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Introdução. 

O objetivo deste trabalho foi o de determinar a fragilidade ambiental (Ross, 1997) na 

microbacia do rio Iporanga, situada no município de Morretes, estado do Paraná, Brasil. Tal 

pesquisa procurou fornecer subsídios aos programas de manejo conservacionista nas 

microbacias hidrográficas do litoral paranaense, uma vez que as mesmas apresentam 

condições edafo-climáticas, caracterizadas por clima tipicamente tropical com elevados 

índices pluviométricos e intenso desflorestamento provocado pela ocupação irregular do 

solo, com conseqüente assoreamento dos rios e comprometimento da qualidade da água e 

fertilidade natural dos solos. 

Conforme Neto (1982), a espécie humana como as demais necessita enfrentar as 

adversidades da natureza para assegurar sua perpetuação. A diferença no entanto, entre o 

homem e os demais seres vivos é que ele faz sua própria história, modificando 

constantemente as condições naturais da vida, propiciando situações mais favoráveis para 

sua reprodução. 

Para Sachs (1968) o termo ambiente abrange de um lado o equilíbrio dos recursos 

naturais identificados e identificáveis existentes em quantidades finitas na natureza e, além 

disso, condiciona as disponibilidades e a qualidade dos recursos renováveis e os não 

renováveis. 

Para Sewell (1978), o controle ambiental é o ato de influenciar as atividades 

humanas que afetam a qualidade do meio físico do homem, especialmente o ar, a água e as 

características terrestres. Os métodos usados no controle ambiental podem variar 

intensamente e produzir um ambiente esteticamente agradável, economicamente viável e 

fisicamente sadio. 

Para Sachs (1968:16) o “ecodesenvolvimento implica em um estilo tecnológico 

particular, ou seja, um aperfeiçoamento de ecotécnicas, a fim de compatibilizar 

adequadamente os objetivos econômicos, sociais e ecológicos”. 
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Conforme Christofoletti (1994), o termo desenvolvimento sustentável começou a ser 

utilizado no início da década de 1970, quanto da comunicação realizada em Cocoyoca a 

respeito do Desenvolvimento e do Ambiente. Já no relatório da Comissão Mundial sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, o desenvolvimento sustentado é definido como 

aquele que atende as necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as 

gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades. 

É dentro deste contexto de ecodesenvolvimento ou mesmo de desenvolvimento 

sustentado, que o Programa e Manejo Integrado de Solos e da Água em Microbacias, da 

Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (1987) procurou implementar 

programas de manejo das terras, tendo as microbacias hidrográficas como unidade de 

trabalho, estimulando o desenvolvimento de uma política municipal voltada para a gestão 

dos recursos naturais e incentivar os trabalhos voltados à conservação dos solos. 

1 - Localização da Bacia Pesquisada. 

A microbacia do rio Iporanga, possui uma área de 17,15 km2, localizando-se no 

bairro América de Cima, entre as coordenadas 25027’ 21’’ e 25030’14’’ latitude sul e 

48050’48’’ e 48055’50’’ de longitude oeste. Na porção oeste da microbacia, no curso 

superior do rio Iporanga, a bacia possui exuberante floresta natural, considerada de 

preservação, destinada ao refúgio da fauna silvestre. No médio e baixo ocorrem inúmeras 

propriedades rurais, com área de 1 a 28 há, onde se pratica a agricultura intensiva, 

ocorrendo também algumas chácaras, com área não superior a 7 há, destinadas ao lazer. 

2 - Os quadros da Natureza 

2.1 - Características da Geologia. 

A área abrangida pelo município de Morretes é constituída predominantemente de 

rochas metamórficas e ígneas do pré-cambriano. Trata-se de migmatitos e outras rochas 

metamórficas associadas que integram o chamado complexo cristalino, considerado o 

embasamento de rochas do Grupo Açungui e cortado por vários corpos granitóides do 

Cretáceo. 

Na região ocorrem três suítes graníticas individualizadas: a Graciosa, Anhangava e a 

Marumbi. As duas primeiras possuem características mineralógicas e estruturais muito 

semelhantes e que parecem diferir da Marumbi. 

Nas faldas da Serra da Graciosa e Marumbi, ocorrem pedimentos remanescentes, 

particularmente nos vales dos rios Nhundiaquara, Ipiranga, Nunes e do Meio, afluente do 

Cacatu. Tais pedimentos podem ser facilmente mapeados em fotografias aéreas, em 

 16381



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

decorrência da queda brusca do relevo entre os fortes declives dos contrafortes da serra e 

as superfícies levemente inclinadas dos pedimentos. 

Na microbacia do rio Iporanga, tanto na porção leste, quanto na sudeste, ocorrem 

aluviões em contato direto com os depósitos de talus. Tais depósitos são constituídos de 

bolcos de migmatitos, quartzito e gnaisse com nítidos veios de quartzo. 

Nos principais divisores da microbacia, ocorrem migmatitos de retrometamorfismo, 

cortados por diques de diabásio, preenchendo fraturas de direção constante, ao rendor de 

N50W, e que constituem importante feição geológica, pois apresentam mineralogia albita-

epídoto anfibolito ( Cordani & Girardi, 1967). 

2.2 – Geomorfologia 

O litoral paranaense possui uma largura máxima média de 20Km, constituindo-se 

segundo Maack(1974:74), uma estreita faixa montanhosa que afundou por falhamentos, 

onde distingue-se planícies e zonas montanhosas. A serra do mar não representa apenas o 

degrau que separa a região litorânea dos planaltos do interior, mas constitui-se em uma 

serra marginal bem marcada que se eleva de 500 a 1000 metros sobre o nível geral do 

primeiro planalto paranaense. 

Conforme o IPARDES (1989), o município de Morretes é dividido em duas sub-

regiões geomorfológicas, em concordância com Maack (1974): a montanha litorânea e as 

planícies litorâneas. A sub-região montanhosa litorânea faz parte de uma feição orográfica 

maior que abrange vários estados, denominada de Serra do Mar. Diversos espigões 

compõem essa serra no estado do Paraná, recebendo denominações locais, tais como: 

serra da Igreja, serra da Prata, serra do Marumbi, serra da Graciosa, serra dos Órgãos, 

serra do Morato e serra da Utinga. As declividades podem variar de 12 a 20% e chegando a 

atingir mais de 45% no centro da bacia do rio Iporanga. 

Outra unidade geomorfológica que aparece na bacia do Iporanga é a planície 

costeira, que possui um relevo plano a suave ondulado e uma altitude geralmente inferior a 

40 metros. A gênese desta planície foi comandada pelas variações do nível do mar e pelas 

concomitantes mudanças climáticas. Nesta unidade geomorfológica, a declividade é inferior 

á 5%. 

2.3 – Os Solos. 

Segundo o Atlas do Estado do Paraná (1987), na região da serra do mar 

predominam os cambissolos e os afloramentos rochosos, enquanto que na planície litorânea 

ocorrem os podzólicos nos “sopés-de-morro” e os solos de aluvião. No município de 

Morretes predominam os aluviões, que se formaram nas baixadas, entre os morros 
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cristalinos da encosta da serra do mar. Esses aluviões são de boa fertilidade, geralmente 

profundos, mas tendem a acidificação, pois o Ph é inferior a 5, tornando necessária a 

calagem. Nas encostas ocorrem solos argilosos e oriundos da decomposição do granito. 

As classes de solos que predominam na área de estudo segundo o levantamento 

efetuado em campo são os seguintes: cambissolos distróficos, com A moderado, textura 

argilosa, fase floresta tropical perenifólia de várzea, relevo plano, substrato de sedimentos 

do quaternário, em associação com os Solos hidromórficos gleyzados indiscrimindos, os 

podzólicos vermelho-amarelo álico latossólico, associação cambissolo álico, fase floresta 

tropical altimontana, substrato migamatito mais latossolo vermelho amarelo álico. 

Os podzólicos ocorrem em floresta tropical perúmida, com A moderado, textura 

argilosa e em assciação com cambissolo álico mais litólicos, ambos com A moderado, 

textura argilosa, floresta subtropical altimontana, relevo montanhoso e escarpado, substrato 

migmatito e, associação afloramento de rochas mais litólicos com A proeminente, textura 

argilosa fase campo e floresta subtropical perenifólia, relevo escarpado e montanhoso, 

substrato granítico e quartzito. 

2.4 – A característica Climática 

Segundo Godoy & Correia (1976), na região de Morretes o tipo climático é o Af que 

ocorre nas altitudes que variam de 0 a 50 metros, Cfa de 50 a 700 metros e o Cfb de 700 a 

1532 metros. De acordo com Lima et all (1970), dada as características topográficas do 

município de Morretes, o mesmo apresenta duas faixas climáticas que se distinguem 

principalmente pelo volume das chuvas e da insolação. A primeira faixa estende-se ao longo 

da serra do mar, do norte ao sul, numa largura de 6 a 8 Km, cobrindo as encostas e uma 

estreita faixa nos sopés da serra. A segunda faixa cobre todo o resto do município. 

Segundo a SUDERHSA (1997), a média anual de chuvas em Morretes, para um 

período de 20 anos (1978-1997), foi de 2.144,4 mm, com precipitação mínima de 1.350,0 e 

máxima de 2.701,6 mm. Na estação Marumbi, já dentro da bacia estudada, a média de 

chuvas, para o mesmo período de 20 anos, foi de 1.975,7 mm, com mínima de 1.339,4 mm 

e máxima de 2.502,3 mm. 

2.5 – A vegetação e o uso do solo. 

Segundo RODERJAN (1994), o litoral do Paraná encontra-se na região fitogeográfica 

da Floresta Ombrófila Densa ou Floresta Atlântica. 

Devido a complexidade do ecossistema constituído pela microbacia do rio Iporanga, 

dividiu-se a área abrangida entre os divisores topográficos em dois compartimentos. O 

primeiro compartimento, designado de A, abrange a maior porção da microbacia do rio 
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Iporanga e está totalmente inserido na área de Especial Interesse Turístico do Marumbi e 

área de Tombamento da Serra do Mar. Possui uma extensão de 1.089,8 hectares, sendo 

835,8 há de matas primitivas, 250 há de afloramento rochoso e apenas 4 há de capoeira em 

avançado estágio de regeneração. A vegetação deste compartimento é a floresta ombrófila 

densa submontana, floresta ombrófila densa Montana e floresta ombrófila densa 

altomontana. A vegetação encontra-se preservada em virtude de que o compartimento é 

considerado como Manancial Hídrico para a cidade de Morretes. 

O segundo compartimento, chamado de B, foi muito explorado para o uso agrícola, 

com evidentes traços de degradação, apresentando na década de 1980, 253,1 há de matas 

secundárias já em médio e avançado estado de regeneração. 214,7 há de capoeiras, 28,5 

de pasto, 105,0 há de culturas regularmente distribuídas, 12,4 há ocupadas com estradas 

secundárias e de acesso às propriedades, 0,4 há ocupados com pequenos açudes e cerca 

de 6,5 há recoberto por rios e córregos e apenas 1,1 há ocupado por casas de moradias e 

paióis, totalizando 625,2 há. Todo o compartimento B encontra-se inserido na região 

abrangida pela floresta ombrófila densa de terás baixas ou da planície litorânea, muito 

devastada pela ação antrópica. 

2.6 – A hidrografia. 

Maack (1981) subdividiu a bacia hidrográfica do Atlântico em 6 sub-bacias: Ribeira, 

baía de laranjeiras, baía de antonina, nhundiaquara, baía de Paranaguá e baía de 

Guaratuba. O município de Morretes é banhado pela bacia do nhundiaquara que tem 311 

Km2 de área. O rio Iporanga, afluente do nhundiaquara é um rio de 4 ordem de grandeza, e 

desde as suas cabeceiras até sua foz, apresenta um desnível de 1411 metros, 

apresentando declive de 12,6%/m, pois sua foz encontra-se a 14 metros do nível do mar. O 

sistema hidrológico em estudo apresenta 206 canais, snedo 168 de primeira ordem, 29 de 

segunda ordem, 8 de terceira e apenas 1 de quarta ordem, conforme a tabela 01. 

Tabela 01 - Variação Percentual da 

Ordem dos Canais, na Microbacia do 

 Ribeirão Iporanga. 

ORDEM 

Dos Canais 

NÚMERO 

ABSOLUTO 

DE CANAIS 

% 

PRIMEIRA 168 81,5 

SEGUNDA 29 14,1 

TERCEIRA 8 3,88 

QUARTA 1 0,48 
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TOTAL 206 100,00 

Fonte: Trabalho de Gabinete -1998. 

O compartimento A apresenta rochas graníticas e migmatíticas, onde se observam 

falhas provenientes do tectonismo. O compartimento A, formado por pedimentos 

indiferenciados e aluviões, possui ainda, sedimentos correlativos e clásticos. O rio Iporanga 

apresenta meandramento em virtude, provavelmente, da pouca resistência do substrato a 

sua passagem. 

Para Suguio et all (1990), os rios que dissecam o terreno penetrando nas estruturas 

dobradas ou nas áreas cristalinas podem ser classificados como antecedentes ou 

superimpostos, dependendo da ocasião em que se verificou o aprofundamento do curso 

fluvial. 

2.7 – A densidade de drenagem na microbacia do rio Iporanga. 

A finalidade do cálculo da densidade de drenagem é comparar o comprimento dos 

canais existentes em uma área de tamanho padrão, podendo ser tomada qualquer medida 

de superfície, ou seja, o hectare ou o quilômetro quadrado. 

O comportamento hidrológico das rochas em um mesmo ambiente climático 

repercute na densidade de drenagem. Nas rochas onde a infiltração é menor há, 

conseqüentemente, maior escoamento superficial, gerando possibilidades maiores para a 

esculturação de canais perenes, com conseqüente aumento na densidade de drenagem. 

A bacia do rio Iporanga é um sistema hidrológico de vital importância para a 

economia do município de Morretes, possuindo uma área de 17,1 km, sendo drenada por 

87,05 km de cursos de água, resultando em uma densidade de drenagem de 5,08 rios por 

km2. 

A bacia do rio Iporanga foi subdividida em subbacias, e, segundo Coelho Netto 

(1995), as bacias de drenagem podem ser desmenbradas em um número qualquer de sub-

bacias de drenagem, dependendo do ponto de saída considerado ao longo de seu eixo-

tronco ou canal coletor. 

A microbacia do rio Iporanga, foi subdividida em 55 sub-unidades 

hidrogemorfológicas (tabela 02). 

Tabela 02 – Hierarquização da 

 Densidade de Drenagem na Microbacia 

do Ribeirão Iporanga. 
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Densidade de 

Drenagem 

Categoria 

0,0 – 5,43 Baixa 

5,43 – 10,86 Média 

+ 10,86 alta 

Fonte: trabalhos de gabinete – 1998. 

As primeiras dezesseis sub-bacias possuem seus cursos de água voltados para o 

compartimento A da microbacia do rio Iporanga, as demais drenam o compartimento B. 

No compartimento A, os cursos de água atravessam terrenos constituídos de 

pedimentos remanescentes e aluviões e a vegetação é constituída de matas devastadas 

pela exploração agrícola. Ao longo do canal do Iporanga, predomina a floresta ombrófila 

densa aluvial, em terrenos constituídos por solos aluviais e cambissolos distróficos. As 

declividades na porção constituída de solos aluviais e cambissolos distróficos variam de 0 

a6%, ou seja, declividade fraca a moderada e nas áreas de pedimentos de 6% a 12%. 

Na porção noroeste do compartimento B, as subunidades hidrológicas concentram-

se em afloramentos de rochas, apresentando cursos intermitentes e efêmeros devido ao tipo 

de terreno. Na porção sudoeste, a drenagem ocorre em pedimentos remanescentes, além 

de alguns afloramentos rochosos. As declividades apresentam-se de muito forte a 

extremamente forte, ou seja, de 20 a 45%, observando-se ainda quatro pequenas áreas de 

fortes declives, ou seja, variando de 12% a 20%, estes terrenos estão localizados em áreas 

mais suaves do afloramento de rochas. 

No centro da área de estudo até os limites do compartimento A, a drenagem ocorre 

em terreno com embasamento granítico constituído por solos litólicos, latossolo vermelho-

amarelo, podzólico e cambissolo álico. Nesta porção da microbacia, a vegetação é 

constituída de floresta ombrófila densa submontana e floresta ombrófila densa Montana e as 

declividades apresentam-se de forte a extremamente forte, ou seja, variam de 15 a 45%. 

As subbacias do compartimento A apresentam maior expressão areal em relação ao 

compartimento B, sendo que no compartimento B observam-se cursos de água retilíneos em 

função da resistência das rochas, enquanto no compartimento A ocorrem alguns meandros, 

principalmente o Iporanga, isto devido a menor resistência do terreno, caracteristicamente 

sedimentar. 

3 - Potencial do Relevo e Fragilidade Ambiental. 

A nossa carta de fragilidade do relevo resultou do cruzamento das seguintes 

variáveis: declividade, densidade de drenagem, tipos de solos, uso e cobertura das terras. O 

resultado encontra-se na tabela 3. 
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TABELA 3 - Fragilidade Ambiental nas Sub-bacias do Rio Iporanga. 

Bacia Tipo de 
Solos 

Uso das 
Terras 

Densidade 
de 

Drenagem 

Declividade Potencialdiade 
e Fragilidade 

Ambiental 

01 cambissolo olericultura Baixa 0 – 6 MÉDIA 

02 Idem Idem Idem 0 - 6 MÉDIA 

03 Idem Idem Idem 0 - 6 MÉDIA 

04 Idem Capoeiras Idem 6 - 12 BAIXA 

05 Podzólico Idem Média 12 - 20 MÉDIA 

06 Cambissolo Pasto Baixa 6 - 12 MÉDIA 

07 Latossolo Cultura 

anual 

Idem 6 - 12 MÉDIA 

08 Cambissolo Olericultura Idem 6 - 12 MÉDIA 

09 Latossolo Capoeiras Idem 6 - 12 BAIXA 

10 Cambissolo Cultura 

anual 

Idem 6 - 12 BAIXA 

11 Idem Idem Idem 12 - 20 MÉDIA 

12 Idem Idem Idem 12 - 20 MÉDIA 

13 idem Mata Média 12 - 20 MÉDIA 

14 Idem Idem Baixa 12 - 20 BAIXA 

15 Podzólico Idem Idem 12 - 20 BAIXA 

16 Idem Idem Idem 12 - 20 BAIXA 

17 Idem Idem Alta 12 - 20 ALTA 

18 Idem Idem Baixa 12 - 20 BAIXA 

19 Idem Idem Idem 12 - 20 BAIXA 

20 Idem Idem Idem 20 - 45 BAIXA 

21 Cambissolo Idem Média 20 - 45 ALTA 

22 Idem Idem Alta + 45 ALTA 

23 AF Rocha Média 20 - 45 ALTA 

24 Idem Idem Baixa 20 - 45 ALTA 

25 Idem Idem Idem 20 - 45 ALTA 

26 Idem Idem Idem + 45 ALTA 

27 Idem Idem Idem + 45 ALTA 

28 Litolico Mata Alta + 45 ALTA 

29 idem idem Média + 45 ALTA 

30 Idem Idem Idem + 45 ALTA 

31 Idem Idem Idem 20 - 45 ALTA 

32 Idem Idem Idem 20 - 45 ALTA 

33 AF Rocha Idem 20 - 45 ALTA 

34 Idem Idem Idem 20 - 45 ALTA 
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35 Idem Idem Idem 20 - 45 ALTA 

36 Idem Idem Baixa 20 - 45 ALTA 

37 Idem Idem Idem 20 - 45 ALTA 

38 Idem Mata Média 20 - 45 ALTA 

39 Idem Rocha Baixa 20 - 45 ALTA 

40 Idem Idem Idem 20 - 45 ALTA 

41 Litólico Mata Idem 20 - 45 ALTA 

42 Idem Idem Média 20 - 45 ALTA 

43 Idem Idem Idem 20 - 45 ALTA 

44 Idem Rocha Baixa + 45 ALTA 

45 Idem Idem Idem 20 - 45 ALTA 

46 Idem Mata Média + 45 ALTA 

47 Litólico Idem Idem + 45 ALTA 

48 AF Rocha Baixa + 45 ALTA 

49 Idem Idem Idem + 45 ALTA 

50 Idem Idem Idem 20 - 45 ALTA 

51 Idem Idem Idem 20 - 45 ALTA 

52 Idem Mata Média + 45 ALTA 

53 Idem Rocha Idem 20 - 45 ALTA 

54 Idem Idem Baixa 20 - 45 ALTA 

55 Idem Idem idem 20 - 45 ALTA 

Fonte; trabalhos de gabinete – 1998. 

Segundo Bellinazzi et al (1991), o uso da terra é o primeiro passo em direção à agricultura correta. Para isto, 
deve-se empregar cada parcela de terra de acordo com a sua capacidade de sustentação e produtividade 
econômica de forma que os recursos naturais sejam colocados à disposição do homem para melhor uso e 
benefício, procurando ao mesmo tempo preservar estes recursos para gerações futuras. 

O compartimento B da microbacia do rio Iporanga, explorado intensivamente com culturas de ciclo curto e 
praticamente sem práticas conservacionistas, tem levado a degradação dos recursos naturais renováveis e dos não 
renováveis, ou seja, na supressão de vegetação natural e excessivo uso de agrotóxicos, capaz de comprometer a 
qualidade do solo, recurso este considerado finito e que merece a atenção redobrada do agricultor. 

No levantamento da fragilidade das unidades ecodinâmicas, as bacias de drenagem, priorizou-se a compreensão 
dos fenômenos que ocorrem principalmente nas unidades que tem os seus cursos de água direcionados ao 
compartimento B, pois é neste compartimento em que se desenvolve toda atividade agrícola da microbacia do rio 
Iporanga. 

No compartimento A, não encontramos qualquer tipo de exploração, permanecendo inalterável, tanto em sua 
cobertura vegetal que proporciona elevado grau de proteção ao solo, pois é constituído em quase sua totalidade 
por matas e estando situado em unidade de conservação. 

A tabela 3 demonstra que as unidades ecodinâmicas de 01 a 12 pertencentes ao compartimento B apresentam de 
média a baixa fragilidade, sendo que as bacias 1, 2, 5, 7,8, 11 e 12 possuem média fragilidade e as bacias 4, 9 e 
10 possuem baixa fragilidade devido a proteção vegetal, pois são recobertas por capoeiras, sendo também 
ocupadas por culturas permanentes. As de média fragilidade são ocupadas principalmente por culturas de ciclo 
curto, olerículas principalmente e culturas anuais. 

As unidades ecodinâmicas de média fragilidade apresentam instabilidade morfodinâmica moderada, pois as 
declividades médias oscilam entre 6 a 20%, ou seja, declividade de fraca a forte. 

As unidades ecodinâmicas de baixa fragilidade em virtude do recobrimento vegetal de alta proteção possuem 
estabilidade morfodinâmica enquanto permanecerem com seus revestimentos vegetais inalterados e se não 
sofrerem qualquer tipo de ação antrópica que possam desestabilizar suas encostas e vales fluviais. 
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As unidades ecodinâmicas do compartimento A, ou seja, as bacias 13 a 54, apresentam quase em sua totalidade 
fragilidade do relevo alta, ou seja, alto potencial de instabilidade morfodinâmica face às características de meio 
físico que elas representam, apesar de que a cobertura vegetal densa lhe confere alguma estabilidade 
morfodinâmica. A exceção a essa totalidade é constituída pela unidade 13 que apresenta média fragilidade e 
moderada instabilidade morfodinâmica, sendo que as unidades 15, 16, 18, 19 e 20 apresentam de baixa 
fragilidade do relevo e estabilidade em virtude da densidade de drenagem e recobrimento vegetal. As bacias 21 a 
55 apresentam alta fragilidade do relevo e alta instabilidade ambiental. 

4 - Considerações Finais. 

Pode-se dizer que na microbacia do rio Iporanga, o manejo inadequado das terras é um dos principais causadores 
da degradação ambiental na área. 

Na microbacia do rio Iporanga, o compartimento B revela-se em sua maior porção como aquele que possui 
fragilidade ambiental média e instabilidade morfodinâmica moderada, indicando a necessidade de práticas de 
conservação dos solos, principalmente nas vertentes e rampas alongadas cuja declividade margeia o percentual 
de 6 a 20%. O reflorestamento torna-se necessário, a fim de adensar a cobertura vegetal intensamente desmatada 
ao longo dos anos, pois Maack (1981) já tratava a região da planície litorânea como a área de matas devastadas, 
e como constatou-se em pesquisas de campo, dos 652,00 há do compartimento, apenas 3,30 há foram adensados 
com reflorestamento, o que significa 0,53% da área total de posse dos proprietários da região, 

No compartimento A, esta todo ele inserido dentro do perímetro da área de tombamento da Serra do Mar e da 
área de especial interesse turístico do Marumbi, sendo uma importante área de manancial de abastecimento 
público de Morretes. 
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