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1  INTRODUÇÃO 

O Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira - PETAR foi criado em 1958, através do Decreto Estadual 
nº 32.283. Em 1988, pelo Decreto Estadual nº 28.086 passou à administração do Instituto Florestal (São Paulo, 
2006). Localizado no Vale do Ribeira, compõe o continuum ecológico da Serra de Paranapiacaba perfazendo 
mais de 200.000 ha de florestas. Abriga uma grande biodiversidade, sítios paleontológicos, arqueológicos, 
históricos e cavernas.

O Núcleo dos Caboclos foi a primeira sede do Parque, constituindo-se em ponto de partida para 
visitas em várias trilhas, cavernas e algumas cachoeiras (Gonçalves et al., 2007). Neste núcleo situa-se a bacia 
do Córrego do Chapéu, área de estudo do presente trabalho.

Diferentes trabalhos realizados em várias regiões de Mata tropical do país vêm mapeando um 
fenômeno de provável desequilíbrio ambiental. As taquaras compreendem um conjunto de espécies nativas 
da mata tropical que têm se expandido por extensas áreas de Mata Atlântica, com efeitos de dominância sobre 
outras espécies, impedindo a regeneração secundária. Associados geralmente à vegetação lenhosa, 
as taquaras (Poaceae: Bambusoideae: Bambuseae), típicos de florestas tropicais e subtropicais, apresentam 
ampla distribuição, ocorrendo entre 46º N e 47º S segundo Santos-Gonçalves (2000), não há explicação 
conclusiva para o fenômeno que também está se desenvolvendo no PETAR.

Silveira (2001) cita que, as comunidades de taquaras (Guadua sp., Chusquea sp. e Merostachys sp.) 
que estão avançando sobre grandes áreas de vegetação secundária e clímax são resultado de algum desequilíbrio 
ecológico. Podem ser encontrados no Parque Estadual de Intervales – PEI e estão geralmente associados a 
áreas perturbadas, alterando a dinâmica das populações e a estrutura e dinâmica das comunidades. O hábito 
semi-escandente agressivo permite que Guadua cresça sobre as árvores pequenas do sub-bosque, alcançando 
a copa das árvores do dossel, quebrando ou matando-as. Ocorre que a dominância das taquaras pode reduzir 
em quase 40% o número de espécies na amostra de 1 hectare, alterando a estrutura da floresta, diminuindo a 
densidade e a área basal, reduzindo em 30-50% o potencial de armazenamento do carbono (Silveira, 2001).

A abertura natural de clareiras é um importante mecanismo de manutenção da biodiversidade 
das florestas tropicais permitindo a coexistência de espécies com diferentes estratégias de crescimento. 
Porém, neste recrutamento e crescimento, a espécie Guadua weberbaueri, de acordo com Silveira (2001), 
atua na sucessão ecológica favorecendo direta e indiretamente as espécies de estágios iniciais e suprimindo 
o crescimento de espécies tolerantes à sombra, características de estágios finais de sucessão, atenuando desta 
forma, a substituição seqüencial de espécies.

Araujo et al. (2007) comentam que, a abertura de clareiras por intervenção antrópica propicia 
a colonização por taquaras e interfere na biodiversidade negativamente. Esclarece que este fenômeno estudado 
não é isolado, ocorrendo simultaneamente em diversas áreas de floresta tropical. Segundo Silveira (2001), 
a sazonalidade pluviométrica afeta de maneira determinante o crescimento dos taquaras sendo o incremento 
na altura total maior durante o período chuvoso, especialmente nos primeiros meses de crescimento, 
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permitindo que eles atinjam o dossel mais rapidamente que a maioria das árvores da floresta, sobrepujando 
inclusive as espécies pioneiras de crescimento rápido.

Buscando obter informações sobre o processo evolutivo dessas manchas de taquaras no PETAR, 
o presente trabalho propõe o mapeamento de uma mesma área em dois períodos distintos, visando subsidiar 
estudos sobre a dinâmica da própria diversidade florestal, possivelmente ameaçada por um fenômeno natural 
desencadeado, segundo Araujo et al. (2007), por ações antrópicas.

2  MATERIAL E MÉTODOS

2.1  Caracterização da Área

Inserido na sub-bacia do Alto Ribeira (FIGURA 1), o Parque apresenta um relevo de degradação e 
interplanáltico, sobre a formação Açungui, de origem pré-cambriana (Shimada et al., 1999). As amplitudes em 
geral excedem os 100 metros com declividades significativas. A Serra dos Caboclos encontra-se à direita do 
Córrego do Chapéu e varia em altitude de 500m a 800m; já à noroeste do Córrego ocorre a Serra da Dúvida 
com altitudes entre 600 m e 1000 m (IBGE, 1974).

Na área, ocorrem solos bastante argilosos com graus de pedogênese extremamente variável 
(Theodovicz, 2005). Segundo Karmann & Ferrari (2002), o clima é classificado como mesotérmico úmido 
(Cfb), sem estação seca, com médias térmicas anuais entre 20º e 22 ºC e média anual de precipitação de 
1.900 mm/ano no Núcleo Caboclos.

A cobertura vegetal é denominada Mata Atlântica. Conforme Velloso et al. (1992), a floresta se 
desenvolve em clima de elevadas temperaturas e alta precipitação bem distribuída durante o ano (de 0 a 60 
dias secos). Ela ocorre em estratos, apresentando algumas clareiras, abertas pela queda de grandes árvores e 
escorregamentos que fazem parte da dinâmica desse relevo, com boa luminosidade até estratos mais baixos, o 
que gera maior diversidade de espécies (Leite, 2007).

FIGURA 1 _ Localização da bacia do Córrego do Chapéu no Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, SP.
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2.2 Métodos

O mapeamento da vegetação foi realizado através da fotointerpretação de fotografias aéreas verticais 
em colorido natural na escala de 1:35.000, de vôo realizado pelas empresas: AEROCARTA SA Engenharia de 
Aerolevantamento; BASE Aerofotogrametria e Projetos S.A. e ENGEFOTO Engenharia de Aerolevantamento 
S.A. para o Projeto de Preservação da Mata Atlântica da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São 
Paulo e o Banco KfW (SMASP-PPMA-KFW), em 2000/2001) e na escala aproximada de 1:25.000 para o 
IBC, em 1962). As informações levantadas foram digitalizadas através dos Programas ARQVIEW e ERDAS, 
georeferenciadas na base cartográfica digital Mina do Espírito Santo (folha SG-22-X-B-II-4 do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE de 1974, de escala 1:50.000) para a produção dos 2 mapas da 
ocorrência de taquaras na bacia do Córrego do Chapéu – PETAR/SP, para os anos de 1962 e 2001.

O método básico está centrado nos procedimentos adotados por Spurr (1960), que identificaram e 
classificaram a vegetação através da fotointerpretação de fotografias aéreas, utilizando-se os elementos da 
imagem fotográfica: cor, tonalidade, textura, forma, dimensão e convergência de evidências, correlacionadas 
aos parâmetros de campo, tais como porte, densidade e estrutura da vegetação, condições de preservação e 
condições ecológicas.

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como resultados são apresentados o mapa hipsométrico (FIGURA 2), o modelo digital do terreno 
(FIGURA 3) e o da ocorrência de taquaras, para os anos de 1962 (FIGURA 4) e de 2001 (FIGURA 5). O mapa 
hipsométrico e o de modelo digital do terreno foram confeccionados como apoio e referência para estabelecimento 
da situação topográfica em que se encontram as taquaras e definição da área de mapeamento.

FIGURA 2 _ Carta hipsométrica do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, SP.
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FIGURA 3 _ Modelo digital do terreno do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, SP.

FIGURA 4 _ Mapa da ocorrência de taquaras na bacia do Córrego do Chapéu no ano de 1962, do Parque 
Estadual Turístico do Alto Ribeira, SP.
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FIGURA 5 _ Mapa da ocorrência de taquaras na bacia do Córrego do Chapéu no ano de 2001, do Parque 
Estadual Turístico do Alto Ribeira, SP.

O exame das fotografias aéreas e o mapeamento de 2001 permitiu observar que na área do Núcleo 
Caboclos as taquaras dominam a paisagem. O mapeamento revelou sua grande presença, ora em pequenas 
manchas não mapeáveis na escala final de apresentação do mapa, ora em maior concentração. As áreas 
mais afetadas em 2001 estão relacionadas às que sofreram desmatamento intenso ou forte alteração em 
1962; nestes locais o mapa de 2001 (FIGURA 5) revela que as taquaras ou predominaram na vegetação, 
formando um mosaico com indivíduos arbóreos e taquaras, ou, em alguns trechos da mata, um “grande 
tapete”, dominando completamente a paisagem. No entanto, nas áreas que sofreram desmatamento seletivo 
(no qual foi mantida a estrutura florestal) a floresta resistiu. Essas espécies aparecem em pequenas manchas 
na margem direita do Córrego do Chapéu já em 1981.

A área teve em seu histórico, períodos de intensas atividades de roça, mineração de calcário e 
extração de madeira e palmito (constatados nas fotografias aéreas dos anos de 62 e 81). Diante dos distúrbios 
antrópicos ocorridos na área, as taquaras passaram a se comportar como uma espécie oportunista, e suas 
populações se expandiram em detrimento de outras, principalmente de hábito arbóreo.

Embora essas espécies sejam nativas da Floresta Atlântica, pode-se dizer que há um desequilíbrio 
na área estudada, concordando com Silveira (2001), para o qual comunidades equilibradas são estáveis 
em relação ao conjunto de suas espécies e tendem a retornar ao estado original, ao passarem por um 
determinado distúrbio. 
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No entanto, a maneira como essas manchas vêm aumentando em tamanho, torna-se preocupante 
tendo em vista que as taquaras crescem rapidamente no sentido vertical, sobrepondo-se, com auxílio de seus 
espinhos e sua densa folhagem, sobre a copa das árvores, competindo por água, nutrientes e luz. Isto poderá 
trazer sérias conseqüências para a floresta, que vai morrendo lentamente abaixo do “tapete” de taquaras.

As áreas que se encontravam desmatadas ou fortemente alteradas em 1962, como pode ser observado 
no mapa, apresentam-se hoje invadidas por taquaras que avançaram sobre a mata já perturbada. O mesmo deve 
estar acontecendo em outras áreas do Parque. Os estudos em longo prazo tornam-se, assim, importantes para o 
monitoramento de áreas demarcadas com o objetivo de verificar a velocidade de crescimento dessas manchas 
na Mata Atlântica e se essa expansão causa uma homogeneização da paisagem.

5  COMENTÁRIOS FINAIS

As taquaras vêm dominando antigas áreas de maior desmatamento e intervenção antrópica, e na 
área estudada se encontra em maior proporção, próximo ao vale do Córrego do Chapéu. A dominância dessa 
espécie, provavelmente se deve à alteração das condições naturais ocorridas na área e às condições climáticas 
favoráveis ao seu crescimento e desenvolvimento. 
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