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INTRODUÇÃO

Os campos do Sul do Brasil, ou Estepes, situam - se em três
dos seis biomas brasileiros: o Pampa, a Mata Atlântica e o
Cerrado (IBGE, 2004). No bioma Pampa, a vegetação está
presente aproximadamente na metade sul do Rio Grande do
Sul, compondo 63% deste Estado (IBGE, 2004). No bioma
Mata Atlântica, os campos estão situados nos planaltos do
Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, for-
mando mosaicos com a Floresta Ombrófila Mista (Carmo,
2006; Overback et al., 007), e também nos pisos mais el-
evados da Serra do Mar, nos estados de Santa Catarina e
Paraná, quando se encontram entremeados pela Floresta
Ombrófila Densa. Já no bioma Cerrado, onde os campos
ocorrem isolados da vegetação lenhosa ou estão intimamente
associados a ela, estão presentes na porção norte do estado
do Paraná, em áreas disjuntas.

Para o estado do Paraná, os campos denominados “de alti-
tude”, estão sob os limites altimétricos entre 800 e 1950 m.
Os mais expressivos, em termos de superf́ıcie, são os Cam-
pos Gerais (11.761 km2), situados no segundo planalto, e
os Campos de Guarapuava (4.135 km2) e de Palmas (2.350
km2), localizados no terceiro planalto (Maack, 1968).

As formações campestres, compostas de plantas herbáceas
e subarbustivas, são dotadas de elevada diversidade de
espécies vegetais, muito superior àquela relacionada às
espécies arbóreas das formações florestais. Para os cam-
pos sulinos, Klein (1975 e 1984) estimou 4.000 espécies,
sendo que dados de Boldrini (2002) mostraram pelo menos
3.000 espécies de angiospermas, dentre elas 600 espécies de
Asteraceae, 400 de Poaceae e 150 de leguminosas. Com-
plementarmente, Kosera (2008) encontrou 631 espécies em
9 ha, na região dos Campos Gerais. Esta diversidade cer-
tamente encontra - se subestimada, tendo vista a carência
de levantamentos da flora e o ńıvel de alteração dos cam-
pos frente às grandes extensões convertidas em áreas de
produção agropecuária e florestal.

Além da importância dos ecossistemas campestres quanto
à sua diversidade floŕıstica, os campos de altitude, situa-
dos em zonas de cabeceiras de drenagens especialmente,

apresentam funcionalidades ambientais de relevante im-
portância: filtragem da água, manutenção e regular-
ização dos sistemas hidrológicos de bacias hidrográficas
(em decorrência da elevada presença de cargas elétricas
e da porosidade inerentes a solos hidromórficos e semi -
hidromóficos) e capacidade de imobilizar carbono no solo,
na maioria na forma de matéria orgânica estável, ou seja,
pouco decompońıvel.

Fato que vale ressaltar é a suscetibilidade da vegetação
campestre quanto à capacidade de auto - recuperação,
quando submetida aos implementos agŕıcolas (para aração,
gradagem, subsolagem de solos) ou à competição de ráızes
de indiv́ıduos arbóreos advindos de povoamentos florestais,
ou muito frequentemente, de invasão biológica. Tais
condições imprimem danos, quase sempre irreverśıveis aos
órgãos subterrâneos t́ıpicos de suas espécies herbáceas e ar-
bustivas (xilopódios, rizomas, bulbos), impedindo ou dificul-
tando, portanto, sua regeneração depois de cessado o uso do
solo com sistemas de produção agropecuário ou florestal.

Em meio este panorama, existe uma grande falta de conhec-
imento e reconhecimento da importância dos ecossistemas
campestres pelo meio técnico - cient́ıfico (instituições de ex-
tensão rural, ambientais e de pesquisa) e pela sociedade
em geral. E fruto deste panorama decorrem lacunas rela-
cionadas a pesquisas, e a medidas legais e conservacionistas
(Boldrini, 2002; Neto e Rocha, 2007; Overbeck et al., 007),
mesmo com a presença de iniciativas legais mais recentes, a
partir de 2001.

No âmbito das pesquisas, boa parte delas está concentrada
no estado do Rio Grande do Sul, direcionada para o bioma
Pampa, principalmente com estudos ecológicos que tratam
da pressão do pastoreio e do fogo, originados da pecuária ex-
tensiva (com pastagem nativa). No bioma Mata Atlântica,
os estudos são particularmente relacionados à estrutura e
à dinâmica da vegetação campestre, incluindo - se os mo-
saicos floresta - campo. Em Santa Catarina, há basicamente
apenas dados de floŕıstica e da distribuição geográfica dos
campos (Klein, 1975 e 1978).

No Paraná, estudos vêm sendo feitos sob o enfoque
de compartimentação da paisagem segundo caracteŕısticas
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geológicas, geomorfológicas e pedológicas (Curcio et al., 005;
Curcio, 2006, Kosera, 2008), e primordialmente sobre zonas
de grande capacidade de armazenamento de água e carbono,
ou seja, em cabeceiras de drenagem de grandes rios, situ-
ados nas maiores altitudes, onde prevalecem alta pluviosi-
dade e baixas temperaturas. Da totalidade dos estudos,
estes contemplam na maior parte levantamentos floŕısticos,
e vem sendo realizados sobretudo pela Universidade Federal
do Paraná (UFPR), pela Universidade Estadual de Ponta
Grossa (UEPG) e mais recentemente pela Embrapa Flo-
restas.

Conclusivamente, constata - se a necessidade de mais inves-
tigações com tratamento ecossistêmico do ambiente e que
relacionem a vegetação com o meio abiótico para a mel-
hor compreensão do seu funcionamento e de suas funcional-
idades, como subśıdio para seu uso sustentável, recuperação
e preservação.

OBJETIVOS

Em havendo a necessidade premente de mais estudos, e mais
aprofundados sobre os ecossistemas campestres, e tendo em
vista que os campos de altitude apresentam elevada diversi-
dade e relevantes funcionalidades, pretende - se nesta opor-
tunidade, divulgar uma proposta de estudo de floŕıstica
e dinâmica da biomassa vegetal sob diferentes regimes
h́ıdricos, em zonas de cabeceiras de drenagem de três impor-
tantes rios do estado do Paraná, de tal maneira que se possa
proporcionar o intercâmbio de informações e metodologias
de trabalhos sobre os ecossistemas campestres, especial-
mente em fóruns de eventos técnico - cient́ıficos. Além disso,
será tratado sobre o estado atual dos campos no estado do
Paraná quanto aos seus riscos ambientais e às pesquisas re-
centes.

MATERIAL E MÉTODOS

Caracterização da área de trabalho

A pesquisa de doutorado, intitulada “Dinâmica vegetacional
e sua interação com o meio f́ısico em campos planálticos
do Paraná: subśıdios para o uso sustentável e a para a
restauração ecológica”, será realizada em áreas no estado
do Paraná que fazem parte de cabeceiras de drenagem
representativas das condições geológicas, geomorfológicas,
pedológicas e hidrológicas, relativas aos rios: a) Iguaçu,
situadas a leste de Curitiba, na Serra do Mar (altitudes
entre 1350 e 1950 m; predomı́nio de granitos); b) Tibagi,
localizadas munićıpio de Ponta Grossa, segundo planalto
paranaense, na cumeeira da Escarpa Devoniana (Campos
Gerais; altitude média de 1080 m; rochas sedimentares
areńıticas); c) Chopim, localizadas no munićıpio de Palmas,
terceiro planalto paranaense, na cumeeira da Serra da Boa
Esperança (Campos de Palmas; altitude média de 1300 m;
rochas eruptivas).

Coleta de dados

Baseado em toposseqüência, o estudo levará em conta três
tipos de regime h́ıdrico do solo (de acordo com Curcio et
al., 005; Curcio, 2006): a) solos hidromórficos, sob cam-
pos hidrófilos (com lençol freático entre 0 - 50 cm, situados

na plańıcie fluvial); b) semi - hidromórficos, sob campos
higrófilos (com lençol freático entre 50 a 100 cm de pro-
fundidade, situados no terço inferior da vertente); e c) so-
los não - hidromórficos, sob campos mesófilos (com lençol
freático abaixo de 100 cm de profundidade, ocupando os
terços médio e superior da vertente).

Para cada uma dessas posições da paisagem (e regimes
h́ıdricos espećıficos) será feito levantamento de solos, com
descrição morfológica, análises qúımicas e f́ısico - h́ıdricas.
Também serão feitos levantamentos fitossociológicos, lev-
antamentos floŕısticos ao longo de um ano e o acom-
panhamento, também ao longo de um ano, do acúmulo
(kg/ha/ano), da decomposição (kg/ha) e do conteúdo de
nutrientes da biomassa vegetal. Esses dados serão relaciona-
dos com dados micrometereológicos (temperatura, umi-
dade, precipitação, ventos) obtidos através de estações me-
tereológicas portáteis.

RESULTADOS

Com esta pesquisa pretende - se ter como resultados, para
o estado do Paraná, com posśıvel aplicação para outras
regiões campestres do Sul do Brasil: a) a complementação
do conhecimento da diversidade da vegetação campestre
e a compreensão sobre a dinâmica da biomassa vegetal
(acúmulo e decomposição), relacionadas com caracteŕısticas
abióticas do ambiente, sob um enfoque ecossistêmico e em
áreas de cabeceiras de drenagem); b) gerar indicadores
edáficos e vegetacionais de qualidade ambiental que possam
subsidiar medidas de recuperação, preservação e uso sus-
tentável da vegetação campestre e dos serviços ambientais
inerentes aos ecossistemas campestres); c) gerar informações
para subsidiar a adequação ambiental em propriedades es-
tabelecidas em regiões campestres.

Afora a presente pesquisa e daquela realizada por Kosera
(2008), há mais seis projetos em andamento, sendo cinco de-
les, pesquisas sob a forma de dissertações e teses. Tratam de
temas como levantamento floŕıstico; influência de fontes de
degradação sobre as funcionalidades ambientais; dinâmica
h́ıdrica e de imobilização de carbono em cabeceiras de
drenagem; dinâmica de ı́ons e contaminantes nos solos
de cabeceiras de drenagem; estudos das comunidades pro-
carióticas envolvidas nos ciclos biogeoqúımicos responsáveis
pelo armazenamento de carbono e pela manutenção dos
fluxos h́ıdricos; subśıdios para poĺıticas públicas e para
preservação ambiental.

Tem - se buscado alertar, com base nos estudos e ma-
peamentos dos campos feitos no Paraná, que a ocupação
sem planejamento de áreas campestres tem trazido sérias
conseqüências. A primeira delas é a perda inestimável da
grande biodiversidade dos campos, ainda tão pouco recon-
hecida. Esta perda tem sido decorrente de longa data,
desde o peŕıodo pré - cabralino, pelo uso do fogo por povos
ind́ıgenas, e mais recentemente, desde o ińıcio do século
XVIII, por ação das queimadas freqüentes e da herbivoria
exercida pelo gado, advindas da pecuária extensiva (Neto
e Rocha, 2007; Overbeck et al., 007). Posteriormente, com
maior pressão sobre os campos, vieram a agricultura in-
tensiva e a pecuária semi - extensiva e intensiva, particular-
mente a partir da década de 1970, sendo que desde a década
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de 1990, com o advento do plantio direto, foi posśıvel o uso
de áreas antes não agricultáveis, seja pela baixa fertilidade
ou pelas pequenas espessuras dos solos (Boldrini, 2002; Neto
e Rocha, 2007; Overbeck et al., 007). Os povoamentos flo-
restais de ṕınus, eucalipto e acácia - negra têm apresentado
relevante expansão sobre os campos sulinos, sendo que o
ṕınus, junto a espécies de gramı́neas de pastagens plantadas,
como as braquiárias, têm apresentado uma importante fonte
de degradação por sua caracteŕıstica invasora.

Ainda, a intensa recorrência da drenagem de solos com
regime h́ıdrico saturado (presentes nos ambientes de
plańıcie), apesar da legislação vigente, tem levado ao com-
prometimento da manutenção e da regularização de sis-
temas hidrológicos nas bacias hidrográficas, à perda de
matéria orgânica e ı́ons, à mineralização do carbono e à
denitrificação do nitrogênio, que resultam na liberação de
óxidos nitrosos e metano para a atmosfera (Ilnicki e e Zeitz,
2003). Os ambientes de plańıcie, dotadas de alt́ıssima ca-
pacidade de armazenamento de carbono, com dados de
até 800 ton/ha (comunicação pessoal com Gustavo Curcio,
pesquisador da Embrapa Florestas), apresentam, portanto,
importância superior aos plantios florestais ou a qualquer
outro tipo de vegetação, quanto à finalidade de imobilização
deste elemento.

Além disso, o uso excessivo de insumos agŕıcolas, assim
como a falta de proteção de corpos d’água e de medidas de
conservação de solos (como o plantio direto destitúıdo de
curvas de ńıvel) vêm incidindo na acentuada contaminação,
por sedimentos, agroqúımicos ou fertilizantes, de sistemas
h́ıdricos superficiais e subsuperficiais, atingindo zonas de
recarga de aqúıferos livres, e de aqúıferos confinados, espe-
cialmente do Aqúıfero Guarani. Neto e Rocha (2007) aler-
tam que os efeitos concretos desta contaminação em escala
regional, ainda não foram sistematicamente quantificados,
carecendo, portanto, de estudos.

No estado do Paraná, os campos representam o tipo de
vegetação mais ameaçado, particularmente os campos de
Guarapuava, pela menor expressão dos afloramentos ro-
chosos e por seus solos serem mais profundos. Os Campos
Gerais e os Campos de Palmas, ainda apresentam um menor
grau de interferência em virtude dos solos terem menor po-
tencial de uso (são pedregosos ou mais rasos).

Como resultados concretos da atuação da pesquisa (por
meio da Embrapa e da Universidade Federal do Paraná)
no subśıdio a medidas legais para proteção dos cam-
pos no estado do Paraná, houve a formulação duas res-
oluções para proteção dos campos: a Resolução N1o

05/2008 (IBAMA/SEMA/IAP) e a Resolução N1o 023/2009
(SEMA), que tratam de critérios para avaliação ambiental
e licenciamento ambiental, inclusive sobre as áreas úmidas
(presentes em relevos planos ou abaciados, freqüentemente
com elevados ńıveis de saturação h́ıdrica e com elevada ca-
pacidade de fixação de carbono).

CONCLUSÃO

A variação da composição floŕıstica da vegetação campestre
situada em cabeceiras de drenagem em grande altitude, se-
gundo diferentes posições na paisagem e diferentes regimes

h́ıdricos, assim como o estudo da dinâmica da biomassa se-
gundo estas condições, permitirão o entendimento destes
ambientes de forma sistêmica, e a verificação da implicação
destas diferenças quanto às suas funcionalidades ambientais
e para o seu uso sustentável e preservação.

Os campos têm sofrido severas ameaças, sendo que no es-
tado do Paraná representam o tipo de vegetação mais com-
prometida. Sua diversidade vegetal (conseqüentemente a
relacionada à fauna também) e funcionalidades ambientais
como o carbono estocado nos ambientes de plańıcie, a ca-
pacidade de filtragem de contaminantes e o potencial de
recarga de aqúıferos livres, e de aqúıferos confinados, es-
pecialmente do Aqúıfero Guarani, se não estudadas, recon-
hecidas e preservadas, continuarão sob crescente pressão,
comprometendo a fonte de serviços ambientais primordiais
que representam, assim como a viabilidade econômica dos
produtores rurais, sobretudo dos pequenos.

Como há falta de informações em vários âmbitos, verifica -
se a inexistência generalizada de conhecimentos voltados à
restauração ecológica de ecossistemas campestres (Sousa et
al., 007), e que indiquem alternativas de uso sustentável dos
campos, focadas na atualidade somente na pecuária exten-
siva (de pastagens nativas) e prioritariamente para o bioma
Pampa.

Pretende - se, através de esforços inter e multidisciplinares,
promover mudanças, no âmbito de poĺıticas públicas
voltadas à recuperação, uso sustentável e preservação dos
campos em zonas de cabeceiras de drenagem, propiciando
inclusive, o est́ımulo ao pagamento por serviços ambientais
existentes nesses ecossistemas campestres.
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