 cm de comprimento. A sementes são triangulares, de 5 a 7 mm de comprimento, 
pretas e aladas. O P. elliottii entra em associação com um fungo, as micorrizas (ver quadro na pág. $), que entra nas suas 
raízes e a auxilia na captação de água e nutrientes, facilitando o estabelecimento da planta em solos pobres. 

$ incluir foto da planta, velas, acículas, estróbilos femininos e masculinos, semente e liteira. 

 



 

 

Figura 17: Nos solos turfosos, onde a liteira é espessa, o fogo permanece por dias a fio, e a 
destruição das árvores é total. 

Pior do que os incêndios
sacar dinheiro da floresta. Recentemente, para justificar o corte de milhares de árvores 
para “defender” a floresta, propagaram a inverdade de que sem aceiros adicionais
quilômetros deles) o parque sucumbiria. Ora, se a Secretaria não tem conservado limpos 
os aceiros existentes para que esses se torn
que fossem conservar uma dezena de qui
exclusivamente em trechos onde a 

Realmente, o Parque precisa de um forte protetor para defend
que está desfigurando sua floresta c
que ameaçam a sobrevivência da fauna, porque, 
terão acesso fácil a todas as partes da floresta.

 

                                                

16 O assédio ainda continua. Recentemente a atual administradora do Parque, a Fundação do Meio 
Ambiente de SC – FATMA, prepara um edital para cortar todos os pinheir
invasoras que estão acabando com a floresta nativa” e obter cerca de 4 milhões de reais com a 
venda da madeira, basicamente para combustão. Ironicamente o único talhão classificado como 
“passível de serem obtidas tábuas de primeira
das cultivares de elite e a coleção de germoplasma de coníferas.
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Pior do que os incêndios é a incontrolável a ânsia da Secretaria da Agricultura de 
sacar dinheiro da floresta. Recentemente, para justificar o corte de milhares de árvores 
para “defender” a floresta, propagaram a inverdade de que sem aceiros adicionais

o parque sucumbiria. Ora, se a Secretaria não tem conservado limpos 
os aceiros existentes para que esses se tornassem eficazes, como se poderia

conservar uma dezena de quilômetros que estão sendo abertos 
rechos onde a madeira é vendida? 16 

Realmente, o Parque precisa de um forte protetor para defendê-lo da Secretaria, 
desfigurando sua floresta com tais desmatamentos abusivos e desnecessários 

ência da fauna, porque, dali em diante, incendiário e caçadores 
todas as partes da floresta. 

        

O assédio ainda continua. Recentemente a atual administradora do Parque, a Fundação do Meio 
FATMA, prepara um edital para cortar todos os pinheiros justificando que “são 

invasoras que estão acabando com a floresta nativa” e obter cerca de 4 milhões de reais com a 
venda da madeira, basicamente para combustão. Ironicamente o único talhão classificado como 
“passível de serem obtidas tábuas de primeira qualidade” estão os experimentos de competição 
das cultivares de elite e a coleção de germoplasma de coníferas. 
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NAS MÃOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA O FUTURO DO PAQUE É SOMBRIO 

Alguns meses depois da Associação Rural ter deixado o Parque, o administrador 
nomeado, por intermédio de interpostas pessoas da sua família, obteve, como sendo 
terras devolutas, um considerável trecho do Parque. Tal concessão foi anulada por meio 
de uma ação popular17, o que evidenciou a falta de lisura nesses procedimentos. 

 

ALTO FUNCIONÁRIO ESBULHA ÁREA DO PARQUE 

Quando diretor da CASAN, um político de Rio do Sul18 adquiriu os direitos 
hereditários de quatro propriedades, localizadas na “Vila das Aranhas”, isto é, a alguns 
quilômetros ao Norte do Parque. Entretanto, por ocasião do inventário que promoveu o 
dito Senhor conseguiu que essas propriedades “caminhassem”. Ao invés de descrever o 
que havia comprado, descreveu um trecho do Parque, com 1.188 metros de frente para a 
Praia do Moçambique; entretanto, esse trecho está separado da “Vila das Aranhas” por 
uma montanha com 258 metros de altura! O inventário é um processo administrativo, e 
não contencioso. De maneira que a Justiça confia na declaração dos interessados até que 
haja provas em contrário, exibidas por alguém prejudicado. É notório ter o Estado 
“perdido” bens patrimoniais por falta de reação. 

 

OS MORADORES DO RIO VERMELHO SEGUEM O EXEMPLO DADO PELO POLÍTICO 

Seguindo o exemplo dado pelo Político de Rio do Sul, os moradores da Vila do Rio 
Vermelho começaram a construir nas dunas reflorestadas pelo Convênio. No tempo do 
convênio as tentativas de esbulho eram repelidas imediatamente. Posteriormente não 
houve reação imediata e o Estado teve que mover ação de reintegração de posse, ganha 
em última instância. Mas quando da reintegração, o oficial de Justiça foi impedido de 
realizá-la, por ter encontrado reação por parte dos invasores, capitaneados pelo 
Intendente Municipal, montado num ginete, como documentou um matutino da cidade. 
Seria de se esperar que o Sr. Oficial de Justiça retornasse, dias depois, com escolta 
reforçada para restabelecer a soberania da Justiça, o que não aconteceu. Esperamos 
que, com o término das férias forenses, a reintegração seja consumada19. 

Atualmente está sendo construída uma residência nas terras do Parque, na sua 
extremidade Norte. O material para essa construção passa em frente à casa do guarda 
(que controla o acesso desse trecho do Parque), mas ele não deve ter informado o 

                                                

17 Trata-se de uma ação popular movida por Henrique Berenhauser em $$,$$ com cópia disponível 
no “Acervo Henrique Berenhauser” abrigado na Biblioteca Universitária da Universidade Federal de 
Santa Catarina em Florianópolis – SC. 

18 Era ex prefeito de Rio do Sul e Deputado federal por 3 legislaturas pelo PDS, partido de apoio ao 
governo militar. 

19 Verificar o resultado desta história $$ 
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administrador. A pessoa que esta construindo a casa, deve ter tido seu título “fabricado” 
por método igual ou semelhante ao usado pelo Político de Rio do Sul20. 

 

 

NO SUBSOLO DO PARQUE DEVE EXISTIR VASTO AQUÍFERO DE ÁGUA POTÁVEL 
QUE DEVE SER PROTEGIDO 

Depois de termos visitado o Serviço de Abastecimento de Água de Amsterdã, 
Holanda, aquilatamos que no subsolo da restinga do Rio Vermelho deve existir enorme 
aquífero de água potável, com o potencial de muitas dezenas de milhões de metros 
cúbicos, que renovado constantemente pelas abundantes chuvas que temos nesta região. 

Até um período relativamente recente, Amsterdã e áreas contíguas obtinham a 
água potável de um aquífero situado nas dunas ao longo do Mar do Norte. Ali, a água 
doce atinge a profundidade de 60 metros abaixo do nível do mar. Em condições 
especiais, como em dunas, água doce não se mistura com a água salgada. A Praia dos 
Ingleses e Canasvieiras obtêm sua água de aquíferos como o que acabamos de relatar, 
e, segundo soubemos, a CASAN está para mandar realizar sondagens na restinga do Rio 
Vermelho. 

Como se constata, o Parque poderá vir a ter mais outra importante função, o de 
garantir o abastecimento de água potável necessária para uma população cujo número 
cresce aceleradamente. 

  

                                                

20 Verificar o que deu esta história $$. 



 

  

A exploração de água potável do subsolo do 
Parque do Rio Vermelho.

A presença de água nas dunas deve-se a um fenômeno físico. A água doce tem um peso específico menor que o da água salgada, 
ou seja, pode flutuar sobre ela. A água doce das chuvas, por centenas d
estava originalmente. Devido a altura das dunas, um aqüífero é então formado, como uma espécie de “bolha” gigante de água doc
atingir profundidades muito grandes. A água doce e a salg
Na Holanda, um país onde a água, embora seja abundante, esta é salinizada ou poluída pela descarga de efluentes, a captação d
dunas é extremamente importante, e vem sendo exploradas comercialmente desde 1853. Devido a sobre exploração de tal recurso, hoje o 
sistema recebe um reforço de alimentação de água doce captado do rio Reno. Atualmente, as companhias de fornecimento de água 
proprietárias de cerca de 20% da área de dunas. 

Quadro $. a) Vista aérea de um sistema de captação de água potável de dunas da Prefeitura Municipal de Amsterdã em Zandvoort 
(imagem Tele Atlas – Google 2008) ($ Incluir foto aérea da google Earth de Amsterdam Water Supply 
resolução), b) Diagrama do sistema de captação de água das dunas na Holanda, onde uma camada de argila e turfa serve eficient
como um gigantesco filtro ($rever o desenho traduzindo as legendas).
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Quadro $. a) Vista aérea de um sistema de captação de água potável de dunas da Prefeitura Municipal de Amsterdã em Zandvoort – Holanda 
Dunes – Zandvoort em melhor 

resolução), b) Diagrama do sistema de captação de água das dunas na Holanda, onde uma camada de argila e turfa serve eficientemente 
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ACONTECEU A INSENSIBILIDADE: UMA FLORESTA DE PRESERVAÇÃO DO MEIO 
AMBIENTE TER SIDO SUBMETIDA À EXPLORAÇÃO PREDATÓRIA 

No governo Esperidião Amin, o Secretário Vilson Kleinubing entregou a 
administração do Parque à CIDASC - Companhia Integrada para o Desenvolvimento 
Agrícola de Santa Catarina. Mal a CIDASC tomou posse do parque, contratou a empresa 
Resiprates para efetuar a resinagem de 150.000 pinheiros. Mas a Resiprates “ao invés de 
resinar apenas as árvores combinadas, previamente marcadas, explorou aquelas que 
deveriam ser preservadas, que não se encontravam marcadas, comprometendo desta 
forma, a existência de quase todo o reflorestamento existente”, conforme consta da 
medida cautelar, ajuizada pela CIDASC contra a Resiprates em 26 de fevereiro de $ ver 
qual foi este ano Num parecer juntado à Ação Popular, movida contra os ex-diretores da 
CIDASC, o engenheiro florestal da Croce (procurar o que significa CROCE $), que 
marcou as árvores para a Resiprates resinar, declarou “que as árvores marcadas não 
foram resinadas e que as não marcadas foram as resinadas” e “que houve deficiência no 
acompanhamento e fiscalização adequada da resinagem”. Sem sombra de dúvidas e 
conforme confessaram os próprios diretores da CIDASC, a Resiprates causou ao Parque 
um prejuízo irreparável já que sua floresta perdeu grande parte das suas melhores 
árvores, “comprometendo a existência de quase todo o reflorestamento”. A resinagem foi 
executada de maneira brutal, com a remoção da casca e do alburno em duas terças 
partes da circunferência dos troncos e, em vista disso, cessou a circulação da seiva na 
parte resinada, comprometendo, irremediavelmente, a vida das árvores. 

Não houve apenas “deficiência no acompanhamento e fiscalização adequada da 
resinagem, mas publicação no jornal Diário Catarinense, de 21 de abril de 198? ($verificar 
esta data corretamente deve ter sido entre 1986 e 89, época em que vigorava o cruzado), 
deixa dúvidas sobre a lisura do contrato celebrado pela CIDASC. De acordo com 
declaração do professor Adonis Zimmermann, da Uniplac e Fearpe, de Lages, “a 
resinagem de uma floresta com 200.000 P. elllottii, assegura rendimento anual de Cz$ 
1.200.000 (um milhão e duzentos mil cruzados21)”. De acordo com os dados do professor 
Zimmermann, a CIDASC deveria ter recebido vários milhões de cruzados durante os 3 
anos em que permitiu que a Resiprates devastasse o Parque. Na realidade, e como 
consta da ação popular, recebeu apenas 106 milhões de cruzeiros e 44.000 cruzados, 
uma fração do que o Estado deveria ter recebido ($$. Ver na ação popular como redigir 
isto para que fique de forma mais clara). 

Esses fatos foram comunicados ao Governador Esperidião Amim, mas a 
resinagem somente foi suspensa, depois de muito insistirmos. Não foi instaurado inquérito 

                                                

21 O crescimento da inflação, a partir de 1980, foi a causa da mudança da moeda Cruzeiro para 
Cruzado. Um cruzado equivalia a mil cruzeiros e isto foi feito para diminuir o número de algarismos 
nas transações bancárias. O Cruzado foi adotado como moeda de 1986 a 1989. 
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administrativo e nem proposta ação para compelir a Resipraste a indenizar os prejuízos 
causados ao Parque. 



 56

  
O clima, as florestas e a intervenção humana. 

Uma comunidade de plantas é considerada clímax quando atinge o seu máximo de desenvolvimento. Tal máximo é um ponto 
relativo que pode estar sendo regulado por fatores externos naturais, como o clima e o solo, ou artificiais como a intervenção humana como 
a agricultura ou desencadeando do fogo sem propósito algum. As florestas são as comunidades de plantas que mais acumulam biomassa. 
Para atingir tal estado ocorrem sucessões de espécies e de comunidades, que promovem modificações micro-climáticas e de sustentação 
de alimentos, que facilitam a entrada de outras espécies formando ciclos. Os ciclos não são estanques entre si porque existe interação do 
antecessor com o novo que então se estabelece. O clímax de uma floresta é atingido após uma sucessão de ciclos que, quando não são 
interrompidos por forças externas, ocorrem de forma bastante previsível, ou seja em direção ao acúmulo máximo de biomassa que o 
ecossistema é capaz de sustentar. Atingido o clímax de uma floresta, a produção líquida de biomassa incorporada se iguala à do consumo, 
ou seja a de respiração. Neste estádio, a floresta apenas se renova em forma de “mosaicos” provocados pela morte e queda de uma ou 
várias árvores que provocam clareiras, onde são retomados os ciclos em direção ao restabelecimento do clímax, que persiste até que seja 
afetado por alguma grande perturbação. Sem dúvida o fator mais relevante que determina o porte e a composição de espécies de uma 
floresta é o clima, já que na maioria dos casos, o solo pode ser modificado por comunidades vivas que acabam por propiciar uma infinidade 
de alternativas biológicas para se culminar na sustentação de uma floresta. Existem florestas frondosas sobre solos paupérrimos como as de 
campinarana na Amazônia, estabelecidas sobre areia quartzosa, uma espécie de areia branca similar a das dunas, mas coberta por uma 
serrapilheira espessa que origina abundante húmus, onde vivem animais e microorganismos que, ao decomporem a matéria orgânica, 
liberam nutrientes que são prontamente reabsorvidos pelo grande número de raízes existentes, que sustentam florestas exuberantes, 
porque o clima assim o possibilita. O clima do parque do Rio Vermelho é quente no verão e temperado no inverno, com um período em que, 
embora as chuvas escasseiem, a umidade do ar  se mantém alta durante todo o ano, seja pela chuva seja pela brisa úmida que sopra do 
mar acrescida de gotículas levantadas pela arrebentação das ondas. Estas condições, favoreceriam a formação de florestas exuberantes e 
altas, mas existem outros fatores, micro-climáticos, que em certos locais a limita. A área do parque do Rio Vermelho possui três fatores que 
moldam o seu potencial para a formação de florestas. O vento, a salinização e a disponibilidade de matéria orgânica. O vento é mais intenso 
na região das dunas, a parte que fica mais próxima da praia, é a parte que apresenta as condições mais desfavoráveis ao desenvolvimento 
de florestas devido à ação intensa do vento, que junto com a areia, tem um efeito abrasivo que corrói as plantas, pulveriza a matéria 
orgânica e movimenta o solo. Falta ali a matéria orgânica, alem disto a drenagem de água pluvial é muito rápida e há a salinização do solo 
provocada pela água do mar. Como conseqüência, as dunas não apresentam grande variedade de espécies de plantas, aparecendo apenas 
as que possuem adaptações especiais ao local e em zonas que não há o superaquecimento das camadas superficiais. Adentrando um 
pouco mais, nas encostas das dunas, onde o vento e o sal trazido pelas gotículas levantadas pela arrebentação das ondas são diminuídos, 
há um aumento de matéria orgânica e de água doce, favorecendo então o aparecimento de plantas mais exigentes, e com mais biomassa, 
culminando com o aparecimento de um outro tipo de vegetação, a restinga. Nas restingas o relevo é plano e aparecem lagos, rios lentos e 
tortuosos. Conforme se caminha para o seu interior as espécies vão adquirindo um porte maior chegando a formar verdadeiras florestas, 
mas sem árvores gigantescas como os jequitibás ($ citar aqui um exemplo de SC), encontradas um pouco mais adentro, nas florestas 
Tropicais umbrófilas, nos morros, onde o solo é mais argiloso. Os solos das dunas e restingas são muito pobres, em termos de nutrientes 
químicos para as plantas, e foram formados pela areia do mar exposta quando houve o recuo no nível dos oceanos no período Quaternário. 
Uma vez que o clima, na sua concepção abrangente, no Parque do Rio Vermelho é favorável à formação de florestas, fica agora 
compreensível a estratégias usada por Henrique Berenhauser para formar rapidamente uma floresta onde hoje é o Parque. Usou plantas 
capazes de formar alta biomassa, resistir a ação intensa e abrasiva dos ventos e crescer em condições salinas. Após uma seleção empírica 
mas criteriosa, avaliou espécies potenciais, coletadas no próprio Parque, e em várias partes do mundo, sendo as que melhor serviram a tal 
propósito foram a Casuarina (Casuarina equisetifolia L.), que são capazes de crescer até sobre as dunas e a poucos metros da praia, e os 
pinheiros, sendo o melhor o Pinus elliotti. Estas espécies, são capazes de se associarem a fungos que ampliam a zona de absorção de suas 
raízes e crescerem em solos muito pobres. Ao crescerem, derramam folhas, galhos e sementes de difícil decomposição que, por resistirem 
mais ao desgaste, acumulam-se e retém umidade por mais tempo desencadeando assim o início de um ciclo de colonização de novas 
espécies, formação de solo e daí em diante até a formação de uma nova floresta. O uso destas espécies diminuiu a força do vento marinho 
sobre os remanescentes da floresta de restinga, ainda nativa, antes expostas a degradação pelo uso do fogo e do gado. 

 Entre as Organizações não governamentais – ONGs, ligadas ao Parque, e nos órgão ambientais, como a atual administradora do 
Parque, a Fundação do Meio Ambiente - FATMA, existe a determinação de promover a “retirada total dos pinus e eucaliptos” por considerá-
los como “espécies contaminantes”, “invasoras” e “responsáveis pela supressão da vegetação nativa”1. Com o exposto até então, espera-se 
que se tenha a compreensão do por que do uso destas espécies e a sua importância atual na proteção dos remanescentes revestimentos 
florísticos autóctones, na fixação das dunas, na geração de biomassa necessária à colonização de outras espécies e mais recentemente, 
como zona amortecedora de ventos extremos que, com maior frequencia, passaram a varrer as costas catarinenses. Sem dúvida, se 
Henrique Berenhauser não tivesse feito o plantio de pinus e de eucalipto, já não teríamos a proteção e a expansão dos remanescentes da 
vegetação original, e nem a Lagoa da Conceição e o Parque Florestal do Rio Vermelho, como os conhecemos hoje. Plantar em solos de 
dunas não é uma tarefa fácil. Quando dirigia o Parque, Henrique Berenhauser foi diversas vezes criticados por estar usando o pinus como a 
principal espécie para revegetar as dunas. Para os seus críticos a resposta era sempre a mesma “disponibilizo um pedaço de terra aqui no 
Parque para você vir plantar o que achar que possa ser melhor do que o pinus”1. Não se tem conhecimento de que desafio tenha sido 
assumido por alguém. 

1FATMA, 2009. Boletim do Parque Florestal do Rio Vermelho. Informativo n  2, novembro, Florianópolis, SC, 24p. 

1 Relatos de Georgia G. Berenhauser e do Padre Júlio Queiroz. 
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A FALTA DE COMPREENSÃO DOS NOSSOS GOVERNANTES PELAS ÀREAS DE 
LAZER PUBLICO. 

A falta de compreensão dos nossos governantes quanto à necessidade da 
existência de áreas públicas de lazer é uma constatação simplesmente desanimadora. 
Para quem viu uma multiplicidade desses serviços na Europa, Austrália, Nova Zelândia, 
Estados Unidos e em outros países, servindo a milhões de pessoas de todas as idades, 
proporcionando contentamento e repouso, nas melhores condições possíveis de higiene, 
e contribuindo para a criação de um saudável espírito comunitário. 

Entre nós essa incompreensão foi mais uma vez retratada por ato do Governador 
Esperidião Amim, que, ao ceder um considerável trecho do Parque para o 
estabelecimento de um grêmio recreativo particular ($$ verificar o que é isto nos nossos 
dias $$ seria a área ocupada pelo atual ELASE ou da Associação dos cabos e sargentos 
da PM?) ignorou a possibilidade de urbanizar, para uso público, uma faixa de praia de 
excepcional qualidade balneária, ao longo da qual há uma extensa campina plana, com 
espaço para estacionamento de milhares de veículos. 

Em nossas praias, a falta de instalações sanitárias para seus freqüentadores, 
chega a ser um problema de saúde pública. Sem essas facilidades, qualquer parte das 
praias é usada para necessidades fisiológicas. No caso da Praia do Moçambique, com o 
seu estacionamento natural, bastaria cobrar uma taxa moderada pelos carros de 
banhistas para garantir-se a conservação e a higiene das instalações sanitárias. Outra 
fonte de receita poderia vir da cobrança de taxas para o estacionamento de traillers 
fornecedores de refrescos e alimentos leves. 

 

A ESTAÇÃO DE LARVICULTURA DA BARRA DA LAGOA. 

Graças existência do Parque do Rio Vermelho, houve espaço físico para nossa 
Ilha poder dispor da moderna Estação de Larvicultura da Barra da Lagoa. Essa Estação 
foi implantada e dirigida pela Universidade Federal de Santa Catarina (Figura 18) 22. 

                                                

22 O acesso de tal Estação é hoje o “Beco dos Coroas”, uma antiga área do parque invadida, onde 
a posse foi re-integrada, depois re-invadida pelas mesmas pessoas antes retiradas mas com a 
conivência política para não serem novamente retirados (comunicação pessoal Prof. Tremel, na 
época funcionário da CIDASC, que coordenou o processo de re-integração de posse). 
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Figura 18: Vista aérea da atual Estação de Larvicultura da Universidade Federal de Santa 
Catarina. A estrada ao fundo foi aberta para dar acesso à Estação, e hoje é o "Beco dos 
Coroas", área do Parque invadida com a conivência de maus políticos da época (foto tirada 
em junho de 1977) (N.E.). 

A denominação de “Estação” não condiz bem com as instalações ali existentes 
que, realmente, são as de um sofisticado laboratório onde é utilizada moderna tecnologia 
para a produção das minúsculas “larvas” de camarão. As larvas de camarões que a 
Estação produz são do tipo “Rosa do Atlântico”23, tido como um dos melhores de todas as 
partes. 

A Estação resume-se à produção das larvas, que são vendidas para criadores. 
Estes constroem grandes açudes, ou lagoas, onde, mediante alimentação adequada 
conseguem criar camarões adultos em apenas seis meses. Esse fato é uma grande 
esperança para os apreciadores deste delicioso crustáceo porque a pesca predatória e a 
poluição das baías, estuários e lagoas estão levando ao extermínio ou diminuição das 
disponibilidades desse alimento. 

A implantação da Estação exigiu consideráveis investimentos, recursos que foram 
fornecidos pelo BIRD, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento e pelo 
Fundo de Pesquisa do Banco do Brasil. 

Além do alto custo do laboratório, a criação exige também um grande volume de 
água do mar, livre de poluição. Foram colher esse indispensável elemento na Praia do 
Moçambique, ainda nos limites do Parque, de onde ela é levada para o laboratório por 
uma adutora. 

Um dos aspectos mais complexos dessa criação é a preparação dos alimentos 
para as larvas, as quais, na primeira fase, alimentam-se de uma solução de algas criadas 
                                                

23 Também conhecido como “camarão- rosa”(Farfantepenaeus paulensis). 
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em laboratório e diluídas em solução adequada, em grandes tanques transparentes, de 
fibra-de-vidro, para poderem desenvolver-se em função da luz. 

Na segunda fase do crescimento, as larvas tornam-se carnívoras e lhes é servido 
um minúsculo ser24, também produzido em laboratório. O criatório é instalado no segundo 
pavimento, onde também são mantidos em tanques especiais os machos e as fêmeas 
destinados à reprodução. Quando prontos para a reprodução, são levados para um 
tanque especial, a fim de desovarem as larvas. Esse trabalho de reprodução leva dois 
meses. Depois de terem produzido continuamente lotes de quinhentas larvas, as fêmeas 
são descartadas. 

No momento, a Estação produz um milhão de larvas mensalmente. Em breve, 
devera aumentar esse número para dois milhões. A Estação é auto-suficiente, porque as 
larvas são vendidas, como não poderia deixar de ser, dado o elevado custo de produção. 

A operação exige mão-de-obra de alta qualificação, trabalhando 24 horas por dia e 
em semanas de sete dias. O Coordenador da Estação, Professor Edemar Roberto 
Andreatta, passa mais tempo na Estação do que em seu lar. É um raro exemplo de 
dedicação, sem a qual o projeto não funcionaria. 

Ao lado da Estação da Larvicultura podem ser vistas as extensas instalações, os 
numerosos prédios e os gigantescos tanques construídos pela ACARPESC25 para a 
aquacultura, mas que não mais funcionam e estão abandonadas, com os prédios a 
caminho da ruína. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Associação Rural de Florianópolis condicionou a aceitação da missão de dirigir a 
implantação do Parque do Rio Vermelho à decretação da inalienabilidade da área 
destinada ao projeto, no que foi atendida (Dec. 2.006/62 $$incluir este documento no 
anexo ou como foto de fundo de página). No decreto 163/63 ($$ idem anterior) o Governo 
reforçou esse estatuto, acrescentando: 

“fica estabelecido que os cortes das árvores serão conduzidos de forma a não 
prejudicar a finalidade proposta”. 

                                                

24 A alimentação das larvas de camarão no seu primeiro estágio (assim como em todos os 
crustáceos, chamadas de nauplius) era feita com microalgas. Nos estágios seguintes (misis e PI) 
passavam a ser alimentadas com nauplios do crustáceo Artemia salina. A Artemia salina entra 
também na composição da ração usada nas fases de desenvolvimento posteriores (comunicação 
pessoal do Prof. Edemar Roberto Andreatta). 

25 Extinto órgão de fomento a pesca de SC, e um dos que foram mobilizados para a formação, em 
1990, da atual Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. 
(EPAGRI). As instalações mencionadas permanecem abandonadas. 
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A Secretaria da Agricultura não cumpriu nenhuma das determinações dos decretos 
citados e, durante 12 anos, deixou a floresta entregue a própria sorte, sem lhe 
proporcionar tratos culturais (desbastes); não reagiu contra esbulhos e invasões como era 
permitido pelo Código Civil. Quando se decidiu por alguma ação, não foi para fazer o 
desbaste das árvores de menor porte e defeituosas, mas para perpetrar o absurdo, 
incompatível para uma floresta de proteção ambiental, a resinagem de 150.000 pinheiros, 
apenas de árvores de maior porte, em trechos maciços de árvores raras, resultando na 
total desfiguração da floresta e num prejuízo irreparável. Requer-se muito pouco 
conhecimento de genética para compreender que, quando são retiradas as melhores 
árvores, as que sobram pouco podem contribuir com sementes com o padrão das árvores 
sacrificadas. 

O Parque do Rio Vermelho parece estar fadado a ser aniquilado pela Secretaria da 
Agricultura. Isso, ou despeitos de seus técnicos por jamais terem realizado obra dessa 
magnitude. Mas porque precisariam destruir a floresta? 

Atualmente, mudado o Governo, para poder continuar sacar dinheiro de uma 
floresta tida como de proteção ambiental, estão vendendo madeira por preço vil, sob a 
alegação de que a floresta necessita de aceiros adicionais para prevenir incêndios. Em 
verdade estão cortando muitas árvores, sempre em trechos que possuem madeira 
comerciável. 

Nos reflorestamentos econômicos do interior do Estado, os maciços têm entre 50 a 
150 hectares, mas o Parque precisaria ser retalhado em diminutos talhões de pouco mais 
de 2 hectares quando é um fato incontestável que, apesar dos inúmeros incêndios 
havidos, a floresta sempre se recuperou dos estragos sofridos, porque o P. elliottii tem 
resistência inata ao fogo. 

 

SUGESTÕES PARA ASSEGURAR- SE A EXISTÊNCIA DO PARQUE ($$ nesta parte do 
texto o que é apresentado são frases de desabafo. Tentar ampliá-lo com sugestões 
tiradas de outros textos do próprio Berenhauser). 

O Parque é de tão grande importância para a comunidade e para o crescente 
número de visitantes da Ilha de Santa Catarina que, mesmo que medidas de monta 
devessem de ser tomadas para a conservação desse patrimônio, ainda assim valeria à 
pena. Entretanto, as medidas essenciais para a continuidade da sua existência são mais 
de caráter administrativo e legal do que mesmo financeiro. 

1) A finalidade do Parque foi totalmente desvirtuada. A lei que o criou estabeleceu 
que a floresta destinar-se-ia a preservação do meio ambiente, embelezamento da Ilha e 
para a recreação da população, sem privilégios de qualquer natureza. É realmente o 
máximo que pode ser “extraído” de uma área inóspita, de solo estéril, castigada durante a 
maior parte do ano, por ventos fortes carregados de salinidade. 

2) Mas a Secretaria da Agricultura a classifica como “reserva florestal” essa 
floresta implantada com tanto sacrifício. Assim, justifica-se para poder colher receita, 
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usando métodos predatórios de exploração, sem se incomodar com os atos vandálicos 
que acabarão destruindo a beleza do empreendimento. 

3) A Secretaria palmeia o caminho das aventuras diletantistas e irresponsáveis, 
como aconteceu com o alardeado e hoje fracassado programa de reflorestamento do 
Morro da Cruz. 

Na Estação de Aquacultura da ACARPESC, também implantada no Parque do Rio 
Vermelho, o dinheiro dos contribuintes foi usado para a construção de numerosos 
edifícios e de vastos tanques de cultura. O projeto foi totalmente abandonado e dentro de 
pouco tempo estará em ruínas, porque não se encontravam técnicos com disposição de 
trabalhar em regime de 24 horas por dia e em semana de sete dias, como acontece na 
Estação de Larvicultura, ao lado, dirigida por um abnegado professor da Universidade. 
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