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A equipe da UFSC:

Professores:

Pós-graduando:
Servidor:
Acadêmicos:

A equipe do Hospital de Caridade: 

Luiz Fernando Scheibe
Joel Robert Georges Marcel Pellerin
Luiz Antônio Paulino
Maria Dolores Buss

André Vasconcellos Ferreira
José Henrique Vilela
Harideva Marturano Égas
Luciano Augusto Henning
Eduardo Réus Lapolli

Eng. Agronômo Ingo Jordan (diretor da Fundação 
Cultural Senhor Jesus dos Passos (FCSJP). 
André Luís da Silva (Centro de Memória do HC)
Hercílio Bittencourt – o “Tranca-rua” (Segurança)
Leoni Cordeiro - o “Nica”
Maurino da Silva – o “Branco”. 



OBJETIVOS

Objetivo Geral: contribuir para a futura elaboração e implantação do plano 
de manejo da UC. 

Objetivos específicos:

• Elaborar diagnóstico da RPPN Menino Deus e entorno com base na 
caracterização do relevo, da hidrografia, da vegetação, dos aspectos 
histórico-culturais e infra-estrutura;

• Prover subsídios para a implantação do Plano de Manejo, de acordo com 
o Roteiro Metodológico para Elaboração de Plano de Manejo para 
Reservas Particulares do Patrimônio Natural do IBAMA e com as normas 
do SNUC para RPPNs;

• Estabelecer “diálogos” entre a RPPN, o Maciço do Morro da Cruz e a 
cidade de Florianópolis, principalmente através da educação ambiental.



Localização da área de estudo

Imagem Landsat - ano 2000.



“Mata do Hospital Caridade”

Durante mais de um 
século, essa área foi de 
grande importância para 
manutenção dos serviços do 
Hospital de Caridade, 
fornecendo lenha para suas 
caldeiras e fogões, água, bem 
como alimentos (mandioca, 
hortaliças, frutas, café, leite, 
suínos...), além da pureza do 
ar e da vista privilegiada. 



Ponte do Vinagre – Hospital de Caridade - década de 1940. Fonte: Beto Abreu



Desde a época da construção da Ponte 
Hercílio Luz a paisagem desta área sofreu 
profundas modificações, pelo estabelecimento, 
tanto do lado norte quando do lado sul, de 
assentamentos precários hoje parcialmente 
urbanizados. 



Foto: Joel Pellerin, Maio de 2004.



Morro do Mocotó
Foto: Joel Pellerin, Maio de 2006.



Morro da Mariquinha
Foto: Joel Pellerin, Maio de 2006.



Foto: Joel Pellerin, Maio de 2004.



Foto: Joel Pellerin, Maio de 2004.





2. MATERIAL E MÉTODOS

As atividades consistiram de:

2.1 Levantamento de dados e estudo bibliográfico sobre Unidades 
de Conservação, principalmente referente às RPPNs; e levantamento da 
documentação referente à RPPN Menino Deus, o Hospital de Caridade e 
área de entorno;

2.2 Identificação dos limites da RPPN Reserva Natural Menino 
Deus;

2.3 Identificação dos estádios de sucessão do bioma Mata 
Atlântica da RPPN Reserva Natural Menino Deus e cálculo da biomassa;

2.4 Detalhamento da geologia e geomorfologia da área da RPPN;
2.5 Espacialização dos dados e confecção de mapas temáticos;
2.6 Acompanhamento das reuniões do Fórum do Maciço do Morro 

da Cruz (FMMC) e encontros referentes ao tema, com gravações em 
forma digital (fotografias e filmagens);

2.7 Atividades de educação ambiental;



Resultados



•Um estudo de compatibilização da legislação pertinente à área:

- Lei 9.985 de 18 de julho de 2000. Lei do Sistema Nacional de Unidades
de Conservação - Lei do SNUC;
- Decreto nº 1.922 de 5 de junho de 1996 dispõe sobre reconhecimento 
das Reservas Particulares do Patrimônio Natural;
- Roteiro Metodológico para Elaboração de Plano de Manejo para 
Reservas Particulares do Patrimônio Natural – IBAMA;
- Plano Diretor do Distrito Sede do Município de Florianópolis. 
Florianópolis, IPUF, 1997;
- Lei municipal nº 207 de dezembro de 2005 – cria as ZEIS no MMC;
- Resolução 369/2006 do CONAMA;
- Lei Municipal No. 6893, de 08/12/2005 - Parque Urbano do Morro da 
Cruz;
- Resolução 04/94 CONAMA (SC) – define os estádios de sucessão;
-Documentos de criação e propriedade da área.



Usos permitidos em uma Reserva Particular do 
Patrimônio Natural – RPPN (Decreto 1.922 de 5 de junho de 
1996) :

• atividades de pesquisa científica;

• visitação com objetivos turísticos, recreativos e 
educacionais;

• e a obrigação, pelo proprietário responsável, da elaboração 
do plano de manejo (no prazo de 5 anos). 



• Definição dos limites da 

área, contemplando as 

descrições antigas e novas 

medições dos vértices 

principais dos polígonos 

resultou em uma área de 

15,3 ha, do quais é

necessário ainda deduzir a 

área de ocupação mais 

recente de 0,2 ha para a 

construção de uma clínica 

médica particular: área 

atual da RPPN = 15,1 ha

(151420,5 m2). 
Em 2005 foi realizado 
levantamento preliminar dos 
limites atuais da área da RPPN 
e suas relações com as 
comunidades limítrofes.



• Caracterização da geomorfologia: 

O relevo da RPPN é acidentado, com vales encaixados, 

afloramentos rochosos, blocos rolados junto aos cursos d’água e 

campos de blocos nas partes mais altas. Sua altitude varia de 20

m até 188 m.



Visualização a partir do modelo numérico de terreno 
com base do mapa 1:10.000 / IPUF, 1978 (eqüidistância 
das curvas de nível:10 m). FONTE: JOEL PELLERIN

Visualização a partir do modelo numérico de terreno com base do mapa 1:2000 / IPUF, 
2001 (eqüidistância das curvas de nível:1 m).

Maciço do Morro da Cruz



Bloco Diagrama da área de estudo a partir das curvas de nível em eqüidistância de 1m. Modelo gerado no programa 
Surfer. Base: Levantamento Aerofotogramétrico das Áreas Prioritárias de Assentamentos Sub-nornais do Morro da 
Cruz, escala 1:2000, IPUF / Aeroconsult, jul/2001.



Além dos trabalhos

em campo foram utilizadas

fotografias aéreas, cartas 

digitais e ortofotocarta que 

serviram de base para a 

construção dos mapas 

temáticos, gerados a partir de 

cartografia digital, análise de 

imagens e geoprocessamento, 

principalmente através do 

software Microstation

Geographics V8. 



• Mapeamento Geológico e das Formações Superficiais: 

A Reserva Natural Menino Deus está inserida no Maciço do Morro da Cruz,  em 

cuja estrutura geológica predominam as rochas graníticas do complexo cristalino. 

As litologias compreendem granitos rosa e cinza claro de idade neoproterozóica, 

(Granito Ilha da Suíte Pedras Grandes); um granito de cor escura cataclasado e 

cimentado por óxido de ferro; e intrusões de diques de diabásio.

Para o mapeamento da geologia, geomorfologia (hidrografia e hipsometria) e 
cobertura superficial foram atualizadas e detalhadas as bases cartográficas já
existentes, do Maciço do Morro da Cruz, através de trabalhos de campo.



No interior da mata encontramos blocos 
de granito cataclasados – apresentando 
falhamento.
Data:03/04/2007.
Foto: Luciano Augusto Henning

É comum nas área onde ocorrem o 
granito a presença de matacões.
Descampado da RPPN Menino Deus –
porção nordeste.
Data:03/04/2007.
Foto: André Ferreira

Afloramento rochoso Campo de blocos



Conjunto de blocos de 
granito, formando túneis e 
passagens, no principal 
curso d’água da área. Foto: 
André V. Ferreira, 
03/04/2007.



Foto: Harideva M. Égas, 26/06/2007.

Foto: Harideva M. Égas, 
26/06/2007.



Foto: Eduardo R. Lapolli, 19/07/2007.

Foto: Joel Pellerin, Maio de 2006.



• Mapeamento de Uso da Terra e a divisão da vegetação em 3 

estádios de sucessão (segundo a resolução do CONAMA Nº 4 de 04 de 

maio de 1994) : Inicial (17,31%), Médio (4,60%), Avançado (78,08%);



Estádio inicial (17,31%):

(A) área localizada próxima ao Cemitério novo do HC onde há a presença de capim gordura, típico do 
estádio inicial de sucessão. Nesta área é freqüente o uso do fogo “para limpar o terreno”. Foto: Harideva 
M. Égas, 26/06/2007 ; (B) “área descampada” que faz limite com o Morro da Mariquinha. É comum a 
presença de matacões aflorantes nesta área. Foto: André V. Ferreira, 03/04/2007.

(A) (B)

A fisionomia é herbáceo-arbustiva, sendo significativa a presença da 
gramínea conhecida como capim-gordura (Melinis minutiflora). É o estádio 
inicial, logo após o terreno ser abandonado pela agricultura ou 
desmatamento (KLEIN, 1980). Encontramos também nesta área, algumas 
vassourinhas, bastante esparsas, apresentando ainda vestígios de 
queimadas. 



Na fotografia observamos em primeiro plano o Morro do Mocotó e 
a “Mata do Caridade” à esquerda. A área hachurada representa o 
estádio médio da vegetação. Foto: Joel Pellerin, 2006 

Após um período de aparente dinamismo pseudo-estático durante 5 a 10 
anos, os vassourais começam a ser substituídos nas encostas pela 
Rapanea ferruginea, arvoreta de 5 a 6 metros de altura, cuja a fase de 
instalação se processa de maneira muito agressiva, chegando de 150 a 
200 exemplares por 100 m2 quando jovem (KLEIN, 1980). 

Estádio médio (4,60%):



Até 20Até 20Até25Avançado

Até15Até 12Até15Médio

Até 10 Até 4Até 8Inicial

Área basal 
(m2/ha)

Altura 
média 
(m)

DAP 
médio 
(cm)

Estádios de 
sucessão 

Segundo Resolução 04/94 CONAMA (SC)

O DAP médio e a altura média das parcelas apontariam para o estádio médio da 
vegetação, enquanto a área basal indicaria o estádio avançado. Optamos assim, por 
usar a indicação de Siminski (2004): utilizar como parâmetro base, para definição do 
estádio, a área basal (usando ainda um DAP igual ou superior a 5 cm) e considerar 
também a fitofisionomia da vegetação para a classificação.
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Classificação do DAP na Parcela 2
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Medidas de altura e 
diâmetro das árvores  
(diâmetro à altura do 
peito - DAP) em 
parcela amostral de 
100m2 para a 
identificação do 
estádio de sucessão e 
cálculo de biomassa

Estádio Avançado (78,08%):



Espécies arbóreas de grande porte. (A) – Figueira gameleira (Ficus sp.), localizada no canto sudeste do Cemitério 
novo do Hospital de Caridade. É uma das espécies mais antigas da mata, afirma o Eng. Agrônomo Ingo Jordan. Foto: 
Harideva M. Égas, julho de 2007; (B) – Paineira (Chorisia sp.), é uma espécie muita abundante na mata, no entanto o 
algodão em suspensão no ar ocasiona grandes problemas no sistema de ar condicionado do hospital; (C) e (D) –
Garapuvu (Schilozobium parahyba), exemplares desta espécie são comuns na mata. A árvore da direita da figura (C) é a 
mesma da figura (D), na qual medimos o DAP (78,02 cm) para estimar a biomassa aérea: 6142,117 kg de biomassa 
seca. Fotos: Eduardo R. Lapolli, julho de 2007.

(A)

(C)

(B)

(D)



Espécies da antiga chácara. (A) – bananeiras encontradas junto ao curso d’água principal 
da UC. Foto: Harideva M. Egas, julho de 2007; (B) – pitangueiras: árvores frutíferas que foram 
utilizadas para fazer sucos e chás para os enfermos do hospital durante muito tempo, 
segundo o Seu “Nica”, que está ao lado da pitangueira mais antiga da Mata; (C) a foto mostra 
a principal trilha que ligava as comunidade do Mocotó e Mariquinha atravessando uma 
“grande malha de bambuzal”. Fotos: Eduardo R. Lapolli, julho de 2007.

(A) (B)

(C)





• Estimativa de biomassa: A partir  das parcelas amostrais, foi estimada 

a biomassa para o estádio avançado de sucessão (representa aprox. 2/3 da 

área total da RPPN) por equações alométricas. Biomassa aérea: 8.360 ton; e 

biomassa total (aérea e raízes): 10.085 ton de massa seca da vegetação.



• Atividades de educação ambiental com a Escola 

Estadual Básica Celso Ramos 

Duas atividades, a primeira com o tema: O Maciço do 
Morro da Cruz e a RPPN Reserva Natural Menino Deus. 
No segundo momento, a mata no ciclo da água e nos 
movimentos de massa (risco de quedas de blocos ou 
deslizamentos), o mapa de riscos do MMC... 



• Participação da inclusão da RPPN 

Reserva Natural Menino Deus no 

Conselho Nacional de RPPN – SC 

(CNRPPN-SC) e formatação dos dados 

para a página da RPPN site deste 

conselho 

(www.rppncatarinense.org.br).



Considerações

A RPPN Reserva Natural Menino Deus, com sua 
grande proporção de mata em estágio avançado de 
recuperação, destaca-se pela sua importância como 
uma floresta urbana na cidade de Florianópolis, 
proporcionando tanto o embelezamento da paisagem 
urbana como a conservação do ar e de inúmeras 
nascentes, servindo como referência para as outras 
áreas do Maciço, abrangidas pelo Parque Urbano do 
Morro da Cruz. Desempenha ainda um papel essencial 
na vida das comunidades vizinhas e a dos 
trabalhadores e usuários do próprio Hospital de 
Caridade.



Como sugestão, observa-se que para gerir um “território” tão complexo, 

cuja importância extrapola suas características físicas, e que é essencial 

para o bem estar coletivo, faz-se necessário constituir um Conselho 

Participativo (CP), cuja primeira responsabilidade seria a elaboração e 

implantação do plano de manejo. Este CP deve  envolver representantes 

dos órgãos governamentais, ONGs, e sociedade civil organizada 

(principalmente as comunidades de entorno), além dos proprietários da 

UC, mesmo que a legislação ainda não contemple este item para a 

categoria de RPPN.

As principais dificuldades encontradas no andamento do projeto 
referem-se ao grande número de atividades requeridas por outros 
projetos em andamento no mesmo Laboratório de Análise 
Ambiental, bem como, no caso dos trabalhos de campo, os 
cuidados com as áreas do narcotráfico.


