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V – RESUMO 

O presente trabalho é resultante de uma pesquisa participativa de cinco anos que tem 

por objetivo identificar elementos da formação socioespacial e as principais relações 

socioambientais entre os sujeitos e os lugares do Maciço da Costeira, que é constituído 

por um complexo de morros  localizado na região central do município de Florianópolis 

– SC. A área de estudo conta com grande manancial hídrico e importante remanescente 

florestal, sendo legalmente protegida desde 1995 pela Lei Municipal Nº 4.605/95 que 

cria a Unidade de Conservação (UC) Parque Municipal do Maciço da Costeira (PMMC), 

a qual nunca foi implantada e implementada de fato. A história de uso e ocupação das 

áreas do Parque e de seus arredores remonta a própria história do uso e ocupação da Ilha 

de Santa Catarina de modo geral, sendo possível, dada sua localização e sua dimensão, 

cerca de 1453,3 hectares, estabelecer paralelos com as demais localidades do município, 

bem como com o conjunto das Unidades de Conservação e demais Áreas Legalmente 

Protegidas existentes. A partir da pesquisa foram sistematizados estudos de campo, 

atividades educativas, entrevistas, pesquisas documentais e outros, que levantaram 

diversos aspectos geográficos, participativos e administrativos da UC. O PMMC é a UC 

mais carente da região da Grande Florianópolis, pois não dispõe de nenhuma das 

ferramentas possíveis para consecução de seus objetivos, sendo a única sem visitação 

turística e desprovida de qualquer equipamento e debate. Os resultados desta pesquisa 

apontam uma série de elementos relacionados à gestão e manejo da UC, visando 

colaborar no processo de adequação da mesma ao Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação, que já está em curso com a criação do Grupo de Trabalho Maciço da 

Costeira (GT - PMMC), organismo representado pelo Poder Público e pela Sociedade 

Civil Organizada, que vêm funcionando como embrião do Conselho Gestor. Os 

trabalhos preliminares do GT, bem como as conclusões deste trabalho, apontam 

perspectivas de integração entre populações e a gestão e o manejo da UC, com base na 

resolução de conflitos fundiários e de ocupações irregulares, realizando num primeiro 

momento, análises e debates propositivos sobre os limites, categoria e usos da UC. 
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VI – RESUMEN 

El presente trabajo es resultado de una investigación participativa de cinco años que 

tiene por objeto identificar elementos de la formación socioespacial y las principales 

relaciones socioambientales entre los sujetos y los lugares del Maciço da Costeira que 

es constituido por un complejo de cerros ubicados en la región central de la ciudad de 

Florianópolis – SC. El área del estudio cuenta con un gran manantial hídrico e 

importante remanente forestal, siendo legalmente protegido desde 1995 por la ley 

municipal nº 4.605/95, que crea la Unidad de Conservación (UC) Parque Municipal do 

Maciço da Costeira (PMMC), a pesar de no haber sido implantada e implementada de 

hecho. La historia del uso y ocupación de las áreas del Parque y sus alrededores remonta 

a la propia historia del uso y ocupación de la Isla de Santa Catarina de manera general, 

siendo posible – por su ubicación y dimensión (aproximadamente 1453,3 hectareas) – 

establecer paralelos con las demás localidades de la ciudad, así como con el conjunto de 

las Unidades de Conservación y demás áreas legalmente protegidas existentes. A partir 

de la investigación fueron sistematizados estudios de campo, actividades educativas, 

entrevistas, pesquisas documentales y otros, que levantaron diversos aspectos 

geográficos, participativos y administrativos da la UC. El PMMC es la UC más carente 

de la región de la Gran Florianópolis, porque no posee ninguna de las herramientas 

posibles para la consecución de sus objetivos, siendo la única sin visitación turística y 

desprovista de cualquier debate. Los resultados de esta pesquisa apuntan una serie de 

elementos relacionados a la gestión y manejo da la UC, visando colaborar en su proceso 

de adecuación al Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que ya está en curso 

con la creación del Grupo de Trabajo Maciço da Costeira (GT – PMMC), que es un 

organismo representado por el Poder Público y por la Sociedad Civil Organizada, que 

actualmente funciona como el embrión del Consejo Gestor. Los trabajos preliminares 

del GT, bien como la conclusión de este trabajo, apuntan perspectivas de integración 

entre poblaciones y la gestión y el manejo da la UC, con base en las resoluciones de los 

conflictos agrario y de las ocupaciones irregulares, realizando en el primer momento 

análisis y debates propositivos sobre los límites, la categoría y usos da la UC. 
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VII – ABSTRACT 

The present study results from a participatory research of five years that aims to identify 

elements of socio-spatial formation and the major socio-environmental relations 

between the subjects and the places of Maciço da Costeira, which consists by a complex 

of hills located in the central area of Florianópolis – SC. The study area has a large 

hydric source and important forest remnant, being legally protected since 1995 by 

Municipal Ordinance N° 4.605/95 that creates the Conservation Unit (UC) Municipal 

Park Maciço da Costeira (PMMC), which in fact, was never implanted and 

implemented. The history of use and occupation in the areas of the Park and 

surroundings in effect dates back to the history of use and occupation in the Island of 

Santa Catarina, it is possible, given its location and size, about 1453,3 hectares, drawn a 

parallel with other locations in the county, as well with the group of Conservation Units 

and others Legally Protected Areas existing. From the research were systematized field 

studies, educational activities, interviews, documentary research and others, that raise 

various geographical, participatory and administrative aspects of UC. The PMMC is the 

most needy UC in the Great Florianópolis area, it lacks any of the possible tools to 

achieve their goals, being the only without tourist visitation. The results of this research 

point several elements related with the management and handling of the UC, in order to 

collaborate the process of adapting the same in National System of Conservation Units, 

which is already underway with the creation of the Working Group of Maciço da 

Costeira, represented by public authorities and organized civil society, that have been 

working as an embryo of the Management Council, whose preliminary works indicate 

prospects of integration between population and the management and handling of UC, 

based in resolution of land conflicts and irregular occupations, performing at first, 

analysis and propositional debates about the limits and UC category. 

 

 

Key words: Conservation Units; Municipal Park of Maciço da Costeira; management, 

handling, Socio-Environmental Relations. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

 

 1.1 – Geografia dos Espaços Protegidos 

 Ocorre na Ilha de Santa Catarina, bem como em todo o globo, ainda, uma mescla de omissão 

e desconhecimento por parte do poder público e das populações em geral, no que tange a proteção 

da natureza, seus objetivos, ferramentas, entraves e possibilidades. Por outro lado, existe um debate 

acerca das questões ambientais e das formas de proteção e apropriação da natureza, presente nos 

meios acadêmicos/científicos, nos movimentos sociais e nas discussões políticas internacionais, 

apoiados em uma vasta legislação – pouco executada e na necessidade ecológica e social de se 

avançar com os processos de conservação e preservação ambiental e cultural. 

 As Unidades de Conservação (UC) são instrumentos de ordenamento territorial, 

internacionalmente utilizados como representação e modelo de planejamento socioambiental, que 

visam a proteção ambiental e cultural em diversos aspectos. Logo, são constituídos de diferentes 

dimensões entre sociedade e natureza, sendo está última, reflexo ecossistêmico das relações sociais 

e uma criação humana, estritamente humana, para sua própria proteção enquanto espécie. Portanto, 

debate sobre a proteção ambiental deve estar presente nas políticas públicas e ações governamentais 

e não governamentais por todo o globo, como elemento crucial, fundamental em toda política de 

base, como educação, saúde e cidadania. 

 Contudo, mesmo tendo a questão relação direta com a manutenção da vida no planeta, pouco 

se fez para este debate penetrar no seio da sociedade de forma propositiva e efetiva. Grande parte 

desta situação se da por conta dos descompromissos dos governos e Estados com as questões mais 

básicas das sociedades, com a manutenção e controle do poder. Por isto também, pelo fato de 

servirem, as Unidades de Conservação, para exercer controle social e político, também não podem 

ser acessíveis e compreendidas por todos. As implicações são claras: são criadas e geridas 

historicamente de forma impositiva, normativa e não participativa, ou não contem ou desprezam os 

signos construídos pela sociedade para aquele lugar, território ou região específica e por inúmeras 

vezes desconsideram o papel vital das comunidades tradicionais para o manejo e gestão de 

territórios e de áreas protegidas, entre outros (ROPER, 1997; DIEGUES, 2000). 

 Em período de pleno avanço nas comunicações através do ritmo acelerado da globalização e 

de todas as benesses prometidas pelo desenvolvimento capitalista, vivemos o paradoxo do 

aprofundamento das mazelas ambientais e sociais geradas através das formas históricas e atuais de 

usar e ocupar o solo dos lugares (MENDONÇA, 1993). Deve ser inaceitável, do ponto de vista 

daqueles que realmente buscam soluções e proposições, que o debate acerca das questões 
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socioambientais e sobre Unidades de Conservação fiquem restritos aos muros universitários e nas 

ações impositivas e autoritárias de Estados e governos. 

 A Geografia, que por excelência trata das relações e interações do espaço, pode e tem 

colaborado com esse debate, cada vez maior nas ciências humanas. De acordo com Milton Santos, 

no livro Metamorfose do Espaço Habitado, de 1988, quando se refere à forma da Geografia lidar 

com o Espaço: "A Geografia deve preocupar-se com as relações presididas pela história corrente. O 

geógrafo torna-se um empiricista, e está condenado a errar em suas análises, se somente considera o 

lugar, como se ele tudo explicasse por si mesmo, e não a história das relações" (SANTOS, 1988: 

21). Então, se faz importante a Geografia neste debate acerca da proteção ambiental, de tal modo 

que suas contribuições trazem à tona olhares dinâmicos e amplos sobre a temática da conservação 

da natureza, ressaltando elementos culturais e sociais, bem como trazendo contribuições através de 

levantamentos históricos e econômicos, ligados a formação socioespacial e da regionalização dos 

lugares. 

A questão ambiental, longe de ser exclusividade da ciência geográfica, configura 

cientificamente como um tema transversal. Outros ramos da ciência têm inserção nessa temática de 

forma diferenciada, e "enxergam" a relação sociedade/natureza com base nos distintos períodos 

históricos onde ocorreram suas sistematizações e pela forma como se desenvolveram enquanto 

ciência. Essa transversalidade, que é na mesma medida indispensável e complexa, trás ao debate, 

variados pontos de vista, a partir de variadas concepções e bases teóricas, tornando os conceitos 

ligados à temática, amplos ou restritos, dependendo da abordagem (MENDONÇA, 1993). 

 A Geografia, por sua sistematização recente enquanto ciência tem desde a gênese de suas 

raízes, a questão ambiental como pilar estrutural das suas concepções e conceituações. Ao se apoiar 

em conceitos como território, região, lugar e paisagem, o meio ambiente aparece como central na 

discussão e problemática de uma geografia socioambiental (MENDONÇA, 1993). Ao se apropriar 

de fragmentos da ciência como a cartografia, a geologia, a botânica, entre outras, a Geografia se 

abre para o holístico, na amplitude de múltiplas análises geográficas que são inteiramente 

ambientais, ou seja, espaciais. Entretanto a amplitude geográfica deste debate pode ser traída por si 

mesma, quando na ausência da definição de método e de objeto, e quando não se pratica uma 

análise intrínseca sobre a situação histórica na qual está imerso o conteúdo da análise da Geografia 

– o espaço, o tempo e suas relações. 

 Para compreender a questão ambiental, rompendo o paradigma dual da geografia, que separa 

o homem da natureza, dificultando e aumentando a complexidade da análise da relação 

sociedade/natureza, se faz necessário o exercício de uma geografia una, que não é a soma da 

"humana" com a "física", senão a integração dessas. 
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 Apesar da presente dicotomia da Geografia, a relação entre esta ciência com a questão 

ambiental se fortaleceu nos últimos tempos, seja pelos apelos midiáticos, verdadeiros 

transformadores dos conceitos científicos como "natureza", "meio ambiente", "catástrofe" e 

"fenômeno", seja por indução da instalação da barbárie do capitalismo em estado voraz e avançado. 

Ambas as situações forçam uma suposta consciência ambiental, por vezes demasiadamente 

superficial, no sentido de parecer o censo comum estar a frente dos processos de transformação 

social, posição essa que sombreia o debate real das questões ambientais desviando atenção para os 

eventos alardeados pela mídia de massa. Desse contexto surgem muitas demagogias ambientais e o 

"eco-marketing" empresarial, comum nos dias atuais nos setores corporativos e nas políticas de 

governo. 

 Em contrapartida (ou mesmo simultaneamente) a esse "desespero" ambiental, calcado nas 

mutáveis expressões de efeito como "efeito estufa" que se transforma em "aquecimento global", 

grupos sociais internos das universidades ou organizados popularmente, vêm tentando fazer da 

conservação ambiental, que nada mais é que a tentativa de conciliação das atividades humanas 

econômicas e produtivas com a sobrevivência da vida no planeta, um tema sustentado pela ciência e 

pelas práticas de criação e gestão de Unidades de Conservação e outras áreas protegidas, legalmente 

institucionalizadas pelo Estado, garantindo espaços destinados a todo tipo de atividade humana que 

seja adequado à cada ambiente especifico. Dessa forma, alguns pioneiros grupos de pesquisa vêm 

realizando, não sem dificuldades, estudos e trabalhos práticos sobre UC, em sua maioria a partir dos 

anos 2000 (MORCELLO, 2001). 

 Além dos grupos institucionais ligados aos Governos e Universidades, existe também 

articulações populares e comunitárias, geralmente ligadas à causas especificas e pontuais, mas que 

trazem ao tema perspectivas concretas no que tange a vida e convívio humano e sua relação com o 

ambiente. São inúmeras a Organizações Não Governamentais (ONG), com os mais distintos cunhos 

(comunitárias, populares, ambientalistas, por direitos sociais e outras). São estabelecidas para 

realizar debates que permeiam a conservação de áreas. Convictos que é indissociável a participação 

popular nos processos que efetivamente envolvem e alcançam a conservação da natureza, esses 

grupos sociais que, organizados por suas causas, se colocam em luta à favor das UC ou contra elas, 

serão melhor tratados durante o desenrolar do trabalho. 

 Os Geógrafos têm contribuído de forma expressiva para o acúmulo teórico sobre os 

ambientes naturais protegidos, ecossistemas e biomas, sobre a fauna e a flora e principalmente sobre 

a questão sistêmica, entre os elementos bióticos e abióticos, presentes no espaço. Porém 

permanecem as contribuições geográficas limitadas basicamente à academia. 
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Múltiplos estudos de unidades de conservação no campo da geografia, com vistas a 

demonstrar que os geógrafos, particularmente auxiliados pelas ciências afins, podem 

contribuir para a compreensão das construções físicas, sociais e políticas ocorridas no 

contexto dos estudos das relações entre natureza e populações, sob perspectivas físicas, 

social, cultural e político-geográfica. (GUERRA; COELHO, 2009: 13)   

 

 As Unidades de Conservação em geral, na Ilha de Santa Catarina, no Brasil e no mundo, 

possuem dentro desse contexto de construção social, inúmeros atributos, que além de preservar 

áreas de relevante interesse ambiental, ecossistemas e biomas, visando puramente a preservação da 

"natureza", funcionam também como instrumentos de manutenção dos espaços socioculturais e de 

usos históricos, além de possuir papel importante na economia, quando servem como reservas e 

garantias da tão afamada sustentabilidade dos recursos naturais e outras especulações. Sobretudo 

ganham nos dias de hoje, através desta vasta gama de objetivos e possibilidades (classes e 

categorias), infinitos fins políticos/econômicos que vão muito além da mera conservação ambiental 

e da sócio/geo/bio/diversidade. 

 Entre as diversas UC da Ilha de Santa Catarina, o Parque Municipal do Maciço da Costeira 

(PMMC), foi escolhido como Estudo de Caso por se diferenciar das demais ao possuir diversos 

elementos – que aos poucos serão descritos no trabalho, que podem denotar a situação das UC da 

Ilha da Santa Catarina de modo geral, mas principalmente as relações socioambientais que ocorrem 

entre as UC e seus arredores dentro das atuais conjunturas sociais e políticas estabelecidas no 

ambiente urbano de Florianópolis e que obviamente remete e refletem uma abordagem mais ampla 

sobre o tema. Entre as principais distinções do PMMC em relação às demais UCs da Ilha, são 

relacionadas ao seu tamanho, sua centralidade no município e na cidade, o seu potencial ecológico e 

turístico e o seu desuso. 

 O desafio também é tornar os resultados desse trabalho acessíveis e aplicáveis àqueles que 

mais precisam dele, os habitantes dos arredores do PMMC. Portanto, faz-se necessário romper (ou 

extrapolar) com alguns protocolos acadêmicos no sentido de inserir a temática da conservação do 

Maciço onde ela se mostra mais urgente, ou seja, fazer este trabalho penetrar as comunidades, 

escolas, lares e ambientes sociais do Maciço da Costeira, esclarecendo justamente os principais 

sujeitos do parque, além de só manter o arquivo bibliotecário tradicional da monografia para 

consulta acadêmica. 

 Dadas as precárias condições apresentadas sobre a inserção deste debate na sociedade, e 

colocados, ainda em poucas palavras alguns dos objetivos gerais e específicos deste trabalho, bem 

como a aplicabilidade deste trabalho, ou seja, fazer deste Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, 

ferramenta de ação direta no próprio local do estudo. Para tal é necessário fazer dele um trabalho 
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com formatos diferenciados (site, jornal, gibi e a tradicional monografia), sendo assim mais 

acessível e didático para os diferentes sujeitos envolvidos com o ambiente (local de estudo) a ser 

analisado, sendo possível inclusive o acompanhamento de sua construção através da plataforma 

colaborativa criada no inicio da pesquisa. 

 Nas tradicionais bases da academia os trabalhos de conclusão de curso ganham cunho 

científico, teórico e metodológico. Apoiado nessas bases, porém, sobretudo, buscando concretizar 

um trabalho prático e voltado para as questões sociais, praticando uma Geografia Social como nos 

propõe Werlen, na citação de Monika Roper: “[...] uma abordagem centrada na ação e nos atores 

sociais e, ao mesmo tempo, fortemente ancorada na pesquisa empírica qualitativa" (ROPER, 1997: 

49). 

 Através de procedimentos metodológicos como estudos de campo, convívio nas 

comunidades, palestra em escola, participação em reuniões e entrevistas, que resultaram em um 

contato efetivo com a realidade do Maciço da Costeira, este trabalho pretende lidar com as questões 

cotidianas dos sujeitos do PMMC, para por eles também ser compreendido enquanto uma Unidade 

de Conservação. 

 A problemática se concentra em analisar os sujeitos e os lugares do PMMC para melhor 

compreender as relações socioambientais e sistematizá-las em bases geográficas, certo que em seu 

devido tempo, servirão como contribuições para a determinação de novos limites, criações de 

corredores ecológicos, estabelecimento da zona de amortecimento, inerentes a "re"categorização 

obrigatória pela qual passará a Unidade perante ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC), sendo estes processos e elementos para a elaboração do Plano de Manejo, formação do 

Conselho Consultivo e demais estruturas para a futura Gestão desta UC, até então, negada em seus 

objetivos. Objetivando colaborar nos processos descritos, que necessitam do envolvimento popular 

para lograr sucesso, o trabalho pretende dispor dados e bases sobre o ambiente analisado para 

apropriação de todos os sujeitos envolvidos. 

 Reforçando a ideia de tornar o trabalho o mais acessível possível, alguns passos já foram 

dados no inicio da pesquisa, sendo o primeiro, a construção de um site, que conta com estrutura 

suficiente para armazenar todo conteúdo do trabalho e também as diferentes versões propostas. O 

site permaneceu on line durante todo o tempo de duração da pesquisa e confecção do trabalho e 

uma leitura das buscas realizadas e dos caminhos percorridos pelos usuários também faz parte da 

pesquisa. A plataforma utilizada é o WordPress, acessível em: http://wp-brasil.org/. O WordPress é 

um software livre, ou seja, gratuito e de construção colaborativa. O site continuará sendo 

alimentado após o encerramento da pesquisa e apresentação do trabalho. O site está no ar desde 

2009 e pode ser acessado em: http://parquemunicipalmacicodacosteira.wordpress.com/. 

http://wp-brasil.org/
http://parquemunicipalmacicodacosteira.wordpress.com/
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 O trabalho textual é composto de seis capítulos que buscam descrever e analisar o Maciço da 

Costeira e a Unidade de Conservação ali presente em amplo sentido. Neste primeiro capítulo, 

denominado “INTRODUÇÃO”, o status da conservação ambiental e cultural da região abordada é 

apresentado para situar o leitor na realidade de cidade de Florianópolis – SC, sob a ótica do 

descumprimento das leis e do descontrole social. São apresentados os objetivos e a justificativa que 

imprime a relação do autor com a área escolhida. São apresentadas também as bases teóricas e 

conceituais, bem como os procedimentos metodológicos adotados para a realização do trabalho. Por 

fim, a localização da área de estudo é apresentada, de forma a localizar o leitor na dinâmica espacial 

da Ilha de Santa Catarina. 

 O segundo capítulo visa descrever “O MACIÇO DA COSTEIRA” enquanto conjunto de 

morros e uma floresta, ocupados historicamente de maneiras distintas nos diversos recantos. Busca 

também analisar a população que habita os arredores do Maciço, de modo a possibilitar melhor 

compreensão dos processos de uso e ocupação da área e dos recursos do Maciço da Costeira. Para 

tal, as condições ambientais, como o relevo, o clima, os solos, a vegetação, a fauna e as relações 

entre esses elementos, são apresentadas. Na mesma medida, os bairros, comunidades, lugares e 

espaços do Maciço da Costeira são expostos à análise socioespacial, visando ofertar ao leitor, o 

contexto da gênese e do desenvolvimento populacional nos arredores do Maciço. 

 Já o terceiro capítulo é destinado à análise sobre o “PARQUE MUNICIPAL DO MACIÇO 

DA COSTEIRA”, ou seja, uma caracterização da área do Maciço da Costeira como pertencente à 

uma Unidade de Conservação – O PMMC. É realizado percorrido sobre a historia de criação da UC 

e seus instrumentos legais, abrindo o debate sobre a categorização como “parque”, sobre a 

delimitação conflituosa do PMMC e sobre as questões fundiárias decorrentes. 

 O quarto capítulo é chamado “USOS DIRETOS E INDIRETOS DO PMMC” e concentra 

esforços na compreensão dos diferentes usos diretos e indiretos recorrentes no PMMC e arredores, 

sendo que o debate gira em torno da falta de políticas públicas adequada para possibilitar os usos 

devidos, estabelecendo condições para usos desregrados, irregulares e degradantes em toda a UC. 

 Possibilitado pelos capítulos anteriores, o quinto capítulo intitulado “PMMC, SNUC e PDP: 

DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO” realiza a análise das necessidades e possibilidades do PMMC 

relacionadas a implementação efetiva de um Parque Natural Municipal e ao seus desdobramentos 

atuais e futuros frente à adequação ao SNUC, ao embate político na elaboração do Plano Diretor 

Participativo – PDP e sobre como o PMMC aparece na mídia. No sexto e último capítulo são 

realizadas as CONCLUSÕES finais do trabalho. 

 Por fim, aparecem as referências, que despontam como um dos objetivos específicos do 
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trabalho e foram, portanto foco de dedicação. Apêndices relacionados às entrevistas realizadas e 

anexos como as leis e as entrevistas respondidas complementam e finalizam o trabalho. 

 

 

Objetivo Geral 

 Analisar os elementos da formação socioespacial e das principais relações socioambientais 

entre os sujeitos e os lugares dos arredores do Parque Municipal do Maciço da Costeira (PMMC).  

 

 

Objetivos Específicos 

• Identificar e analisar e o histórico e a situação atual do uso e ocupação do solo do Maciço da 

Costeira (área da UC, Zona de Amortecimento e comunidades circundantes); 

• Apontar os principais conflitos fundiários e os principais usos diretos e indiretos existentes 

na área do PMMC; 

• Levantar o conjunto de intervenções e interações entre os sujeitos e os lugares do Maciço da 

Costeira, na realidade legal destes 17 anos de PMMC e dos 12 anos do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza (SNUC); 

• Resgatar bibliografias correlatas aos temas abordados e disponibilizar através do 

desenvolvimento e promoção de um banco de dados, informações referentes ao manejo e gestão da 

Unidade de Conservação Parque Municipal do Maciço da Costeira – PMMC e seus arredores; 

• Apresentar distintas versões para o trabalho (site, jornal, gibi e monografia), de modo a 

expandir e garantir a difusão do trabalho, visando sua aplicabilidade (jornal e gibi posterior a 

defesa). 

 

 

 1.2 – Justificativa 

Para pesquisar com profundidade uma Unidade de Conservação, seus lugares e sujeitos 

dentro de uma análise geográfica, não há nada semelhante ao sentimento de pertença, no que diz 

respeito a estímulos e possibilidades no desenvolvimento de estudos e trabalhos realmente 

comprometidos com a transformação social. Por outro lado, fazer parte do contexto trabalhado 
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exige do pesquisador discernimento extra para se colocar e se deslocar da análise em diferentes 

momentos da pesquisa, exige também uma mediação entre a afetividade com o local e suas pessoas 

e a postura cientifica, que longe de ser neutra, precisa ser propositiva e muito bem esclarecida em 

seus propósitos e objetivos. 

 O meu sentimento de pertença com o Maciço da Costeira tem inicio ainda em 1998 (três 

anos após a criação legal do Parque Municipal) quando para desfrutar do visual panorâmico e das 

belas e antigas estradas de chão, ia de bicicleta ou a pé, com os amigos do bairro passar o dia ou à 

tarde, quantos foram os pores do sol... Foi quando passei a morar próximo do PMMC, de onde o 

observo diariamente. 

 O sentimento aumentava na mesma medida em que aumentava a minha compreensão sobre 

a sociedade, sobre as formas de viver de se organizar e sobre os sistemas de produção e reprodução 

da sociedade e das coisas. Os rumos tomados em minha vida já indicavam os estudos sociais como 

caminho para encontrar respostas às inúmeras questões que me surgiam e que estariam por vir. As 

questões biológicas também sempre foram motivo de dúvidas e interesse: entender o homem e a 

vida na Terra. A Geografia aparece então como a ciência capaz de realizar a integração entre a vida 

e o espaço que ela ocupa e realiza. Entender os sujeitos e os lugares, principalmente suas interações, 

nomina essa ciência, que ousadamente busca a "grafia da terra". 

 A partir do ingresso no Curso de Geografia na Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC), em 2005, o pensar sobre o PMMC já era outro, a partir deste momento, quando observava 

os montes do Maciço, enxergava mais que morros, pastos e florestas verdes, percebia escondido no 

fundo dos vales, os rios, e através deles, percebia o homem que os usava. 

 Foi morando em "baixo" do Maciço, e subindo sempre que possível, que pude compreender 

melhor que o mesmo rio que lá nascia, lugar das cachoeiras que me banhava, inundava minha casa 

nos momentos catastróficos de enchentes, percebia então que o Manguezal do Itacorubi, parte 

aterrado para a construção do Jardim Santa Mônica, tinha muita relação com o Maciço da Costeira. 

Nas montanhas semi-florestadas, enxergava agora os pastos e os cultivos de outrora. Nas idas e 

vindas do Maciço, percebia tudo diferente. 

 No decorrer do curso de Geografia me deparei mais uma vez com o mesmo rio (Rio do 

Sertão - Pantanal), que caprichosamente percorre grande extensão dentro do Campus (outrora 

naturalmente, em meio às terras comunais, hoje totalmente retilizado) antes de rumar em direção ao 

Manguezal do Itacorubi. Em busca de informações para um trabalho acadêmico (sobre as enchentes 

do ano de 1995 em Florianópolis) o nome Maciço da Costeira aparece para denominar o que antes 

eu conhecia como "Morro da Antena". Ou seja, foram sete anos frequentando os morros do Maciço 
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sem nunca sequer ter ouvido a expressão “Maciço da Costeira”. Então descobri o Parque. 

 Ainda nas primeiras fases do curso, na disciplina de Geografia Rural, realizamos em grupo 

um pequeno curta metragem, tratando das questões agrícolas dentro e fora dos limites do PMMC, 

ressaltando o papel da Agro-floresta praticada pelo Seo Valci e da Permacultura e Bio-construção 

realizada por Fábio Macedo e outros moradores da "casa da colina" no bairro Pantanal. O trabalho 

foi feito sem a dimensão e entendimento do que realmente ocorria no PMMC, nem ao menos 

sabíamos o que podia ou não podia ser feito dentro e fora do mesmo. Não pedimos autorização para 

gravar. 

 Dando sequência aos trabalhos com o PMMC, teve continuidade a captura de vídeos 

visando um documentário ainda maior, que retratasse a vida de Seo Valci em meio às matas e 

morros, por hora estagnado a espera de dedicação. Muitos trabalhos que realizei em diversas 

disciplinas tentavam de alguma forma aproximação com o PMMC, o que nem sempre foi possível. 

Nesses trabalhos de concretização do processo de ensino/aprendizagem/conhecimento geográfico 

descobri muitas das ferramentas conceituais e de análise aplicadas neste TCC e acabou por formar 

as bases para o entendimento sobre o mesmo. 

 O PMMC se tornou central em minha vida a tal ponto, que além de configurar o local do 

estudo de caso, tornou-se ambiente de concentração, distração e vivência, onde o fardo do trabalho 

teve seu peso eliminado através da escolha de trilhar longo caminho para obtenção dos objetivos, 

onde o convívio com os sujeitos se consolidou com muita calma, sem a pressa e o ritmo acelerado 

que nos impõe a lógica produtivista dentro da academia, mesmo nas ciências humanas. Isto 

estabeleceu uma dinâmica temporal capaz de causar compreensão mais detalhada do espaço e 

território do PMMC, principalmente no que diz respeito às relações sociedade/natureza ocorrentes e 

recorrentes no Maciço da Costeira. 

 O PMMC se tornou então lugar de importância significativa, agora não somente afetiva e de 

pertença, mas sim ecológica e estratégica para a conservação dos ecossistemas da Ilha de Santa 

Catarina como um todo, criando uma justificativa também coletiva, com consequência para o 

ambiente e para a população local. 

 São múltiplas as possibilidades que vão da mais essencial pesquisa cientifica a um arranjo 

bastante amplo de trabalho e renda, através do ecoturismo, educação ambiental, criação de 

estruturas e equipamentos, descrição dos potenciais do PMMC, entre outros que qualificam a 

importância deste trabalho para a sociedade. Ao longo do estudo, a dimensão espacial do PMMC e 

sua posição na ilha (figura 1) foram sendo mais bem compreendida. 
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 Figura 1: Perímetro aproximado do PMMC em relação à Ilha de Santa Catarina 

Fonte: Adaptação por Cid Neto em foto de domínio público, 2010 

 

 

1.3 – Procedimentos metodológicos 

 Visando realizar uma abordagem sistemática e dinamizada sobre o Maciço da Costeira, 

capaz de resultar de forma positiva na concretização dos objetivos propostos por este trabalho, 

foram divididas as etapas de realização do trabalho, tal como foram planejadas, oportunizadas e 

sistematizadas. 
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 Desde o inicio do curso, o Maciço da Costeira apareceu como Estudo de Caso em minhas 

pesquisas e trabalhos, dado o fato de muitos anos antes da própria definição pelo estudo da 

Geografia, já possuía o sentimento de pertença com o PMMC, conforme já justificado. Desta forma, 

a definição do tema que envolveria o Maciço da Costeira, foi só uma questão "de tempo". No 

decorrer do curso, algumas disciplinas possibilitaram aprofundar os estudos e conhecimentos sobre 

a área. Com destaque: Geografia Rural e Agricultura Familiar em 2006, Recursos Hídricos e 

Geografia de Santa Catarina em 2008 e Análise Ambiental II em 2009, pois foram as disciplinas 

onde pude trabalhar e visitar a área acompanhado de professores e estudantes. 

 A proposta desse trabalho sempre foi de unir a participação efetiva junto a UC com o 

conhecimento da ciência geográfica, portanto essa pesquisa se dá de forma participativa, em que a 

interação entre o pesquisador e os sujeitos pesquisados é essencial para obter uma maior 

aproximação da realidade. A metodologia chamada observação participante (MINAYO, 1996) 

propõe a apreensão das experiências dos grupos e das relações entre esses e a UC, e de como são 

percebidas pelo sujeito pesquisador a partir de suas vivências. 

 Definido o PMMC como área do Estudo de Caso e já com pequeno acumulo de material, 

informações e fontes, mas ainda com uma vasta gama de possibilidades de recorte do tema, foi 

iniciado o período de consolidação da proposição que se tornaria para o trabalho, tendo em vista a 

necessidade evidente de se ir além do habitual acadêmico, no sentido de aplicabilidade real e efetiva 

do trabalho in sito, ou seja, na própria área analisada, em beneficio da UC. Este momento se 

concretiza com a elaboração do sitio virtual, no ar desde dezembro de 2009, e que vêm funcionando 

como plataforma colaborativa de construção do conhecimento e ambiente virtual de aprendizagem, 

acessível em: http://parquemunicipalmacicodacosteira.wordpress.com/ 

 Durante a elaboração do sitio virtual, foi sentida a necessidade de aprofundamento do 

resgate bibliográfico, que não à toa foi iniciada através da busca de informações na Rede Mundial 

de Computadores (Internet) e que se expandiu para os meios possíveis. Resgate esse que só é 

interrompido semanas antes da defesa, por configurar o resgate bibliográfico permanente um dos 

objetivos específicos deste trabalho. O acompanhamento do interesse social pelo tema através das 

estatísticas do site constituiu um processo de investigação que serve como base de informações para 

a confecção do mesmo. 

 Passado algum tempo do inicio da pesquisa, e de posse de mais elementos e informações 

sobre a área, foi iniciada a lapidação temática, possibilitando melhor vislumbramento das etapas do 

trabalho e a consequente estruturação do desenvolvimento capaz de resultar na obtenção dos 

objetivos. No bojo desse momento foi criado na cidade o Coletivo UC da Ilha, organização da 

sociedade civil destinada à estudos, pesquisas e ações sobre a temática das Áreas Legalmente 

http://parquemunicipalmacicodacosteira.wordpress.com/
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Protegidas (ALP) da Ilha de Santa Catarina e arredores, também contando com um ambiente virtual, 

acessível em: <http://ucdailha.libertar.org/>. A participação nos debates e projetos deste coletivo 

tem papel fundamental nos rumos finais da execução desse projeto, pois o mesmo prosperou justo 

no momento da tomada de muitas definições conceituais e de recorte temático. 

 Buscando sempre a conferência dos dados e informações obtidas e utilizando os recursos da 

Internet e a consulta bibliográfica, foi pensada uma verdadeira maratona de Estudos de Campo, 

iniciados muito antes da própria definição do tema e desprovidos de método até então.  

Posteriormente os Estudos de Campos foram sistematizados para melhor compreensão e 

assimilação dos resultados. Os referidos estudos tratam da aferição de praticamente todos os dados 

dispostos no trabalho; das reais condições do Maciço da Costeira; da obtenção do material 

fotográfico e cinematográfico e também são responsáveis pela precisão das informações 

apresentadas nos mapas temáticos e imagens. 

 Após a participação, em 2009 na disciplina de Análise Ambiental II, os Campos (durante e 

após a disciplina) se aprofundaram no cunho científico/metodológico e as pesquisas específicas 

começam a despontar. 

 Com o estabelecimento do GT – PMMC, criado pela Fundação de Meio Ambiente de 

Florianópolis através da Portaria FLORAM Nº 018/09, outros diversos Campos foram realizados, 

com a presença de representantes da Fundação Municipal de Meio Ambiente de Florianópolis – 

FLORAM, da Secretaria de Planejamento Urbano de Florianópolis (IPUF), da UFSC e das 

Associações de Moradores dos arredores do PMMC. Em 2011, com a retomada do GT, surgiu a 

oportunidade de recompor o Grupo de Trabalho, porém agora representando a sociedade civil 

organizada, através de projeto do Coletivo UC da Ilha, visando realizar estudos e pesquisas para a 

adequação do PMMC ao SNUC. Algumas etapas do cronograma de trabalho do GT – Maciço da 

Costeira já foram concluídas, como as idas à campo para registro fotográfico e averiguação em sito 

das principais ocupações irregulares das bordas da UC. Está em andamento o mapeamento 

melhorado dos limites legais do PMMC e a confecção de relatório preliminar sobre as condições 

ambientais dos limites do mesmo. As informações provindas deste GT constam ao longo do 

presente trabalho. 

 A confecção do projeto final deste trabalho, realizada inicialmente durante a disciplina de 

TCC Projeto (2010) possibilitou a concretização da estrutura provisória do trabalho, o que fez ser 

necessária a tomada de decisão sobre os direcionamentos a serem tomados sobre os procedimentos 

metodológicos para a produção textual e sobre o desenvolvimento de fato do mesmo. 

 Portanto, a conclusão dos processos metodológicos deste trabalho, se dá com a elaboração e 

http://ucdailha.libertar.org/
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aplicação de um conjunto variado de entrevistas, que são analisadas e inseridas no trabalho, 

contribuindo para a concretização da etapa de redação final e revisão, que precede a finalização 

técnica dos mapas. Foram entrevistados moradores e representantes das Associações de Moradores 

e Centros Comunitários de todos os bairros dos arredores da UC, Chefes de Departamento da 

FLORAM que atuam diretamente com o tema/área e área e Hélio Carvalho, um dos mentores da 

UC na década de 90. 

 O conjunto das entrevistas, realizadas na etapa final do trabalho (2012), é variado. As 

primeiras entrevistas, destinada aos moradores e lideres comunitários, foi elaborada de forma semi-

aberta e são passíveis de comparação, delatando o envolvimento e relação das comunidades com o 

PMMC. A entrevista solicitada aos funcionários da FLORAM, foi também semi-aberta porém não 

comparativa, e busca trazer ao trabalho a visão institucional por parte daqueles que são funcionários 

e gestores da UC. Entrevistar Hélio Carvalho, através de entrevista exclusiva, visou resgatar a 

história de criação do parque. Com as respostas obtidas, o capítulo 2 e 3 ganharam em informações 

e fidelidade. 

 As entrevistas foram solicitadas via e-mails e por telefonemas, do modo que não foi possível 

o contato e a consumação da entrevista com todos os pretendidos. Alguns não responderam, outros 

não retornaram. Entretanto tais fatos também são incorporados a pesquisa e detalhados em 

momento apropriado, pois anunciam as diferentes (má) compreensões sobre a UC. No total, foram 

concluídas duas das três entrevistas com a FLORAM, quatro das sete entrevistas com moradores, 

uma das dezesseis enviadas para as Associações e Centros Comunitários e uma última entrevista, 

realizada com Hélio Carvalho. 

 Em parceria com o Centro Acadêmico Livre de Geografia da UFSC – CALIGEO foram 

elaborados uma série de quatro campos, organizados no Projeto Geo-Trilhas. Durante quatro 

semestres (2010 e 2011) foi realizado roteiro dentro do PMMC, no Rio do Sertão, com os calouros 

do curso de Geografia. Entre 2010 e 2012, outras atividades de campo foram realizadas em parceria 

com o CALIGEO, foram relacionadas ao Projeto Pinus do Coletivo UC da Ilha. Foram realizado 

também estudos de campo no PMMC, com intercambistas argentinos participantes do Projeto 

Cordoba (2011 e 2012) do Colégio de Aplicação da UFSC. Estas atividades contribuíram para a 

realização deste trabalho. 

 Foi realizado como parte da pesquisa, um dia inteiro de palestra na Escola Estadual de 

Educação Básica Júlio Costa Neves, localizada da comunidade conhecida como Seta, na Costeira 

do Pirajubaé. Trabalhou-se com todas as crianças e adolescentes da escola, turma a turma, com 

apresentação didática e interativa sobre o bairro, a cidade e as Unidades de Conservação próximas a 

comunidade, sobretudo o PMMC. 
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 Por fim, para a elaboração de mapas temáticos buscou-se utilizar a mesma base usada pelo 

GT - PMMC, 1/2000, com restituição de 2012, com fim de melhor simetria e comparação pois é o 

que vem sendo usado pela Prefeitura Municipal atualmente. Outro procedimento adotado é a análise 

das imagens aéreas (1938 até as mais atuais) e de satélite do Maciço da Costeira das últimas 

décadas, bem como com o site da prefeitura chamado Geoprocessamento Corporativo de 

Florianópolis, fundamentais para o desenvolvimento de distintas partes do trabalho nas quais as 

questões temporais são centrais, como por exemplo, a análise comparativa da sucessão ecológica, 

possibilitada pela modificação nos usos e ocupações do solo e da expansão urbana ou especulativa. 

 Finalizada as revisões e consumada a defesa da monografia, terá inicio o trabalho de 

diagramação e redação dos diferentes formatos propostos (jornal e gibi), onde se aproveitará os 

textos da redação final da monografia, com todas as adaptações possíveis de forma a cumprir com 

as especificidades de cada formato. A principio receberão exemplares destes formatos 

diferenciados, os centros comunitários, as escolas ao redor do Maciço, os órgãos responsáveis pelo 

meio ambiente em Florianópolis, bem como todos entrevistados. Copias destes materiais também 

serão anexadas a monografia entregue, ainda que posteriormente, em todos os lugares onde a 

mesma for entregue. 

 

 

 1.4 – Unidades de Conservação e a Ilha de Santa Catarina 

 É necessário realizar agora um apanhando sobre a história da conservação da natureza, 

partindo das formas mais primitivas de preservação visando chegar ao conceito de Unidade de 

Conservação moderno que se busca concretizar. 

 Os povos e nações indígenas, ditos primitivos, habitavam seus territórios de modo 

equilibrado e harmonioso, ou seja, não careciam necessariamente de delimitações e regramentos 

que não fossem aqueles habituais do seu modo de vida. Porém deixando este fragmento da historia 

humana a parte, infelizmente como se faz na maioria dos trabalhos, e passando para outro momento 

histórico, onde as sociedades do oriente e ocidente, no poder de seus reis e nobres, mantinham 

florestas e áreas sob proteção real, com objetivos de manutenção dos recursos, na forma de caça e 

contato privativo com a natureza. Neste tempo, as áreas protegidas significavam lazer e garantias 

estratégicas de recursos destinados aos mais abonados. 

 Mesmo antes desse período medieval as áreas sagradas e pitorescas também tinham 

"proteção" e respeito pela sociedade na qual havia sentido político, religioso ou mesmo importância 

para a sobrevivência coletiva, como por exemplo, a "morada" de uma divindade ou um oásis 
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plenamente isolado em meio ao deserto. Essas formas de proteção, por vezes "espontâneas", ou 

somente não oficializadas, constituíram as áreas protegidas até meados do século XIX (GUERRA; 

COELHO, 2009; ATLAS DAS UC DO RIO DE JANEIRO, 2001; MORCELLO, 2001). 

 Os preceitos das Unidades de Conservação modernas se configuram a partir da formação 

dos territórios nacionais, pós colonização da América e em meio à concretização do sistema 

capitalista, já em vias de mundialização. Portanto, as premissas da modernidade, bem como as do 

capital, já estão consolidadas e embutidas no surgimento dos novos conceitos de proteção da 

natureza, entendidas primeiramente na perspectiva do distanciamento do homem da natureza. O 

homem que conceitua a natureza, enxerga ela como recurso: apenas como base material das 

relações sociais, que nesse momento da história (sec. XVIII e XIX), então voltadas ao 

desenvolvimento das forças produtivas, com único e exclusivo objetivo, o imediato lucro através da 

exploração – mais valia – do trabalho humano e dos "frutos" da natureza (DIEGUES, 1998). 

 Portanto, o inicio das UC enquanto formas de controle territorial, de reserva dos recursos 

naturais e mesmo a preservação da biodiversidade, inserem o homem na questão ambiental como 

ser não natural, como o manipulador dos recursos naturais, logo o objetivo de fundo, é obviamente 

a garantia e manutenção do modelo econômico, dependente de muita matéria-prima e do 

consumismo exacerbado, mas que é paulatinamente aveludado com a teoria do modelo 

estadunidense (melhor explicado abaixo) de que a natureza (neste caso, das Américas) deveria ser 

preservada como era antes da chegada dos Europeus, ou seja, impedindo o homem de livre circular 

nas UC, novamente reforçando a distancia do homem com a natureza, ignorando por completo os 

trabalhos milenares das nações pré colombianas na construção e reconstrução da natureza 

americana e insistindo na concepção de uma "natureza intocada" (DIEGUES, 1998). 

 Ainda que preliminarmente, no que tange conceitualmente aos modelos de Unidade de 

Conservação, além das categorias propostas pelos sistemas de classificação, existem outras 

"variáveis". Outrora os dois modelos: o estadunidense (dos famosos e grandes Parques Nacionais, 

de uso indireto e de gestão pública) e o europeu (de menores áreas, em terras particulares e públicas 

e de uso predominantemente direto) foram seguidos por outras nações, com notável ênfase no 

primeiro, dando a linha dos atuais sistemas nacionais de classificação (MEDEIROS, 2006; UICN, 

1994). 

 As mudanças na visão sobre as UCs, sobretudo com o agravamento da crise ambiental da 

metade do século passado até então e independente do modelo de gestão, é que essas áreas 

passaram de meros lugares de espetáculos da natureza para representarem a garantia de 

sobrevivência da espécie humana (DIEGUES, 1998). 
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 Para alcançar este objetivo tão singular, o da manutenção do homem na terra vem ocorrendo 

as mais diversas composições e arranjos, no que diz respeito ao direito de propriedade e à 

administração das UC, sob o conceito definido pelo SNUC: "[…] espaço territorial e seus recursos 

ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 

instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime 

especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção" (BRASIL, 2000). 

 É comum, ainda que a afirmação seja baseada em categorias de manejo e gestão do exemplo 

brasileiro, a mescla das esferas pública e privada. Em outras palavras, uma UC pode estar localizada 

em terras particulares e ter administração e gestão pública (caso categórico de Monumento Natural 

e prático na maioria dos Parques Naturais), outra pode se localizar em terras públicas e ser gerida 

por uma ONG (caso de Estação Ecológica que é gerida por uma organização ambientalista da 

sociedade civil), ou mesmo outra que é privada na propriedade e gestão, porém para se efetivar 

enquanto UC, precisa do aval de um órgão público, como no caso das Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural (BRASIL, 2000; MEDEIROS, 2006). 

 A compreensão por parte do Estado, dos governos e dos gestores dos órgãos públicos 

responsáveis, sobre a importância do aprofundamento positivo de relações entre as populações 

residentes ou próximas, não só as tradicionais, com os espaços protegidos e com as políticas de 

meio ambiente em geral do modo "oficial", ainda é pequena frente à necessidade. Estudos 

multidisciplinares em Etnobiologia, Antropologia, estudos indigenistas e o outros relacionados à 

conservação da "sócio/bio/geo/diversidade" concentram cada vez mais esforços e apontam a 

necessidade urgente de integração, de melhoria e aperfeiçoamento dos modelos de proteção 

ambiental e de mais políticas públicas que garantam os direitos e a autodeterminação territorial de 

populações tradicionais, bem como o bom uso das ditas populações urbanas. 

 Os conceitos e concepção dos órgãos ambientais como o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), o Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a International Union for the Conservation of Nature 

(IUCN) e de leis federais como a 9985/00 (SNUC) e outras resoluções do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA) e do Ministério do Meio Ambiente (MMA), que fornecem o escopo 

necessário aos conceitos nessa determinada temática. 

 Esses órgãos ambientais, leis e sistemas obtiveram tais conceitos a partir das grandes 

conferências para o meio ambiente e desenvolvimento organizadas pela ONU (Estocolmo em 1972 

e Rio de Janeiro em 1992), além de inúmeros outros encontros, convenções, congressos e demais 

atividades de debate e proposições nas questões referentes à conservação, preservação, 

planejamento, restauração, manejo, gestão, monitoramento, e outras ligadas ao meio ambiente. Com 
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o devido destaque, os encontros da IUCN foram estruturais neste debate, considerando que suas 

contribuições refletem os sistemas nacionais, inclusive o SNUC (MEDEIROS, 2006). 

 Alguns conceitos, como Paisagem, Território, Lugar, Região, Natureza, delineados pela 

Geografia, devido à abordagem realizada neste trabalho, se mostraram mais eficazes para apresentar 

as análises sobre esta UC do que outros, da mesma forma que demonstraram dar conta de 

condicionar o trabalho para o alcance dos objetivos. As particularidades do PMMC também foram 

importantes para a definição dos principais conceitos utilizados, entre elas, tem forte peso a 

localização urbana e as populações dos arredores da UC, que orientam uma análise voltada para as 

questões sociais (ROPER, 1997) buscando compreender as sobreposições dos territórios 

estabelecidos, os lugares vividos no cotidiano dos habitantes do Maciço da Costeira e quais 

concepções estas pessoas possuem sobre a temática em si, e como esses conceitos são trabalhados. 

Muitos foram pensados e repensados durante a própria execução deste trabalho, como haveria de 

ser em um trabalho de conclusão de curso de Graduação. 

 Com relação à pesquisa bibliográfica, cabe ressaltar que só existem dois trabalhos 

acadêmicos que tratam especificamente do PMMC. A dissertação de mestrado na área de 

Engenharia Ambiental - UFSC, de Neide Schneider (SCHNEIDER, 1999), intitulada "Parque 

Municipal do Maciço da Costeira (PMMC): caracterização da área e a conservação dos recursos 

hídricos. Estudo de caso das comunidades do entorno ao PMMC em Florianópolis – SC" 

apresentada em 1999, e o trabalho de conclusão de curso em Geografia – UDESC, de Raôni Borges 

(BORGES, 2010), intitulado "Contribuição geográfica à conservação do Parque Municipal do 

Maciço da Costeira", de 2010. Ambos trazem ricas contribuições para este trabalho. 

 Com a institucionalização da conservação ambiental e cultural que vem ocorrendo pós 

década de 70 (ROPER, 1997), muitos países criaram sistemas de classificação destas áreas naturais, 

através do estabelecimento de diferentes categorias de manejo. Algumas entidades públicas, 

privadas e da sociedade civil, concentraram esforços internacionais na padronização e compreensão 

ampla dos conceitos e nomenclaturas. 

 No Brasil, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) criado em 

2000 através da lei 9.985, serve como balizador das políticas de criação, gestão e manejo das UC no 

território brasileiro. Estas sistematizações decorrem da necessidade de garantir os usos adequados 

dos recursos naturais de forma a minimizar os graves impactos ambientais, recorrentes das últimas 

décadas, calcados no uso imediatista, desenfreado e desregrado dos recursos naturais, inerente ao 

modelo capitalista e independente de ser no campo ou na cidade. O SNUC salvaguardou em um 

único sistema diferentes ferramentas, instrumentos e metodologias práticas de análise, gestão e 

manejo, como retrata a citação a seguir: 
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A criação do SNUC possibilitou a integração na forma de gestão das unidades de diferentes 

categorias e também de diferentes esferas de governo (e mesmo particulares). Criando um 

sistema que pode ser coletivamente planejado. (CASTRO JUNIOR; COUTINHO; 

FREITAS, 2009: 45) 

 

 Entretanto, em 2012 observa-se numa análise ampla sobre o manejo e gestão das UC criadas 

de modo geral, que estas ainda seguem carentes das ferramentas mais elementares que seguem a 

criação, necessárias para lograr êxito e executar de fato os objetivos de uma Unidade, seja qual for a 

categoria de manejo. Nesse sentido a construção simbólica/normativa deste novo ordenamento 

territorial, com regramento próprio, tem que surgir do debate coletivo entre todos sujeitos 

envolvidos, ainda que este processo seja geralmente conflituoso (ROPER, 1997). 

 Um dos pontos referenciais do sistema brasileiro é a abertura para a participação 

popular/comunitária no processo de criação e gestão das UC, de modo a possibilitar a concretização 

das leis e projetos, na prática cotidiana e pelas próprias pessoas e entidades envolvidas diretamente 

com o lugar a ser protegido, pois este parece o único caminho para que a existência de uma UC 

(física e legal) esteja presente também nas mentes dos sujeitos dos arredores e de cada UC, para 

além do imaginário popular, constituindo sentimento de pertença, o qual é fundamental para a 

obtenção da harmonia necessária para o cumprimento dos objetivos de qualquer UC (GUERRA; 

COELHO, 2009), mantendo sempre em primeiro plano, a preservação dos remanescentes ambientes 

naturais e histórico-culturais.   

 Na realidade, os modelos atuais continuam presos a premissas e condições pautadas por sua 

gênese, de cunho capitalista e expropriador, mesmo contando com algumas inserções conceituais 

que visam modificar a forma histórica desta suposta proteção ambiental que vem sendo realizada 

pós revolução industrial, tão questionada por Carlos Antônio Diegues em seus trabalhos. 

 O que é observado no dia a dia das cidades, nos Planos Diretores ditos Participativos (PDP), 

nas políticas públicas que versam sobre Áreas Legalmente Protegidas (ALP), configura a negação 

desta prática participativa tão importante e já conquistada, uma vez que pouquíssima participação 

popular ocorre de fato nos processos de criação e gestão das UC em geral, senão quando interesses 

pessoais e coletivos, reais ou criados, se sobrepõem às situações concretas, que em tese respondem 

em termos ecológicos e patrimoniais, aos objetivos e necessidades reais da criação e implementação 

das UC. 

 Ainda sim, os mecanismos estabelecidos não são suficientes sem outros trabalhos aliados, 

com ênfase para a sensibilização e educação ambiental/patrimonial e amarrados em outras diversas 
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políticas públicas. Ocorrem também, constantemente, metodologias de trabalho participativo que 

tornam a participação pró-forma. Nos piores casos, entidades não representativas dos movimentos 

sociais, populações tradicionais e da sociedade civil organizada ocupam espaços para atender a 

terceiros interesses. O modelo atual pode acabar mascarando as reais necessidades e demandas, 

além de também aprisionar as possibilidades de participação. 

 As UC localizadas no município de Florianópolis, sobretudo as de gestão municipal, ainda 

se mantém a margem do processo de categorização e adequação ao SNUC, mesmo com todos os 

apelos capitalistas recorrentes, como por exemplo, a manutenção dos recursos naturais como a água, 

já escassa na Ilha, manutenção da qualidade de vida de uma população que cresce de forma 

alarmante e do potencial turístico da "capital turística do Mercosul". 

 O SNUC, que no art. 55 de suas disposições, previa dois anos para que fossem realizadas as 

adequações devidas nas UC já existentes, o que não foi respeitado pela Prefeitura Municipal (PMF), 

órgão responsável municipalmente, a cargo da antiga autarquia, agora subsecretaria vinculada a 

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SMDU), chamada Fundação Municipal 

do Meio Ambiente (FLORAM). Nem mesmo as UC que foram criadas a posteriori da lei seguiram 

os procedimentos e os crivos da legislação e não há até os dias de hoje uma política conclusiva 

sobre a questão. O RELATÓRIO TÉCNICO N° 004/12 – DEPUC assume: “este aspecto ainda está 

sob avaliação e discussão, e depende ainda de um posicionamento político administrativo dos 

Poderes Executivo e Legislativo do Município no sentido de estabelecer uma política de 

implantação das UCs já criadas pelo Município". 

 No panorama atual, a maioria das UC da Ilha de Santa Catarina se mantém sem Plano de 

Manejo, conforme relata o DEPUC: “Nenhuma UC municipal de Florianópolis conta ainda com o 

respectivo plano de manejo, até em função da indefinição de uma categoria de manejo de acordo 

com as leis do SNUC e SEUC". Portanto, tão pouco contam com Zoneamento Ambiental e outras 

ferramentas sistematizadas pelo SNUC com fins de manejo e gestão – controle, dos ambientes, 

ecossistemas e remanescentes culturais a serem protegidas. (FLORIANÓPOLIS, 2012a:12) 

 As diferentes esferas de gestão: municipal, estadual, federal, além das "particulares" (no 

caso de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN), somada a sobreposição de competências 

entre diversos órgãos, longe de ser exclusividade das questões ambientais, também não possuem 

plano de ação coletivo e integrado, tão pouco participação na elaboração do PDP do município, 

sendo assim desprezadas então outras ferramentas dispostas no SNUC, mas que possuem relação 

intima com os Planos Diretores, como Corredores Ecológicos (conectividade física - ecológica), 

Mosaico de UC (conectividade administrativa) e as Zonas de Amortecimento (conectividade com a 

malha urbana). 
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 Portanto, fica muito dificultada a gestão, somando-se a isto, a precariedade e o sucateamento 

do órgãos públicos, a falta de vontade política e de destinação de verbas por parte daqueles 

comissionados que deveriam estar a par das reais necessidades e executar o papel do Estado. Os 

conflitos são inumeráveis em todas as UC, sobretudo nas municipais, destacando-se nesses casos, a 

não regulação fundiária, o não estabelecimento de demarcação e sinalização física das áreas, 

diversos usos inadequados propiciados pela parca fiscalização e pela carência de projetos e ações 

propositivas (COLETIVO UC DA ILHA, 2011). 

 Na Ilha de Santa Catarina e entorno imediato existem criadas 18 Unidades de Conservação. 

A FLORAM é o órgão responsável pelas UCs de criação e gestão municipal, as demais, são de 

responsabilidade estadual (FATMA) e federal (ICMBio). (Figura 2) 

Municipais (FLORAM) 

• Parque Municipal da Lagoinha do Leste 

• Parque Municipal da Lagoa do Peri 

• Parque Municipal do Maciço da Costeira 

• Parque Municipal do Maciço do Morro da Cruz 

• Parque Municipal da Galheta 

• Parque Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição 

• Parque Municipal do Manguezal do Itacorubi 

• Parque Municipal da Ponta do Sambaqui 

Estaduais (FATMA) 

• Área de Proteção Ambiental do Entorno Costeiro 

• Parque Estadual do Rio Vermelho 

• Parque Estadual da Serra do Tabuleiro 

Federais (ICMBio) 

• Área de Proteção Ambiental de Anhatomirim (Zona de Amortecimento) 

• Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca (Limítrofe à Ilha de SC e Zona de Amortecimento) 

• Reserva Extrativista Marinha do Pirajubaé 

• Estação Ecológica Carijós 

• Reserva Biológica Marinha do Arvoredo (Zona de Amortecimento) 

Particulares 

• Reserva Particular do Patrimônio Natura Menino Deus 

• Reserva Particular do Patrimônio Natural Morro das Aranhas 
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Figura 2 – Figura dos espaços protegidos e unidades de conservação na Ilha de Santa Catarina 
Fonte: Orlando Ferretti, 2012 
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 Outros espaços protegidos como o Parque Ecológico do Córrego Grande e a Unidade de 

Conservação Desterro (gerida pela UFSC) não suprem premissa básica para o reconhecimento 

como Unidade de Conservação, pois lhes falta um instrumento legal de criação e objetivação, em 

geral, leis, decretos e portarias. Entretanto, são consideradas como tal e sofrem das mesmas 

questões e problemas que as demais. 

 Junto a esses, outras dezenas de áreas, como os Patrimônios Tombados, Áreas Verdes de 

Lazer e as Áreas de Preservação Permanente são protegidas por outros instrumentos legais, gerais e 

específicos, mas que não são consideradas Unidades de Conservação, de modo duplamente 

equivocado, ora por não serem compreendidas, ora por não serem apropriadas pela população. Esse 

arranjo complementa a perspectiva de preservação e conservação dos ambientes naturais e culturais, 

do ponto de vista do ordenamento territorial e de organização do espaço. 

 Tais afirmações sobre a quantidade de Unidades de Conservação é contestada pelo DEPUC 

– FLORAM, que em sua última manifestação pública, em junho de 2012, sob demanda do 

Ministério Público Estadual (MPE), “No Município de Florianópolis existem 14 unidades de 

conservação - UCs, criadas por lei, decreto ou portaria (UFSC), sendo que 7 (sete) são UCs 

municipais, 2 (duas) são UCs estaduais, 3 (três) são UCs federais e 2 (duas) são UCs particulares 

(Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPNs)." Esta relação deixa de fora o Parque 

Municipal do Sambaqui, depois considerado no relatório como Parque Urbano; considera uma só 

Unidade a parte insular do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e a Área de Proteção Ambiental 

do Entorno Costeiro; desconsidera que o município faz parte da Zona de Amortecimento da Área de 

Proteção Ambiental de Anhatomirim, da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca e da Reserva 

Biológica Marinha do Arvoredo e ainda considera como Unidade de Conservação Federal a 

Unidade de Conservação Desterro (FLORIANÓPOLIS, 2012a: 1). 

 O SNUC é avançado e trás destaque positivo ao Brasil. Entre os principais pontos desta lei, 

além da busca pela participação popular já mencionada, está a forma de classificação das UC, que 

permite diferentes usos e ocupações, ou não, dos ambientes e áreas protegidas como possibilidade 

de efetivação de fato das UC, entre outros. Porém não podemos nos furtar da enorme diferença 

entre as leis teóricas, descritas no papel e suas aplicações práticas e reais, tão pouco das constantes 

tentativas de substituição dessas por outras, sempre menos restritivas. Na Ilha de SC e arredores a 

categoria Parque Natural é a mais utilizada nos atos de criação, e que na prática não vem se 

mostrando eficaz pelo déficit de gestão. 

 Em contrapartida ao descaso do poder público, existe forte pressão sobre as UC, partindo de 

diversos setores da sociedade, entre eles e com forte presença em Florianópolis, a especulação 

imobiliária, que somada à construção civil, vem paradoxalmente agindo nas comunidades carentes e 
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áreas nobres, ambas muitas vezes, nas Zonas de Amortecimento (áreas circundantes de uma UC) ou 

mesmo adentrando as UC. Outros setores envolvidos, como a academia, os movimentos sociais e as 

associações comunitárias e da sociedade civil organizada, vem buscando intervir sobre estas 

temáticas, para infinitos fins e interesses. 

 

 

1.5 – Localização da Área de Estudo 

O Parque Municipal do Maciço da Costeira (PMMC) possui localização central no 

município e um perímetro cercado por áreas urbanizadas (figura 3). São vários bairros e 

comunidades da capital catarinense, com características diferentes no contexto histórico da 

urbanização, que influem em relações diferenciadas com a UC. 

 O Parque Municipal do Maciço da Costeira localiza-se na porção central da Ilha de Santa 

Catarina, precisamente entre as coordenadas geográficas 27°37’30” – 27°38’05” Latitude Sul e 

48°30’00” – 48°32’01” Longitude Oeste. Estabelecido sobre o conjunto de morros chamado Maciço 

da Costeira (mapa 1), possui 14.558.816,34m², referentes a pouco mais de 14 ha, com perímetro de 

25079,484m que é equivalente à 3.4% da área da Ilha de Santa Catarina (FLORIANÓPOLIS, 1996; 

BORGES, 2010; DEBETIR, 2006; FLORIANÓPOLIS, 2012a). 

 Sua localização não só é central na Ilha de Santa Catarina como é para a cidade de 

Florianópolis. Cercado em sentido anti-horário, pelos bairros Córrego Grande, Pantanal, Costeira do 

Pirajubaé, Rio Tavares, Porto da Lagoa, Canto da Lagoa e Itacorubi. Do alto do maciço, em especial 

do topo do Morro da Antena (também chamado de Morro da Gema D'ovo e de Morro da Costeira), 

que é o terceiro mais alto da Ilha com 446 metros, pode-se observar porções da Ilha de Santa 

Catarina, tanto ao sul como ao norte, bem como à leste a Lagoa da Conceição e sua barra e à oeste, 

o continente próximo. Da mesma maneira, pode ser visto de muitos lugares da cidade. 

 O caso do PMMC (Lei Ordinária n.º 4605/95; Decreto n.º 154/95; Lei Ordinária n.º 

4728/95) é emblemático, pois mesmo com ampla área, sendo a segunda maior UC florianopolitana 

(entre aquelas de território exclusivamente terrestre), contendo o terceiro morro mais alto da ilha, 

com 460 metros de altitude e mirantes panorâmicos de toda a ilha, não se apresenta como atrativo 

reconhecido para visitação, tão pouco é conhecido da maioria da população (BORGES, 2010; 

SCHNEIDER, 1999; FLORAM, 2010; FERRETTI, 2010). 
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Figura 3 – Mapa de localização e do limite legal do Parque Municipal do Maciço da Costeira 

Fonte: Grupo Gestão do Espaço – UFSC, 2009 
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Em termos ecológicos, o PMMC apresenta um remanescente florestal que comporta todas as 

etapas de recuperação da Mata Atlântica, mais especificamente, da sucessão ecológica da Floresta 

Ombrófila Densa Sub-Montana, que em algumas porções do parque, se encontram em estado de 

recuperação avançado e talvez até em clímax em algumas zonas (CARUSO, 1983). Estas condições 

de relevo e vegetação propiciam a existência de nascentes e tornam o parque importante manancial 

hídrico, local dos altos cursos de rios que formam na região central, algumas das bacias 

hidrográficas mais importantes da Ilha, que são de longa data utilizadas para abastecimento formal e 

informal de água para grande parte da população da cidade. 

 A relação do PMMC com os arredores, tão como os usos tradicionais e contemporâneos 

também são temas de discussão deste trabalho. Portanto, trabalhar o Maciço da Costeira (figura 4), 

seus sujeitos e lugares, o parque e as comunidades ao redor, bem como com as interações que 

decorrem das relações entre esses elementos, multiplica o desafio de tratar dessa temática, já tão 

transversal. 

 

 

Figura 4 – Maciço da Costeira visto da Ponta do Goulart 
Fonte: Cid Neto, 2009 
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Segundo o "Relatório final do projeto metodologia de identificação de limites das unidades 

de conservação ambiental da Ilha de Santa Catarina" elaborado em 2005 pelo Grupo Gestão do 

Espaço, coordenado pela professora Dora Orth, o Parque Municipal do Maciço da Costeira é o que 

apresenta melhor qualidade técnica na descrição textual e representação gráfica dos limites 

encontrada entre as 26 Áreas Legalmente Protegidas (ALPs) da Ilha tratadas no projeto: "Sua 

delimitação é apresentada de forma inquestionável, em termos de clareza e confiabilidade da 

descrição legal e da sua representação cartográfica" (Grupo GE, 2005: 3). (Ver figura 1, página 32) 

 Entretanto a aquisição de dados referentes ao PMMC não é facilitada nem mesmo para uma 

simples localização do mesmo. A informação repassada pelo site da Prefeitura Municipal de 

Florianópolis (PMF) é a mesma desde o inicio do trabalho: "Parque Municipal do Maciço da 

Costeira, Lei Mun. 4605/95, Dec. 154/95, Área: 1453,3 hectares. A criação do Parque, em 1995, 

teve como objetivo preservar os 1453 hectares do relevo montanhoso que forma o Maciço da 

Costeira que abriga rica flora, fauna e importantes mananciais de abastecimentos. O Parque está 

inserido na região central da Ilha de Santa Catarina." (FLORIANÓPOLIS, 2012d). Não há um mapa 

sequer nos arquivos disponíveis no site, com detalhamento sobre as UC. 

 Os primeiros trabalhos elaboração pelo GT – Maciço da Costeira demonstram também a 

fragilidade do mapa disposto na lei que cria a UC, e da ausência de um sistema integrado confiável 

de sobreposição de mapas temáticos do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis (IPUF). 

Os dados referenciados apontados na lei e descritos como de "melhor qualidade técnica" na verdade 

não coincidem com a realidade atual, no que diz respeito às ocupações humanas e ao entendimento 

confuso dos reais limites do Parque em sito. Teorias como a cota 100, o jargão popular: "para cima 

da linha de transmissão não pode, para baixo pode", somados com a ausência de dados secundários 

sobre a gestão e manejo da UC, dificultam o entendimento sobre o PMMC, como relata a 

pesquisadora Emiliana Debetir: "Cabe ressaltar que algumas informações secundárias foram de 

difícil consecução, ainda que fossem públicas, haja vista a fragmentação ou falta de 

organização/padronização dos dados" (DEBETIR, 2006: 81). 

 Portanto, devido à difícil compreensão em sito, dos reais limites do PMMC (figura 5), é 

mais fácil através da visualização, identificar e localizam o PMMC de outros bairros que não os que 

o rodeiam, sobretudo por ser a segunda maior UC da Ilha, visível de muitos pontos da cidade. São 

raros os moradores mais próximos que sabem realmente, se é que é possível determinar isto, onde 

são os limites da UC. Muitas pessoas se prevaleceram da ausência das demarcações físicas desses 

limites e avançaram com suas propriedades e edificações para dentro do PMMC. 
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Figura 5 – Imagem de localização dos bairros e localidades – PMMC 
Fonte: Adaptação por Cid Neto em Imagem do Google Earth, 2012 

  

 

 A cota 100 de altitude, compreendida por vezes como o padrão para o limite do PMMC, de 

fato acompanha os limites do parque em muitos locais, mas não em todos. Na mesma medida, a 

linha de transmissão de energia e suas antenas, que ora seguem a cota 100, ora não, também é 

considerada como se fosse a limitação da UC, fato que ocorre em algumas regiões, como no 

Pantanal por exemplo. Porém, esses encontros (da cota 100 com a linha de transmissão) nem 

sempre coincidem com os limites do PMMC, criando um cenário de difícil entendimento, inclusive 

por parte da FLORAM e do IPUF. 

 Por isso a concentração dos esforços do GT – PMMC, neste primeiro momento, consiste no 

mapeamento em base única das atuais ocupações, do zoneamento do Plano Diretor, dos limites da 

UC e da vegetação remanescente na Zona de Amortecimento, para que se possam fazer adequações 

no sentido de uma proposta de desafetação de áreas ocupadas consolidadas enquadradas como ZEIS 

e anexação dos remanescentes florestais, ambos limítrofes à unidade, buscando melhor definição e 

com vistas a demarcação e sinalização física da UC. 

 Por sua localização, em termos ecológicos, o maciço representa elemento espacial de intensa 

conectividade entre as chamadas "dorsais" da Ilha de Santa Catarina. Sendo a porção de relevo 

elevado da "cordilheira norte", mais próxima da "cordilheira sul", separadas pela Planície Entre 
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Mares (Rio Tavares, Campeche e Tapera). Representa então, bolsão biológico, infelizmente 

rompido em termos de corredor ecológico pela Rodovia SC 404 no Morro das Sete Voltas, 

conhecido como Morro da Lagoa, ao norte, e pela Rodovia SC 405 no Rio Tavares ao sul. 

 Neide Schneider ressalta em seu trabalho a importância da localização do PMMC como 

manancial hídrico para o abastecimento da população (SCHNEIDER, 1999). Raôni Borges levanta 

a influência do PMMC nos micro climas locais da Ilha de Santa Catarina, sobretudo o do Centro da 

Cidade, valorizando sua localização, onde aponta que 

 

[…] há diferenças topoclimáticas nos setores leste e oeste do Maciço da Costeira, em 

função de duas influências geográficas dispostas igualmente de forma horizontal: a Serra do 

Tabuleiro a oeste e a maritimidade proveniente de leste. O autor destacou que as chuvas 

predominantemente frontais vindas desta serra, embora mais intensas, são menos frequentes 

do que aquelas ocorrentes no Canto e Porto da Lagoa, que se comportam de forma inversa, 

uma vez que o Morro da Costeira dificulta a chegada deste fenômeno atmosférico à parte 

oriental do maciço. (BORGES, 2010: 20) 
  

 O principal acesso do PMMC fica no bairro Pantanal, em meio a morros vegetados e 

pastagens ainda parcamente utilizadas na agricultura de subsistência, cena que se repete em muitas 

das comunidades do PMMC. Essa estrada, algumas vezes recuperada, serve de acesso ao topo do 

Morro da Antena, inicia-se na rua Professora Leonor de Barros, próximo a rótula em frente à 

Eletrosul, na rua Deputado Eduardo Edu Vieira. No entanto, por todos os bairros circundantes do 

Maciço, é possível, conhecendo as picadas e caminhos históricos, passando algumas cercas, 

penetrar o PMMC (figura 6). Entretanto raramente se observam pessoas no mesmo. 

 O Maciço da Costeira é em parte responsável e refém daquilo que causa o simbolismo do 

"verde", do "natural". Apresenta-se como ruptura da malha urbana, mas nela inserido e pelo seu 

potencial, não pode se resumir a representação simbólica de natureza e cenário de cartão postal. 

Precisa, por sua localização urbana e atribuições, ser usado. 
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Figura 6 – Mapa anexo da Lei Municipal 4.605-95 (digitalizado e sobreposto) 
Fonte: FLORIANÓPOLIS, 2012b 
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CAPÍTULO II – O MACIÇO DA COSTEIRA 

 O segundo capítulo deste trabalho pretende esclarecer sobre o Maciço da Costeira na 

condição de lugar. Sitio de diversas interações, os morros do maciço foram e são utilizados de 

distintas maneiras pela população, o que proporciona ao Parque, uma paisagem cultural que reflete 

os usos e ocupações tradicionais históricos e também atuais. 

 O detalhamento a seguir, busca descrever e analisar o Maciço da Costeira em seus aspectos 

físicos/ambientais, que deram espaço e proporcionaram as ocupações humanas ao seu redor, 

influindo diretamente na formação dos núcleos povoados, quer seja na construção social, cultural ou 

econômica. Assim, sucedem aos fatores da ordem física, descrições de elementos que compõe 

ambiente e o espaço transformado do Maciço da Costeira, seus bairros, lugares, comunidades e 

pessoas. 

 O capítulo dois procura sobretudo analisar a formação socioespacial do Maciço da Costeira 

(figura 7) em sua gênese, sem se preocupar com aspectos relacionados diretamente a criação da 

Unidade de Conservação, sua categoria, limites, gestão e manejo, já que o PMMC, conforme 

constatação ao longo da pesquisa, não configura como "divisor de águas" na história de 

desenvolvimento e ocupação dos bairros ou comunidades e na mudança de usos da área do mesmo 

(BORGES, 2010; SCHNEIDER, 1999). 

 

 

Figura 7 – Foto do Maciço da Costeira – propriedade tradicional no Sertão do Pantanal 

Fonte: Vanessa Machado, 2011 
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 2.1 – Aspectos Ambientais do Maciço da Costeira 

 O Maciço da Costeira, por sua localização, dimensão, altitude, composição rochosa, tipos de 

solo, fitofisionomia e ecossistema, contém aspectos ambientais variados, carentes de descrições 

detalhadas e análises conclusivas. O presente trabalho busca contribuir com uma sinterização 

daquilo que já foi diagnosticado e produzido sobre o Maciço da Costeira. Contudo, o presente 

trabalho não avança em profundidade na vasta gama de possibilidades que oferta o maciço para 

pesquisas em variados ramos da ciência, sobretudo aqueles voltados às questões tidas como física 

ou naturais, restando grandes lacunas a ser preenchida e possibilidades de futuras pesquisas. 

 Os elementos de base física: geologia, geomorfologia, solos, clima, hidrografia e suas 

relações, constituem o alicerce para a constituição da vida no maciço. De acordo com CARUSO 

(1983), HERMANN (1989), BORGES (2010) e SCHNEIDER (1999), estes elementos serão 

descritos e relacionados como condicionantes ambientais e ao mesmo tempo resultado das 

principais relações e interações, que geram a paisagem (figura 8) e ambiente atual. 

 

 
Figura 8 – Foto da paisagem evidenciando a diferença de vegetação no PMMC 

Fonte: Cid Neto, 2011 
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 A descrição dos principais elementos da fauna e flora que recobrem e percorrem as encostas 

do Maciço da Costeira, ressaltando a presença e distribuição de todos os estágios sucessionais da 

Floresta Ombrófila Densa Sub-Montana, reconhecida pelo senso comum como "Mata Atlântica" 

(stricto sensu), e também chamada de Mata Pluvial de Encosta, aparece num segundo momento, 

para estabelecer as bases ambientais em sua plenitude. BORGES (2010) e CARUSO (1983) são 

inspirações para a síntese biótica do maciço. 

 Em termos gerais, o Maciço da Costeira é constituído ambientalmente pela "Floresta 

Ombrófila Densa em diversos estágios de regeneração. Toda a área da UC está em ambientes sobre 

maciço cristalino." (FERRETTI, 2010: 6). 

 Os elementos mais importantes desta análise ganham destaque na medida em que são 

descritos no trabalho, sendo ressaltado aquilo que possui de mais excêntrico e notável, que 

potencializa a necessidade de conservação da área com usos adequados. 

  

 

  2.1.1 – O Relevo e as Bacias Hidrográficas do Maciço da Costeira 

 O Maciço da Costeira, como já visto, se localiza na porção central da Ilha de Santa Catarina. 

Essa zona da ilha é composta de diferentes rochas do embasamento cristalino. São principalmente 

distintos granitos e diques de diabásio. 

 Conforme Raôni Borges, "[…] o Granito Ilha dispõe-se ao longo de quase toda a extensão 

do Parque, excetuando-se a área ocupada pela bacia hidrográfica do Rio Córrego Grande, na qual 

aflora o Granito Itacorubi ao Norte, e a Leste-Sudeste [...] recoberto pelos Depósitos de Leques 

Aluviais" (BORGES, 2010: 25). Ocorre também a presença do "[…] Granito São Pedro de 

Alcântara ocupa uma área bem inferior no território do PMMC se comparado aos Granitóides 

Alcalinos pertencentes às suítes Intrusiva Pedras Grandes e Plutono-Vulcânica Cambirela, aqui 

representados pelos Granitos Ilha e Itacorubi." (BORGES, 2010: 24). 

 Além dos granitos, com menos expressão, são encontradas na área do Maciço da Costeira, 

diques de Diabásio (figura 9). De origem mais recente, com cerca de 250 milhões de anos, o 

Diabásio aparece no maciço na forma de diques, "[…] que atravessam as suítes graníticas Pedras 

Grandes e Cambirela. Estes diques apresentam direção preferencial NNE" (BORGES, 2010: 27). 

 Muitos dos rios do maciço se encaixam nesses diques de Diabásio, que é uma rocha 

hipoabissal básica, na qual predomina o feldspato plagioclásio cálcico, geralmente com textura 

afanítica, ou seja, invisível a olho nu. Os contrastes dos diques com as demais rochas e a "serventia" 

para o caminho das águas formam belos cenários. 
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Figura 9 – Figura da geologia do Maciço da Costeira sobreposto aos limites do PMMC 

Fonte: Raôni Borges, 2010 
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 Para completar, o riolito, também em dique, compõe a área do maciço, conforme a citação a 

seguir: "[…] Foi também identificado um dique de riolito paralelo ao Ribeirão Três Córregos (com 

menos de 1 km de comprimento), próximo à nascente de um de seus afluentes da margem 

esquerda." (BORGES, 2010: 26). 

 Portanto, sem entrar nos detalhes das nomenclaturas e definições, é simples dizer que o 

Maciço da Costeira é um conjunto rochoso de morros, do mesmo embasamento cristalino que forma 

toda a ilha e o continente próximo, com orientação "norte/sul", que da origem também ao conjunto 

de pequenas ilhas que temos na região. Isso é notável nas curvas de nível do maciço, que são em 

sua maioria orientadas sentido norte/sul, bem como os principais rios. 

 Esse "manancial" rochoso desperta interesses de exploração do recurso a décadas, conforme 

descreve Borges: "[…] duas lavras rudimentares paralisadas nas imediações do Parque, uma dentro 

dos seus limites e outra muito próxima, mas já no interior da área ocupada pelo Granito Ilha. Há de 

se constar também que a região do Rio Tavares é o local de operação da empresa Pedrita 

Planejamento Construção S/A" (BORGES, 2010: 24). 

 Geomorfologicamente, o maciço aparece no relevo da ilha de Santa Catarina como a parte 

mais ao sul da “cordilheira norte”, que é separada da “cordilheira sul” pela Planície Entre-Mares. 

Na região do Campeche. As áreas do maciço possuem grandes altitudes, com destaque para o Morro 

da Antena (também chamado de Morro da Gema D'ovo ou da Costeira), o terceiro mais alto da ilha, 

que pertence à principal “serra” do maciço, que tem altitude média de 380 metros. 

 Segundo Maria Lúcia Hermann, o Morro da Costeira (446m) é na realidade um inselberg 

“[...] desenvolvido possivelmente entre o Mioceno Superior e o Plioceno Inferior” (10 Ma – 2,5 Ma 

AP), sendo, portanto um relevo residual de um clima semi-árido”. Sua altitude se deve “A maior 

resistência a este oferecida pelo Granito Itacorubi ocorrente nesta montanha, aliás, parece haver 

propiciado, juntamente com as mobilizações tectônicas, condições para a manutenção da altitude ali 

verificada, que é a mais expressiva” (HERMANN, 1989: 56). 

 Com essas condições e localização, o Maciço da Costeira é lugar de muitas vertentes, que o 

conectam a ambientes diversos. Ao norte, contra-fortes e vertentes fazem relação com o Maciço do 

Morro da Cruz, com a Bacia do Itacorubi e principalmente com os morros da Lagoa da Conceição, 

que são dão continuidade à cordilheira norte. A oeste, as maiores declividades do maciço são 

encontradas, e este se conecta direto ao mar sem a presença de planície relevante (salvo o aterro da 

Baía Sul). Ao leste, as vertentes cercam a parte sul da Lagoa da Conceição e seguem ao sul, 

encontrando o campo de dunas e o Rio Tavares onde por fim se integra ao lençol freático do 

Campeche e ao Manguezal do Rio Tavares.  
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 Esses processos de dissecação diferenciados em cada zona do maciço são descritos por 

Schneider, quando esse relaciona as vertentes com as bacias hidrográficas: 

 

Fazem com que o maciço verta as águas de suas nascentes para diversas bacias 

hidrográficas, são elas, as chamadas: bacia do Itacorubi, bacia sul da lagoa da conceição, 

bacia do Rio Tavares, bacia do saco dos limões. Também contribui de forma expressiva 

com o complexo lacustre da zona sedimentar quartenária do campeche e com o complexo 

de dunas da lagoa da conceição. (SCHNEIDER, 1999: 19) 
 

 Esses condicionantes geológicos e geomorfológicos deram origem à solos que são 

semelhantes aos de toda a Ilha de Santa Catarina, salvo as regiões planas de deposição, que 

possuem solos mais arenosos. Esses solos estão relacionados àquela formação que “[...] reveste 

áreas do pré-cambriano, em altitudes que vão de 30 a 400 metros acima do nível do mar, cujo solos 

predominantes são dos cambissolos e podzólicos” (SCHNEIDER,1999: 19) 

 Os principais solos relacionados ao Maciço da Costeira, foram analisados e descritos por 

Hermamm e sistematizados por Borges, que aponta sobretudo a diferença entra as áreas mais 

ingrimes do Maciço em relação às bacias e áreas menos ingrimes: “[...] predominam os solos 

Podzólicos Vermelho-Amarelos álicos, medianamente profundos a profundos (1 a 2m) e bem 

drenados, cujo horizonte A apresenta perda de argila para o horizonte B, sendo pouco férteis”. Já 

usando de exemplo a Bacia Suspensa do Rio Pregibaé, cita: “[...] A diferença é que nela o relevo 

menos ondulado associado ao constante fornecimento de matéria orgânica constitui uma grande 

área (cerca de 750m²) de solos podzólicos mais férteis e profundos do que aqueles que predominam 

no Parque, típicos de relevos fortemente ondulados (HERRMANN, 1989: 66; BORGES, 2010: 44). 

 Segundo os mesmos autores: 

 

Nas partes mais íngremes das vertentes, onde não raramente a declividade é maior que 

quarenta e cinco graus (>45°), o Podzólico Vermelho-Amarelo álico ocorre associado ao 
Cambissolo álico, que possui menor profundidade (0,5 a 1,5m) em relação a este por estar 

ainda em processo de desenvolvimento, razão pela qual apresenta horizonte B textural 

incipiente (cerca de 10cm) e textura cascalhenta devido à presença de materiais de origem, 

já que o grau de intemperismo a que foi submetido é pouco acentuado. Também ocorre 

isolado, isto é, sem estar associado ao solo podzólico; mas aí dispõe-se por entre os topos 

mais planos do relevo montanhoso, em locais pouco declivosos. Já os solos litólicos álicos 

constituem solos muito rasos, normalmente não ultrapassando 40cm, nos quais a textura 

cascalhenta não raramente apresenta-se também pedregosa. Pouco desenvolvidos, os 

processos pedogenéticos não foram suficientes para maior intemperização, resultando na 

formação de horizonte A assentado diretamente sobre a rocha ou sobre um horizonte C 

pouco alterado e sem horizonte B. No PMMC este neossolo apresenta-se disposto por entre 

formas de relevo extremamente íngremes, sempre escarpadas ou montanhosas, isto é, cuja 
declividade é sempre superior a 45°. Caracterizam-se pela grande proximidade com o 

material de origem nos quais se encontram assentados, isto é, blocos graníticos, materiais 

semi-alterados das rochas e sobre as próprias rochas-matriz. Localizam-se nos rápidos dos 

canais tributários de primeira ordem dos principais rios, nos quais afloram rochas nuas ou 
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então sobre grandes calhaus muito pouco alterados. (HERMANN, 1989 apud BORGES, 

2010: 45) 

 

 Iniciando a relação de usos destes solos, ressalta-se o trabalho de Mariléia Caruso. O Maciço 

da Costeira, pelas condições apresentadas, assemelha-se aos demais de toda a Ilha e não possui 

solos profundos, tão pouco dotados de riqueza mineral que os diferenciem. Trata-se de solos rasos e 

pouco férteis, que foram muito degradados com séculos de exploração agro-pastorío, mas que vem 

se recuperando com a sucessão ecológica em curso. Mas se por um lado essa sucessão ecológica se 

estabelece em solos degradados historicamente e por isso sofre dificuldades, por outro as condições 

climáticas proporcionam situações edáficas equilibradas e tipicamente florestais (CARUSO, 1983). 

 Os principais usos do solo e cobertura do maciço serão melhor descritos no decorrer deste e 

no próximo capítulo, porém é necessário frisar aqui, que os desmatamentos realizados, ocasionando 

longas décadas de solos desnudos, mantidos à fogo, degradaram desastrosamente a superfície do 

maciço, atrasando os processos de sucessão ecológica que só recentemente despontaram em avanço 

(CARUSO, 1983). 

 Outro elemento que compõe e condiciona o aspecto ambiental do Maciço da Costeira são os 

fatores climáticos. O conjunto de vertentes do maciço é alimentado por inúmeras nascentes onde a 

altitude elevada, juntamente da composição entre relevo e vegetação, dá o escopo da importância 

dos recursos hídricos que posteriormente foi usado como justificativa para a criação de uma 

Unidade de Conservação na área. 

 De modo geral, o Maciço é influenciado pelas mesmas variantes que atuam na região central 

do litoral catarinense, onde predominam os ventos do quadrante norte com intensidade moderada, 

típicos da atuação das massas quentes equatoriais, intercalados com eventos como frentes frias, que 

são ocasionadas pelos avanços das massas polares, gerando ventos geralmente mais intensos, porém 

mais raros, do quadrante sul. A instabilidade é característica marcante na região e o número de dias 

de sol por ano gira em torno de 180. As precipitações estão relacionadas às frentes frias e à 

instabilidade condicionada pela maritimidade, que mantém altos os níveis de umidade relativa do ar 

(MENDONÇA, 2002). 

 Entretanto, ao se tratar de micro climas, analisando o maciço em partes, é possível notar 

consideráveis diferenças em relação a temperatura e umidade. Nos topos do Maciço da Costeira, 

bem como outros da região, em mesma ou superior altitude, ocorre frequentemente fenômeno 

chamado popularmente de “chapéu” ou “toca”, da expressão: “o morro tá de chapéu”, que nada 

mais é que a condensação e formação de nuvens que ocorre “fixamente” sobre os cumes, de modo 

que mantém os fluxos dos rios e a umidade dos solos, pastos e florestas, independente de 
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precipitações. 

 Ainda que não se tenha estudos precisos e detalhados sobre os micro climas do Maciço da 

Costeira, em algumas das atividades de campo realizadas nesta pesquisa, foi utilizado Termo-

Higrômetro (figura 10) e verificada diferença de 2 à 4 graus de temperatura entre as áreas 

florestadas em altitudes médias e as áreas de pastagem em altitude elevadas, sendo superiores as 

segundas, observada a umidade que se apresentava inversamente proporcional. Raôni ressalta 

algumas particularidades climáticas sobre o Maciço, resgatando outro autor: 

 

Segundo relatos de Maurici Monteiro (2010), há diferenças topoclimáticas nos setores leste 

e oeste do Maciço da Costeira, em função de duas influências geográficas dispostas 

igualmente de forma horizontal: a Serra do Tabuleiro a oeste e a maritimidade proveniente 

de leste. O autor destacou que as chuvas predominantemente frontais vindas desta serra, 

embora mais intensas, são menos frequentes do que aquelas ocorrentes no Canto e Porto da 
Lagoa, que se comportam de forma inversa, uma vez que o Morro da Costeira dificulta a 

chegada deste fenômeno atmosférico à parte oriental do maciço. (BORGES, 2010: 20) 

 

 As análises realizadas sobre as diferentes altitudes entre os topos de morros e os vales do 

Maciço, que variam entre 50 a 400 metros, através das curvas de nível e suas respectivas bacias 

hidrográficas, mostram que a distribuição de água no maciço, seja esta proveniente de precipitação 

ou do “contato” com as nuvens, é bastante equânime (HERMAMM, 1989). 

 As bacias, por suas declividades, sendo algumas bastante abruptas e pouco definidas e outras 

mais suaves, compostas de afluentes, se formam por todos os lados do maciço (HERMAMM, 

1989). Em especial dois vales merecem destaque: o do Rio Córrego Grande e o do Rio Prejubaé. É 

como se a orientação norte/sul talhasse o maciço ao meio. "Essa fratura coincide com os talvegues 

dos rios Córrego Grande e Pirajubaé, cujos cursos apresentam sentidos opostos. Hidrograficamente, 

estes dois rios são os que mais se destacam" (BORGES, 2010: 29). São os dois rios, formadores de 

algumas bacias importantes da Ilha de Santa Catarina, respectivamente a Bacia do Rio Tavares e a 

Bacia do Itacorubi (que deveria se chamar “do Córrego Grande”, uma vez que é o seu maior 

tributário). O Maciço da Costeira é grande tributário da Lagoa da Conceição e também da Baia Sul, 

em sua face oeste – Costeira do Pirajubaé. 

 As figuras a seguir (figuras 11 e 12) permitem constatar que as áreas mais declivosas 

concentram-se na Costeira do Pirajubaé e ao sul do Morro da Represa, no Rio Tavares. Permitem 

também visualizar a orientação dos principais rios do Maciço da Costeira. 
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Figura 10 – Foto Termo-Higrômetro utilizado na pesquisa (Terrero do Seo Valci) 

Fonte: Cid Neto, 2006 

  

 

 A hidrografia presente no Maciço da Costeira, composta pelas bacias hidrográficas relatadas, 

tem grande importância como manancial de abastecimento, que já é aproveitado publicamente 

desde o inicio do século passado. Os usos desses mananciais foram o foco da dissertação de Neide 

Schneider em 1999 e serão melhor detalhados no quarto capítulo. 

 Os rios da vertente leste-sul, sobretudo os Rios da Quebrada e o Pocerão, que vertem para a 

Lagoa da Conceição, juntamente com o Rio Tavares, que verte para leste para depois circular o 

maciço até o Manguezal de mesmo nome possuem uma particularidade, que é a contribuição que 

suas águas doces prestam para a manutenção de outros ecossistemas e ambientes. Esta região de 

manguezal, ao sul do maciço, recebe ainda as águas do Rio Prejubaé e outros menores que também 

nascem no PMMC. Portanto, parte considerável da águas doces que se mesclam as salgadas, tanto 

na Lagoa da Conceição como no Manguezal do Rio Tavares provem do Maciço da Costeira,  
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Figura 11: Mapa de declividade do PMMC 

Fonte: Raôni Borges, 2010 
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Figura 12: Mapa hipsométrico do PMMC 

Fonte: Raôni Borges, 2010 
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demonstrando que a importância hídrica vai muito além do abastecimento da população, pois 

participa do equilíbrio de outros ambientes com os quais o maciço se conecta. 

O Riacho do Chagas, na Costeira do Pirajubaé, faz parte de uma bacia hidrográfica irregular, 

pouco definida e com diversos pequenos tributários, que em função da alta altitude e declividade, e 

da proximidade de suas nascentes com a baía sul, praticamente não constitui planície ao chegarem 

ao nível do mar. Em contrapartida a isto, a região estuarina formada pelo Manguezal do Rio Tavares 

e pelo baixio das Tipitingas recebem aporte de sedimentos pelos rios que nascem no maciço 

(BORGES, 2010). Essa relação entre o maciço e o Manguezal do Rio Tavares, protegido pelo 

Decreto Federal Nº533 no ano de 1992, que cria a Reserva Extrativista Marinha do Pirajubaé, 

também desponta como elemento de destaque e será melhor tratada no subcapítulo que analisa os 

corredores ecológicos do Parque. 

 Há de se fazer um destaque para o curso médio do Rio Prejubaé, onde o mesmo percorre 

cerca de 200 metros em uma bacia suspensa. Raôni também destaca que a “[...] bacia hidrográfica 

do Rio Pirajubaé, nele situada, o clima guarda especificidades características de um vale suspenso 

com vegetação arbórea de considerável densidade havendo inclusive presença de diversas 

macrofanerófitas no local. Este fato somado às taxas de evapotranspiração e às características muito 

pouco alteradas do solo e da água fornece boas condições de ventilação ao vale, influenciando sua 

dinâmica topoclimática” (BORGES, 2010: 20). 

 Os rios que correm para o norte, salvo um pequeno riacho no Pantanal, que corre para o 

Saco dos Limões, pertencem todos à Bacia Hidrográfica do Itacorubi, desembocando no Manguezal 

do Itacorubi, portanto, na Baía Norte. Com destaque para os Rios do Sertão, também chamado de 

Ribeirão Três Córregos (figura 13) e Córrego Grande, onde fica a famosa cachoeira do Poção 

(figura 14), uma das mais procuradas da ilha para o lazer. 

Portanto, a relação ecológica do Maciço da Costeira não se resume nas interações ocorrentes 

internamente, ou seja, dentro do próprio Maciço da Costeira, tão pouco concentram-se dentro dos 

limites da Unidade de Conservação, como coloca Borges: 

 

Pode-se constatar as claras relações ecológicas que unem o Parque Municipal do Maciço da 

Costeira com os ecossistemas situados fora de seus limites territoriais, o que só reforça a 

noção de interdependência a que estão submetidos estes diferentes ambientes, sejam eles 

lacustres, marítimos, flúvio-marítimos ou montanhosos, como é o caso do PMMC, que 
apresenta as suas cristas e topos principais com altitudes médias superiores a 300m de 

altitude. (BORGES, 2010: 32) 
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Figura 13 – Rio do Sertão – Piniquinho – PMMC 

Fonte: Cid Neto, 2004 

 

 

Figura 14 – Córrego Grande – Poção – PMMC 

Fonte: Cid Neto, 2005 
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 2.1.2 – Flora e Fauna no Maciço da Costeira 

 O Maciço da Costeira, se levado a cabo, se estende por toda área de morros que vai do 

Manguezal do Rio Tavares ao Manguezal do Itacorubi, limitando-se à oeste pela Baía Sul e à leste 

pelo complexo de aquíferos do Campeche, Rio Tavares e Lagoa da Conceição. Ao norte tem sua 

única conexão em elevada altitude, com os morros que dão sequência à cordilheira norte. Permeia 

assim, todos ecossistemas presentes na Ilha de Santa Catarina, a saber: a Restinga, o Manguezal e a 

Floresta Ombrófila Densa, bem como influi em muitos ambientes de transição, ou seja, que 

integram diferentes composições ecossistêmicas. 

 Infelizmente é justamente nos ambientes de transição, peculiares e frágeis que são, que é 

desenvolvida a intensa urbanização, pois ocorrem nas partes menos elevadas e nas encostas. A 

existência e a degradação desses ambientes de transição não foram elementos de grande 

importância nas medidas de proteção para a áreas, sendo que com a delimitação do PMMC em 

1995, que resume a proteção da área somente para as zonas mais elevadas, esses ambientes se 

tornaram alvo de ainda maior pressão urbana e acabou por “isolar” o Maciço e por consequência 

sua fauna e flora, dos demais ecossistemas, incorrendo em grandes riscos e passando a impressão 

que a vegetação do maciço é plenamente homogênea. 

 De fato "A vegetação ocorrente no Parque Municipal do Maciço da Costeira é classificada 

em sua totalidade como Floresta Ombrófila Densa Submontana" (BORGES, 2010: 45). Schneider 

se referindo a "[…] classificação do IBGE e IPUF (1997), a floresta ombrófila densa sobmontana, 

caracteriza a região do PMMC" (SCHNEIDER, 1999: 15), mas que se for analisada em separado 

daquelas outras composições vegetais que se interligam, de forma isolada, perde geneticamente 

força e resiliência (CARUSO, 1983). 

 Entretanto, devido à alta taxa de urbanização do entorno do Maciço da Costeira, justamente 

na frágil ligação deste com os demais ambientes, e para não dar aprofundamento em uma 

problemática bastante complexa e rica, mas que foge aos objetivos principais da pesquisa, as 

questões sobre a flora e a fauna do maciço, são aqui concentradas nas zonas elevadas e tipicamente 

florestais. 

 Outrossim, cabe ressaltar, que mesmo ocupando um grande espaço territorial, as florestas do 

Maciço da Costeira se encontram em diferentes estágios de sucessão, sendo que muitas das áreas 

são iniciais e que somente uma porção é considerada como vegetação secundária estabelecida 

(figura 15).  

Os diferentes estágios de sucessão ecológica da Floresta Ombrófila Densa são: Estágios 

Pioneiros, (Formação Herbácea), da Capoeirinha (Herbáceo-arbustiva), da Capoeira (Arbustiva), 
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do Capoeirão (Arbóreo inicial) e Floresta Secundária (Arbóreo avançado) (COURA NETO & 

KLEIN, 1991:14 apud BORGES, 2010; CARUSO, 1983). 

 

 

Figura 15 – Foto da floresta secundária no PMMC 

Fonte: Raôni Borges, 2009 

 

 

 De acordo com Borges, "Pode-se afirmar que o Capoeirão é o estágio de sucessão vegetal 

secundária ocupante da maior parte da área do PMMC, seja através de bolsões semi-isolados ao 

longo das florestas ripárias, seja distribuindo-se irregularmente pelas encostas" (BORGES, 2010: 

53). A regiões florestais, nos "bairros Rio Tavares e Canto da Lagoa encontram-se mais conservados 

com grande parte das áreas cobertas por floresta secundária" (SCHNEIDER, 1999: 25). 

 Por isso que essas regiões (figura 16) são as mais importantes para o banco de sementes do 

Maciço da Costeira. No entanto, quando comparadas com áreas de floresta primária, praticamente 

inexistentes na Ilha de Santa Catarina, a semelhança verificada entre ambas é “[...] quanto ao 
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aspecto fisionômico, mas não quanto à composição das espécies, pois a floresta secundária é 

distinta da floresta primária” (BORGES, 2010: 54).   

 A afirmação de Borges é fundamentada por Caruso, que descreve que “No caso da Ilha de 

Santa Catarina o clímax climático seria alcançado com a regeneração da floresta correspondente ao 

clima regional que é eminentemente florestal. Devido ao esgotamento a que foram levados os solos 

pela atividade agrícola, seria necessário tempo muito superior a 100 anos para que a floresta se 

instalasse definitivamente” (CARUSO, 1983: 117). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 16 – Foto do Canto da Lagoa 
Fonte: Raôni Borges, 2009 

  

 

As zonas menos florestadas do Maciço ocorrem na Costeira do Pirajubaé, no Pantanal e 

Córrego Grande. A manutenção das pastagens e dos terrenos "limpos" através de queimadas 

(SCHNEIDER, 1999: 34) foi o principal fator para que estas áreas apresentem até os dias hoje 

grandes diferenças nos estágios de sucessão. As queimadas perduraram com intensidade até o ano 

de 2005, sendo que no inicio da pesquisa, ainda ocorriam de forma pontual e de certa forma, 
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“controlada”. Na página 34 de sua dissertação, Neide explica que "A prática de atear fogo nas 

pastagens para a criação de gado solto fato que ocorre em maiores proporções nas áreas dos bairros 

Córrego grande, Pantanal e Costeira do Pirajubaé (figura 17), área do PMMC." 

 

 

Figura 17 – Foto da cobertura vegetal do Maciço da Costeira 

Fonte: Cid Neto, 2011 

 

 

 As citações acima remontam tempos passados, onde os usos do solo do maciço foram 

severamente mais intensos que os atuais. O processo de desmatamento do Maciço da Costeira é 

bem semelhante com as demais áreas da Ilha de Santa Catarina. A extração seletiva de madeiras de 

lei para construção e reparo de embarcações, a coleta para lenha e a retirada da vegetação para dar 

espaço para as habitações e plantações são a gênese desse processo, que é intensificado com a 

chegada dos açorianos, com a caça da baleia, e recentemente com os processos de urbanização 

desregrado do Município de Florianópolis (CECCA, 1999; CARUSO, 1983). 

 Portanto, é a partir de 1748, com a chegada dos colonos soldados açorianos, que se 
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intensifica os processos de desmatamento, que até então era seletivo e pontual, na Ilha como um 

todo e também no Maciço da Costeira. A instalação de engenhos, cujas ruínas estão documentadas 

neste trabalho, demonstra o potencial aproveitado da superfície do solo para a agricultura que marca 

a história de ocupação e uso do solo na região (figura 18). Esse processo, pautado pela substituição 

dos espaços produtivos, dada a baixa fertilidade do solo, proporcionou que mesmo sendo 

praticamente todo ocupado por plantações e pastagens, o Maciço da Costeira tivesse entre uma e 

outra área cultivada, espaços vegetados (CARUSO, 1983). 

 

 

Figura 18 – Foto de vegetação no estagio “Capoeira” no Maciço da Costeira 

Fonte: Cid Neto, 2010 

  

 

A partir de 1900, tal como em toda a Ilha de Santa Catarina, as produções rurais do Maciço 

da Costeira entram em declínio, sendo que aos poucos a vegetação vem se recuperando, salvo as 

porções que foram mantidas, como já dito, a fogo para a manutenção das pastagens e das supostas 

propriedades privadas, que foram tomando importância na medida em que se abandonava os 



70 

 

processos tradicionais de uso e ocupações comunais e coletivizadas (CAMPOS, 1991). 

Então a cobertura vegetal encontrada hoje no Maciço é fruto dos processos históricos de 

degradação, que por conta dos métodos tradicionais, exemplificados pela “coivara”, que é a prática 

da substituição permanente das áreas de plantio, absorvida dos indígenas pelos açorianos, conseguiu 

de certa forma permanecer. A sucessão ecológica é das mais ricas e analisáveis na região, pois 

concentra em pequena área, muitas etapas dos processos de sucessão em relação aos diferentes 

tempos de exposição (abandono das terras) sem manejo pelo homem. 

 Pós 1970, os processos de urbanização passaram a ser os principais fatores de degradação 

ambiental na cidade de Florianópolis e a região do Maciço da Costeira altamente impactada por sua 

localização. A pressão urbana inicia um regresso para as áreas mais elevadas, antigamente ocupadas 

de forma tradicional e a vegetação, agora em pleno processo de recuperação, passa a sofrer as 

ameaças modernas da ocupação do solo. Os impactos incidem sobretudo nas áreas do Maciço 

voltadas para o norte e para o oeste, por suas interfaces com a zona central da cidade. 

 Em 1995 é criado o PMMC, para garantir, segundo leitura rápida da lei, a manutenção dos 

recursos hídricos da região, aproveitados publicamente. Entretanto, como já apontado, a criação da 

UC não é determinante em nenhum dos fatos concretos de modificação da forma ou dos signos dos 

usos e ocupações do Maciço. Obviamente que a criação da Unidade deixou de induzir determinadas 

propostas para a área, mas não induziu necessárias aplicações para a proteção esperada. 

 No século 21, as observações sobre os aspectos ambientais do Maciço da Costeira remontam 

análises sobre as facilidades e dificuldades apresentadas depois da lei, e apontam para um continuo 

avanço de problemas, representado agora pela pressão urbana e pelas contaminações e invasões 

biológicas e pelas supressões animais e vegetais recorrentes. 

 Uma das supressões recorrentes é a extração de palmito, que foi uma das questões 

pesquisadas por Raôni Borges. Ele afirma: “As populações de içara (palmiteiro – Euterpe edulis) 

foram reduzidas drasticamente” (BORGES, 2010: 47). De fato, considerado o potencial e 

capacidade da floresta em questão, o numero de espécimes certamente foi muito maior do que o 

atual. Entretanto, há de se destacar que ainda existe população razoável e em determinados pontos, 

em alto grau de desenvolvimento, como por exemplo, nos arredores da casa do Seo Valci, localizada 

no centro do parque. 

 A partir da década de sessenta, a Ilha de Santa Catarina passou a ser alvo de projetos de 

reflorestamento, predominando espécies pouco variadas dos gêneros Pinus e Eucalyptus. Quando 

estas espécies exóticas começam a adaptar-se às condições climáticas regionais, reproduzir-se e 

multiplicar-se rapidamente, causando prejuízo ou a eliminação de espécies da flora e fauna nativas, 
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são consideradas invasoras. Portanto, espécies exóticas Invasoras são aquelas que induzidas ou não 

pelo ser humano, acabam sobrevivendo e se multiplicando em ambientes que não aquele de origem, 

por vezes causando danos ao equilíbrio do ambiente que está sendo ocupado. (CARUSO, 1983). 

 Não fomentados diretamente pela indústria madeireira, a introdução dessas espécies na Ilha 

de Santa Catarina teve motivos experimentais e de pesquisa. Nunca ocorreu aproveitamento 

econômico dos plantios realizados. A dispersão para além das áreas ocupadas propriamente para 

esta finalidade se deu de forma natural e induzida, cuja primeira forma acontece 

indiscriminadamente pelo vento e outros dispersores naturais e a segunda maneira, de modo a 

cumprir com alguns objetivos principais como a descaracterização da cobertura vegetal nativa e a 

demarcação e representação física de propriedades privadas. No PMMC, a relação com estas 

espécies não é diferente do restante da Ilha de Santa Catarina (BORGES, 2010). 

 As espécies vegetais do gênero Eucalyptus (família Mirtaceae), nativas da Austrália, 

distribuem-se de forma localizada e não tão significativa no PMMC, por não ser invasora, estando 

presentes de forma dispersa principalmente nas imediações das bacias hidrográficas do Rio Córrego 

Grande e do Riacho do Chagas, Os núcleos mais significativos constatados em pesquisa de campo 

foram à meia encosta do Morro da Costeira, alguns presentes no interflúvio que divide a bacia do 

Córrego Grande da bacia do Rio do Sertão e aqueles isolados, plantados para servir como 

demarcação de terras, sendo exemplos os indivíduos quase equidistantes presentes no divisor de 

águas na serra Córrego Grande, facilmente vistos de vários ângulos por toda a cidade (figura 19). 

 

 

Figura 19 – Foto dos Eucaliptos do topo do Maciço da Costeira – PMMC 
Fonte: Cid Neto e Raôni Borges, 2010 



72 

 

 Uma considerável área ocupada por Eucaliptos está localizada no Córrego Grande, em área 

fora dos limites do PMMC mais integrada florestalmente ao mesmo, sendo considerável seu 

impacto local e na paisagem do Maciço da Costeira. 

 Já os Pinus, por suas características principais: grande poder de adaptação aos diferentes 

ambientes; fácil dispersão de sementes; poder de dormência das sementes; e o rápido domínio que 

exerce ao se estabelecer, é encontrado no PMMC em maiores concentrações do que os Eucaliptos. 

Indivíduos isolados de Pinus, fruto em sua maioria da dispersão pelo vento, são encontrados 

entremeados pelas espécies típicas de capoeira e capoeirinha principalmente nas bacias 

hidrográficas do Rio Córrego Grande, Pantanal e Riacho do Chagas. As mais significativas 

aglomerações (figura 20) do gênero foram observadas nas nascentes existentes nestes dois locais 

(BORGES, 2010). 

 

 

 

Figura 20 – Foto de zona ocupada por Pinus sp no PMMC 
Fonte: Coletivo UC da Ilha, 2011 
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 Outras exóticas invasoras comuns no Maciço da Costeira são o Capim Melado, nas áreas de 

pastagem já apontadas e algumas espécies frutíferas, como a Goiaba e o Baguaçu, por todo o 

Maciço. Próximo as casas, nas cotas mais baixas, espécies arbustivas e outras, como plantas anuais 

e forrageiras, também avançam para as áreas de composição nativa. As principais espécies com esta 

relação são a Trapoeiraba e a Maria Sem Vergonha. 

 Todas estas espécies exóticas concorrem com as espécies nativas, dentro do processo de 

sucessão ecológica que está posto para o PMMC. A existência de áreas degradadas traz vantagens 

para as exóticas, que juntamente dos usos ocorrentes nos ambientes do Maciço da Costeira, dão 

forma aos impedimentos, atrasos e acelerações deste processo. 

 Contudo, sabe-se por populares, que nos recantos mais inacessíveis, existem no Maciço da 

Costeira pequenos e isolados remanescentes de espécies consideradas raras em Florianópolis, como 

a canela-preta (Ocotea catharinensis) e a Peroba (Aspidosperma pyricollum) encontradas em 

poucos lugares como, por exemplo, o Parque Municipal da Lagoinha do Leste, Parque Municipal da 

Lagoa do Peri e nos morros da Lagoa da Conceição, infelizmente este últimos ainda sem medida de 

proteção específica. Portanto, existe resiliência e grande capacidade de regeneração das matas do 

PMMC, a ponto de poder considerar o lugar como de irradiação positiva para o fortalecimento da 

floresta na Ilha de Santa Catarina como um todo (BORGES, 2010). 

 As condições compreendidas pelo Maciço da Costeira são vasto campo para pesquisas e 

projetos, onde o acompanhamento e o aproveitamento dos processos evolutivos de recomposição 

vegetal devem ser considerados como possibilidades evidentes. Determinados projetos e estudos 

sobre a questão das exóticas e sobre o processo de sucessão natural podem inclusive acelerar os 

mecanismos e as etapas. 

 O entendimento sobre a história da cobertura vegetal na Ilha de Santa Catarina é essencial 

para compreensão da fauna presente nos ecossistemas dos dias atuais, e consequentemente a 

compreensão da triste realidade de extinção permanente que sofrem os animais do litoral 

catarinense, em especial aqueles ilhados. 

 As espécies animais do Maciço da Costeira são obviamente diversas e representativas, como 

haveria de ser em uma área tão extensa e com os remanescentes já levantados. Mesmo com tanta 

explotação, consegue manter populações significativas dentro dos parâmetros da Ilha de Santa 

Catarina. Ou seja, a composição da fauna corresponde à realidade de condições e está propensa as 

mesmas ameaças que os demais lugares da região. 

 Nas florestas da Ilha de Santa Catarina, não ocorrem mais animais de grande porte, como os 

grandes mamíferos onças, jaguatiricas, gatos do mato, porcos, veados, capivaras, antas e outros. 
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Devido aos desmatamentos, à caça e ao confinamento do território, os animais maiores foram os 

primeiros prejudicados. Os remanescentes são animais menores e aqueles presentes no PMMC 

possuem a representatividade da Ilha de Santa Catarina como um todo, como pequenos mamíferos, 

repteis, anfíbios e uma infinidade de insetos. 

 Entre os mamíferos nativos do PMMC, encontramos a Irara, o Mão Pelada (guaxinim), o 

Cachorro do Mato (graxaim), o Tamanduá Mirim, o Tatu, a Paca, a Cotia, o Coati e pequenos ratos 

silvestres. Os répteis são representados pelos Lagartos Teiú e outros menores (figura 21); cobras 

como a Coral, a Jararaca, a Jararacuçu, a Rateira (Caninana) e outras menores como a Cipó, a Verde 

e a D'água. 

 

 
Figura 21 – Lagarto não identificado encontrado no Maciço da Costeira 

Fonte: Cid Neto, 2010 
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 A avifauna é outro destaque no Maciço da Costeira, onde dezenas de pequenas espécies de 

pássaros frutíferos e outros tantos residentes como as aracuãs, gralhas azuis, tucanos e curiangos, 

convivem com aves de rapina, como gaviões e corujas, algumas delas migratórias, como no caso do 

Falcão Peregrino. Aves marinhas também sobrevoam frequentemente áreas do Maciço da Costeira, 

cruzando-o. 

 Outro elemento interessante sobre a recomposição vegetal e a expansão das populações 

animais no PMMC é o retorno do Macaco Prego, há tempos não registrado no Maciço da Costeira 

porém bastante avistados nos morros que seguem ao norte, sobretudo na Costa e na Lagoa da 

Conceição, são avistados também nas matas do Canto da Lagoa e até mesmo no Córrego Grande. 

 É agora possível afirmar, portanto, que a fauna do PMMC é muito rica e importante para a 

manutenção de todo o ecossistema da Ilha de Santa Catarina. Tal atributo acaba atraindo caçadores 

(figura 22), cujo interesse principal são aves e pequenos mamíferos como o tatu e a paca. 

 

 

 

Figura 22 – Foto de acampamento provisório para caça no PMMC 

Fonte: Raôni Borges, 2010 
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 Aliados da falta de fiscalização ambiental, os problemas ambientais pelos quais passa o 

Maciço da Costeira, são aos poucos detalhados durante o trabalho, sendo que com relação imediata 

com as questões da proteção da fauna e flora destacam-se a dificuldade de integração da Unidade de 

Conservação criada com a malha urbana que a rodeia, causando confinamento genético, pois não 

estão garantidos os Corredores Ecológicos e a Zona de Amortecimento, sendo inexistente também a 

verificação dos fundos de lote e a garantia de integridade dos limites do Parque. 

 Então, dadas as condicionantes dos processos de sucessão natural, a caça funciona como 

processo aniquilador de futuras pretensões para com a gestão e manejo da UC. As denúncias são 

antigas, mesmo sendo boa parte dos caçadores, provindos das próprias comunidades dos arredores 

do PMMC. Em matéria de jornal, Celso Martins, jornalista de Florianópolis, comenta a questão 

“[…] dezenas de coletores e caçadores percorrem as trilhas internas, principalmente à noite. Os que 

caçam procuram pacas, tatus e quatis” (MARTINS, 2000, s/p). 

 A quebra na cadeia alimentar e no equilíbrio ecológico do PMMC é somada a ocorrência de 

animais exóticos, como o gado, criado solto nos pastos e matas de todo o parque, e cabras, porcos e 

galinhas, em pontos isolados. Outros animais proibidos por lei, como cachorros e gatos também são 

encontrados com frequência nos interiores do Maciço da Costeira, sendo os primeiros usados 

inclusive durante as referidas caçadas. 

 Como apresentado, considerada a importância em termos ecológicos do Maciço da Costeira, 

algumas medidas de proteção foram tomadas, como visto no primeiro e introdutório capítulo, 

entretanto, cabe ressaltar novamente que a legislação específica e as outras poucas medidas de 

proteção para com o Maciço da Costeira, em nenhum momento significaram concretamente 

participação nos processos de sucessão e o consequente retorno e aumento populacional das 

espécies. De fato, se pouco existe conhecimento e compreensão acerca do PMMC, bem como 

medidas e projetos que o divulgassem e praticamente nenhuma implementação, não poderia mesmo 

a criação do Parque servir como divisor de águas nos usos e condições. 

 

 

2.2 – Análise da Formação Socioespacial do Maciço da Costeira 

 

Dir-se-ia que o homem, invejando a natureza, busca diminuir os produtos do solo e não lhes 

permite ultrapassar seu nível (RECLUS, 1864). 

  

 Na primeira parte deste capítulo, que versa sobre as bases físicas e “naturais” do Maciço da 

Costeira, inevitavelmente introduziu-se parte das relações socioespaciais ocorrentes na região do 

Maciço da Costeira, pois afinal de contas, são os usos dos recursos naturais e o processo histórico 
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de ocupação do solo da Ilha de Santa Catarina que remetem a um pensamento sistêmico e integrado 

de como ocorreram e ocorrem os processos de supressão e recuperação da cobertura vegetal e 

consequentemente dos animais que habitam os diferentes ecossistemas e que são mediados pelo 

meio físico. 

 Compreender a formação socioespacial do Maciço da Costeira elucida de certa maneira, 

uma compreensão mais ampla da ocupação do litoral sul brasileiro, mais especificamente aquele 

ocupado pelos açorianos a partir do ano de 1748, que se concentra no litoral centro-sul catarinense. 

Isso porque os arredores do PMMC se distinguem em diversidade de ambientes, sendo que em cada 

localidade, especiais atributos foram potenciais modeladores da forma de ser e viver da população. 

No entanto, os impactos destas diferentes relações só são passíveis de constatação, quando levamos 

a escala de análise para o lugar, entendendo que singularidades e especialidades, natas e ou 

construídas, levaram a diferentes paisagens e relações das populações com cada localidade. 

 Os principais elementos e questões que propiciam as distintas relações que serão 

apresentadas neste trabalho, possuem origem nos mesmos momentos históricos e por suas 

semelhanças gerais, passam despercebidos os detalhes pela maioria da população atual, que segue e 

repete muito daquilo que foi construído nas relações sociais de outrora, sem compreender. Neste 

sentido, é devido e necessário uma rápida passagem pelos principais momentos do uso e ocupação 

da Ilha de Santa Catarina de modo geral, apropriando-se do vasto legado histórico (ainda que 

genérico) que nos presentearam com seus escritos os historiadores Walter Piazza, Evaldo Pauli, 

Sílvio Coelho dos Santos, Nereu do Vale Pereira e Osvaldo Rodrigues Cabral, e num segundo 

momento, considerando com afinco as considerações pontualizadas e vivenciadas de Virgílio 

Várzea. 

 Segundo estes e outras dezenas de autores, com brevidade, a formação socioespacial da Ilha 

de Santa Catarina se origina com as ocupações indígenas, que segundo investigações nos sítios 

arqueológicos destes povos, datam aproximadamente 6 mil atrás. 

 A primeira evidencia dessas ocupações são os chamados Sambaquis e são atribuídos a povos 

nômades ou semi-nômades que vivam próximos de litoral e se alimentavam basicamente de frutos 

do mar. Consistindo de amontoados de conchas diversas, alternados com terra, areia, pedras, 

madeiras e outros materiais, os Sambaquis variam em altura e extensão e são localizados 

estrategicamente próximo de fontes de água doce próximas ao mar ou lagoas. Estes registros, 

repletos de matéria orgânica, do chamado Povo do Sambaqui, datam aproximadamente entre 6 mil e 

2 mil anos atrás (BECK, 2007). 

 Existem na região da Ilha de Santa Catarina, outros registros arqueológicos costumeiramente 
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atribuídos aos povos do Sambaqui, que são as inscrições rupestres e as oficinas líticas. No entanto 

não se tem comprovações concretas desta relação, sendo que o principal indício seria o encontro de 

zoólitos diversificados (representações de animais em pedra) entre as camadas dos sambaquis, o que 

sugere o uso dos amoladores e afiadores (oficinas líticas) pelos sambaquianos. 

 Os sítios desses povos não aparentam terem representado grandes impactos para os 

ambientes de sua época e tão pouco apresentam hoje impactos para a paisagem e para os 

ecossistemas. Sendo importante a conservação dos sítios e os estudos sobre como viviam, sobretudo 

porque o faziam de modo integrado e harmonioso com o meio. Muitos destes sítios, recorrentes por 

toda a Ilha, foram parcialmente ou completamente destruídos para a fabricação de cal, com o 

aproveitamento das conchas, o que eleva ainda mais a importância dos sítios atuais, carentes de 

demarcação e apropriação adequada (DUARTE, 1971). 

 Depois viveram na Ilha os chamados Itararés, que são relacionados ao grupo Je, com 

datações estimadas entre 2 mil e mil anos atrás. Aparentemente mais sedentários, estabeleceram as 

primeiras cerâmicas e usos mais efetivos dos lugares interioranos em detrimento da “beira da 

praia”. Possivelmente provindos do interior do continente, em processo migratório complexo, 

tinham mais habilidades com a floresta, com a caça e tinham menos vínculos com o mar que os 

Sambaquianos, apesar de terem ocupado praticamente os mesmos sítios, deixando registros que os 

diferenciam (principalmente cerâmicas rústicas) nas camadas superiores dos sambaquis, mas já sem 

grande acumulo de conchas (IPHAN, 2010). 

 Os sítios dos Itararés são bastante coincidentes com os dos Sambaquianos, e da mesma 

forma não aparentam terem representando riscos e danos ambientais. No entanto, para uma fixação 

mais estável e para uma alimentação onde o mar não era tão representativo, já é perceptível alguma 

interação maior com os ecossistemas e ambientes terrenos, como o inicio da domesticação de 

animais e plantas, bem como a possibilidade de reduzidos cultivos realizados com pouca técnica e 

melhores condições de armazenamento de viveres. 

 Já a última nação indígena a habitar a região onde hoje se localiza a Grande Florianópolis, 

os Guarani, mas precisamente os M'bya Guarani, ainda presentes nos dias atuais e possuem práticas 

e técnicas bem mais elaboradas e sofisticadas do que os primeiros e segundos, e por conta disso, 

constroem interação muito maior com o ambiente ocupado. Também com foco nas zonas litorâneas, 

os M'bya Guarani ocuparam a Ilha de Santa Catarina de cerca de mil anos atrás até, não se sabe bem 

ao certo, próximo da chegada dos Açorianos, em 1748. Segundo relato dos M'bya Guarani situados 

em Terra Indígena no município de Biguaçu (no continente, em frente à Ilha de Santa Catarina na 

Baía Norte), através dos escritos de Milton Moreira Wherá Mirim, então cacique da aldeia em 1989, 

que foram reproduzidos pelo jornalista Ozias Deodato Alves Junior, a principal causa da redução da 



79 

 

população guarani na ilha foram as doenças trazidas pelos européias. Os últimos sobreviventes 

teriam “escapado” pelo sul da Ilha, dando origem às outras Terras Indígenas desse povo, no 

município de Palhoça, em local conhecido como Morro dos Cavalos (no continente, em frente à Ilha 

de Santa Catarina na Baía Sul) e posteriormente em Biguaçu (ALVES JUNIOR, 199?). 

 Então o povo Guarani conviveu na Ilha de Santa Catarina com as ocupações européias até 

sucumbir e encontrar refugio fora da ilha. Por sua contemporaneidade, são mais conhecidas suas 

técnicas e utilizações do meio natural, as quais foram em grande parte absorvidas pelos primeiros 

'brancos' a se aventurar por essas terras. Diferente das duas primeiras manifestações indígenas, os 

Guaranis marcam a paisagem, caracterizam seus territórios e os reflexos destas atividades são até 

hoje significados e recriados na história de uso e ocupação do solo que se sucedeu e que está ainda 

em curso. 

 Sabidamente os Guarani desta região, também conhecidos como Carijós, estabeleceram 

formas de manutenção da vida de modo sedentário, se apropriando de maneira intensiva, porém 

equilibrada dos recursos. Articulados com os diferentes ecossistemas e ambientes, se tornaram bons 

caçadores, pescadores, coletores e se destacaram pelas técnicas de produção e processamento de 

alguns gêneros, incrementando uma dieta variada e um modo de vida pacato, estável e socialmente 

complexo. Contudo, as formas pelas quais se davam as atividades sempre foram bastante 

harmoniosas e respeitosas entre si e com a “natureza”. O destaque das atividades Guarani com 

relação à impactos e interatividades é o método depois também adotado pelos imigrantes açorianos, 

chamado de Coivara (CARUSO, 1983). 

 Então, mesmo possuindo longo tempo de ocupação humana (seis mil anos) é somente nos 

últimos 500 anos, com a chegada dos europeus, que a ocupação passa a demonstrar impactos 

severos, imprimindo a partir de então, uma característica moderna particular na paisagem, que é o 

desmatamento além da necessidade real. 

 A coivara para o Guarani tem significado distinto daquele empregado historicamente pelo 

colonizador. Enquanto para o Guarani a sobrevivência se faz na interação e no manejo dos recursos, 

para o colonizador o mesmo método serviu para otimizar os esforços no isolamento do homem do 

meio. Dada a escala populacional da ocupação açoriana e madeirense de 1748 em diante, que de um 

momento para o outro, quando da chegada inicial das famílias imigrantes, a população da Ilha salta 

de cerca de 5 mil pessoas (índios Guarani e europeus) para cerca de 10 mil, as necessidade de 

espaço para as casas e para os cultivos, de madeira e lenha e outros recursos levaram a uma 

condição de devastação em curto espaço de tempo (PIAZZA, 1992 e 1994; CABRAL, 1979; 

CARUSO, 1983). 
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 Considerando então que as primeiras ocupações dos portugueses já tinham como proposta a 

instalação efetiva de ocupação da região para defesa estratégica militar e que para o mantimento das 

intentadas dos primeiros navegadores, e considerando que as tentativas de ocupação de Dias Velho, 

das tropas de colonos soldados para a construção e manutenção do sistema de fortificação, e ainda 

que quando da chegada dos açorianos e madeirenses a população sofre um grande salto, era preciso 

espaço “limpo” para produções e cultivos que abastecessem os habitantes de diferentes gêneros 

alimentares, pode-se imaginar a aceleração dos processos de desmatamento de toda a ilha. 

 Primeiro as poucas áreas planas secas foram ocupadas plenamente e aos poucos as encostas 

também. Em muitas localidades mais interioranas, agrupamentos de pessoas articulavam suas 

produções de forma coletivizada, otimização o uso dos engenhos para o processamento 

principalmente da Cana de Açúcar e da Mandioca e essas ocupações levaram ao desmatamento dos 

topos de morro e de mais encostas, conectando inclusive, com longos caminhos e picadas, as muitas 

vilas e comunidades. Considerado o modo de vida e as formas de deslocamento, é interessante 

pensar que mesmo com gênese identitária semelhante, ocorreu diferenciações pequenas entre 

aqueles grupos que habitavam as zonas de praia, viventes do casamento entre a pesca e a roça, e 

aqueles do interior da ilha, mais dedicados aos cultivos e processos do campo. Entre esses havia 

obviamente aqueles dedicados aos serviços, que lhes eram prestados a todo tipo de pagamento, e 

também aqueles os que faziam as devidas transações, os chamados Pombeiros e essas características 

acabam marcando algumas das comunidades que hoje são bairros e balneários de Florianópolis. 

 Essas características que diferenciam sutilmente cada comunidade são comuns a todas a 

regiões da ilha e tem reflexo evidente no Maciço da Costeira, onde as diferentes localidades se 

constituíram de acordo com as condicionantes ambientais e suas localizações, uma perante as 

outras. Essa concepção leva a uma ideia de território, que ao passar do tempo parece ter sido 

desconsiderada, restando os lugares. 

 A Costeira do Pirajubaé e o Canto da Lagoa possuem ligação abrupta e imediata dos morros 

com corpos de água e quase não possuem áreas planas, por isso as comunidades têm mais relação 

histórica com a pesca (logo, os cultivos foram abandonados primeiros e a mata é mais recuperada e 

a pesca continua sendo atividade cotidiana). 

 Diferente do Córrego Grande e do Pantanal, que eram mais interioranos e as atividades se 

concentraram por muito mais tempo nos cultivos e pastagem (os pastos queimaram anualmente até 

2005). Já o Itacorubi sempre foi rota de passagem, do que iam da “cidade” para a Lagoa da 

Conceição e para o norte da ilha, e por essa condição caracterizava seus moradores como mercantes 

ou prestadores de serviço, como aquele das Lavadeiras, resistente até os dias de hoje e o dos 

Pombeiros, espécie extinta de comerciante que buscava o produto excedente da pequena produção 
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familiar e o destinava para compradores habituais e rotineiros (múltiplas atividades caracterizam até 

os dias de hoje o bairro). 

 Pode-se dizer que de 1750 até 1900 a agricultura e a pesca foram as atividades principais na 

Ilha de Santa Catarina, que em certos momentos chegou a exportar seus viveres para outros portos, 

inclusive em larga escala, como nos casos ícones da Farinha de Mandioca, da Cachaça, do Açúcar e 

do Óleo de Baleia, mas também o Melão, o Amendoim, o Café e outros produtos tinham força de 

produção e demanda. 

 Os açorianos eram apropriados das técnicas rudimentares trazidas dos Açores e absorvidas 

dos indígenas, sendo a cabotagem, ou seja, o transporte de produtos e pessoas por barcos, a forma 

de realizar o comercio de pequena escala, de porto em porto, de praia em praia. A caça da baleia foi 

motivo de grande desmatamento por carecer de lenha para o derretimento da gordura. Esse tipo de 

atividade teve pouca ou nenhuma relação com o PMMC (Junto do Parque Municipal do Maciço do 

Morro da Cruz, as únicas Unidades de Conservação Municipais sem contato com o mar), mas 

impactou outras regiões da Ilha de Santa Catarina de forma considerável. 

 Em 1850, chegam a Santa Catarina outros imigrantes europeus, sobretudo Alemães e 

Italianos, vivenciados e experimentados dos primeiros processos da Revolução Industrial, que 

passam a ocupar as regiões de vale próximos ao litoral. Com mais tecnologia e incentivo instalam 

moinhos movidos a água e em pouco tempo superam a produção dos engenhos tocados a gado do 

litoral, produzindo basicamente os mesmos viveres. 

 A partir do fim do século XIX, com a implantação da República o fortalecimento da Ilha de 

Santa Catarina como capital da província, cuja cidade que era chamada Nossa Senhora do Desterro 

ou somente Desterro e muda de nome para referendar o processo político em curso, toda a 

população é condicionada a uma transformação no modo de viver e de ocupar os espaços da Ilha.  

(NECKEL, 2003; CARUSO, 1983; CAMPOS, 1991; LAGO, 1996). 

 Ademais, o desenvolvimento dos meios de transporte e o declínio das atividades agrícolas 

acabaram por aniquilar com o comercio de cabotagem e levou ao fechamento do Porto da Ilha de 

Santa Catarina e de praticamente todos os demais, fazendo com que a cidade “desse as costas” para 

o mar e passasse por abrupto processo de transformação cultural e econômica. A Ponte Hercílio Luz 

fica concluída em 1926, consagrando a mudança. 

 É neste período que se intensifica o declínio da agricultura local, sendo que aos poucos os 

modos urbanos são implementados através de políticas públicas autoritárias e a população passa a 

abandonar as áreas mais interioranas em busca de trabalho e renda na “cidade”. Os morros são 

gradativamente largados a sorte dos processos de sucessão natural e a ocupação intensiva retornam 
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para as áreas planas. Contudo, pontos de resistência cultural ocorrem por toda a parte, até os dias de 

hoje. 

 Somente a partir da década de 70 é que o processo de urbanização volta a realmente 

interferir nos processos naturais, espaços de recuperação florestal em curso, de modo que tem inicio 

um novo processo de subida em direção as encostas, desta vez, ocasionado pela pressão 

demográfica das áreas planas, agora plenamente adensadas. Este momento é crucial na esfera 

política da cidade, para as definições dos zoneamentos e determinações das áreas urbanizáveis e 

destinadas a proteção. Os Planos Diretores são estabelecidos e as primeiras Unidades de 

Conservação criadas. Se por um lado, a especulação imobiliária e a verticalização aparecem como 

elementos de influência, originando os primeiros projetos de grande porte e impacto (aterros, 

rodovias, loteamentos, edifícios e outros), por outro lado, a mobilização popular, comunitária e 

científica, se articula estabelecendo os primeiros movimentos ambientalistas na cidade, ampliando o 

debate sobre o modelo de cidade que estava se constituindo. Os objetivos das manifestações eram 

claros: proteção dos sítios naturais, da paisagem, dos recursos hídricos e da qualidade de vida. Na 

década de 1970 a cidade de Florianópolis tinha quase 200 mil habitantes (IBGE, 2007). 

 Com os incentivos do turismo e do funcionalismo público a cidade passa a se desenvolver de 

forma desregrada e a falta de fiscalização e conivência dos gestores públicos com os esquemas 

corruptos incorreu em completo desrespeito com o Plano Diretor e com os índices convencionados 

do bom urbanismo, que preza pelo bem estar e pela perpetuidade dos recursos básicos para a 

sobrevivência humana. Os reflexos disto são visíveis no dia a dia de uma cidade que não se sustenta 

em praticamente nada, onde, por exemplo, a água consumida pela maior parte da população é 

importada de um município vizinho e o lixo de toda a população é exportado para outro município 

vizinho, ambos a valores absurdos. Em meados dos anos 90, quando foi desativado lixão do 

Itacorubi, a população passava dos 250 mil (IBGE, 2007). 

 Para os bairros dos arredores do Maciço, as condições foram basicamente as mesmas da 

cidade, considerando que a face norte e oeste tem relação mais aproximada com as atividades mais 

intensivas (distrito sede) e as faces leste e sul, respectivamente o Canto da Lagoa e o Rio Tavares 

são mais praianos e atualmente, mais interioranos do que os anteriores, invertendo situação inicial, 

onde o mar e a lagoa facilitavam a ocupação e orientavam as atividades econômicas. Obviamente 

que os focos de resistência se mantêm, mas quase como rugosidades (figura 23). 

 Caso a caso, todas as comunidades estão sendo mais impactadas com os processos de 

urbanização em curso. O PMMC, criado em 1995, colabora para a análise desta urbanização, sem 

de fato significar o freio ou limite que deveria ou poderia. Durante o trabalho esta questão será 

desenvolvida e a citação a seguir ajuda nesta compreensão: 
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Estas características de Florianópolis, entretanto, parecem favorecer também contradições 

sociais facilitadas pelas políticas de planejamento urbano vigentes no mesmo que, movidas 

pelo capital imobiliário financiador de grande demanda do setor da construção civil, acabam 
por incentivar ordenamentos habitacionais verticalizados e de casas e condomínios voltadas 

a uma classe média e média alta que, atraídas pelo conforto de morar e viver na Ilha, ao 

mesmo tempo não se apercebem da importância de um planejamento bem estruturado; ou 

seja, possuidor de políticas adequadas de saneamento, abastecimento de água e energia 

elétrica, obras e equipamentos de trânsito público e privado, infra-estrutura urbana básica, 

segurança, que precisam ainda ser implementadas considerando-se que 42% da área do 

Município é considerada Área de Preservação Permanente (FLORIANÓPOLIS, 2012). 

 

 Segundo dados do IBGE, no ano 2000, a população da cidade passa para mais de 330 mil e 

em 2007 o contingente chegou a 396mil. Destes, 50 mil se concentram em áreas tidas como de 

interesse social e 40 mil habitam áreas de risco social e ambiental (FLORIANÓPOLIS, 2009a). 

Levando em consideração a conurbação existente e a consolidação da Região Metropolitana, a 

população estimada para o conjunto dos municípios próximos já passa de um milhão de pessoas. 

São a cada dia intensificadas as pressões ao meio e a necessidade de proteção se redobra. Nos 

arredores do Maciço da Costeira, não é diferente. 

 

No PMMC a situação é semelhante. Os bairros de entorno do Parque são, em geral, 

atualmente alvos de expansão urbana. Bairros como Pantanal e Córrego Grande, que desde 

1970 já recebiam contingentes populacionais devido à instalação de empresas estatais e 

universidades na bacia hidrográfica do Rio Itacorubi, da qual fazem parte, têm ainda hoje 

em seus limites urbanos de maiores altitudes consideráveis possibilidades de avanço da 

ocupação irregular. (BORGES, 2010: 67) 

 
 

 

O fenômeno do turismo e a badalação falseada com que se promove Florianópolis têm 

causado grande impacto social e nos ambientes da Ilha, que lutam naturalmente para se manterem 

com condições precárias de resiliência, sofrendo com a pressão urbana e assim colocando em risco 

a afamada qualidade de vida e todo o conjunto de atrativos que coloca a Ilha de Santa Catarina 

como destino de muitos viajantes a séculos. A conivência dos entes públicos e manutenção destes 

no poder através de velhas e novas oligarquias requentadas que aqui prevalecem historicamente não 

traz boas expectativas e exige da população organização cada vez mais força para barrar as 

famigeradas alterações de zoneamento e desrespeitos a legislação ambiental e urbana em geral para 

beneficio direto da ínfima parcela empresarial da cidade, ligada a lógica tributária da especulação 

imobiliária e da construção civil. 
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Figura 23 – Casa em estilo luso açoriano no Sertão do Pantanal (Fazenda Esperança – Rua Rosa 

Fonte: GT – PMMC, 2010 

  

 

 2.3 – Os Bairros do Maciço da Costeira 

 De forma objetiva, são sete os bairros que circundam o Maciço da Costeira: 

 Pantanal 

 Córrego Grande 

 Itacorubi 

 Canto da Lagoa 

 Porto da Lagoa 

 Rio Tavares 

 Costeira do Pirajubaé 
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A divisão política e territorial atual tem relação histórica com a ocupação primeira destas 

localidades. A começar pelo nome de alguns, tipicamente concebidos pelos Guarani, como Itacorubi 

e Pirajubaé. Os demais se referenciam pelos elementos de destaque do ambiente onde se situam, 

como pantanal, canto, porto, rio, córrego e costeira. 

 Como já visto, o processo de ocupação efetivo das morrarias do Maciço da Costeira se dá 

por conta das necessidades agrícolas, de modo que o desmatamento foi muito intenso e os topos e 

encostas tinham grande importância nas relações econômicas e sociais. Os caminhos, chamados 

travessões eram rota preferencial de “cortar caminho” e mesmo de escoação das produções e 

câmbios entre as comunidades. 

 Portanto é possível afirmar, com ênfase na situação do Maciço da Costeira, mas também 

verídico para outras regiões da ilha, que os bairros se iniciaram e tinham como referencia os altos 

dos morros. Ruas como a Rua Rosa eram mais importantes do que os caminhos que hoje são as 

Ruas Eduardo Edu Vieira (geral do Pantanal) e João Pio Duarte (geral do Córrego Grande). Outro 

elemento que reforça a tese é a ausência dos ditos “centrinhos” destes bairros mencionados, pois por 

estarem instalados no conjunto de morros, tinhas suas moradias dispersas, além de serem todos os 

bairros dos arredores imediatos do PMMC, vilas que sempre foram menores do que as freguesias 

mais tradicionais da Ilha de Santa Catarina. 

 Celso Martins, numa série de reportagens que fez sobre o PMMC no ano 2000, conta sobre 

estes fatos, falando do Rio Tavares: “Nos morros da Costeira e da Represa existiram residências, 

engenhos e farinha e açúcar, caminhos e até uma olaria para aproveitar a argila usada na fabricação 

de porcelana. Ainda estão presentes muitos pés de café e diversas frutas, principalmente banana, 

remanescentes da ocupação do século passado” (MARTINS, 2000). 

 Se não bastassem os remanescentes dos cultivos presentes por todo o parque, são 

encontradas ainda algumas poucas casas centenárias que resistem às intempéries, sobretudo na Rua 

Rosa, como visto na figura anterior e inúmeras ruínas, por todos os lados do Maciço da Costeira, 

que ainda neste capítulo serão apresentadas.  

 Cada um dos sete bairros diretamente relacionados com o Parque possui sua particularidade 

quanto ao uso e ocupação do solo e do uso do Parque. Alguns poucos moradores desses bairros 

ainda mantém vivas algumas tradições, usando as terras fora e dentro do limite do Parque de forma 

rústica e tradicional. Sob este ponto de vista, percebesse que a cultura estabelecida pelas populações 

nativas dos arredores do PMMC possui manifestações que ainda hoje são identificáveis em 

diferentes escalas e dimensões, dado o fato do processo de transformação não ocorrer de forma 

homogênea em todos os bairros. 

 Estes bairros possuem subdivisões, que são comunidades ou até mesmo localidades, sendo 

cerca de duas ou três por bairro, que certamente possuem micro características, um nível de 
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detalhamento que este trabalho não alcança, mas que não pode ser dispensado, pois é nessa escala 

que de fato ocorre as interações das populações com a área do Parque. 

 O modelo “espinha de peixe”, praticado para a divisão das terras pelas famílias, é bem 

caracterizado até os dias de hoje, sendo que a maioria das ruas que formam estas subdivisões dos 

bairros geralmente não possui conexões. Este modelo de divisão de terras, onde cada família tinha 

ao mesmo tempo acesso às nascentes, à encosta e ao mar ou rua principal foi a maneira encontrada 

para que de forma igualitária fosse distribuída a terra entre os colonos, visto que a ilha  se 

apresentava como carente de áreas planas dada demanda de produção que se necessitava, sobretudo 

com a chegada dos açorianos. 

 Entretanto é com a expansão urbana que o modelo se torna visível e insustentável. Cada 

“propriedade” acaba se tornando uma comunidade, sendo que o loteamento, quase sempre irregular, 

ocorre de modo improvisado, como nos casos do Pantanal e Costeira. Portanto ocorrem distinções 

na intensidade e forma da urbanização e consequente modificações na paisagem e modo de viver 

entre os bairros do PMMC. (Figura 24) 

 

 

Figura 24 – Maciço da Costeira visto do Rio Tavares 

Fonte: Cid Neto, 2012 
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O objetivo deste trecho do trabalho é buscar nas contradições existentes nos processos de 

urbanização dos diferentes lugares do PMMC de modo a serem aproveitadas nas análises 

posteriores, onde as relações estabelecidas e possíveis entre as comunidades dos arredores do 

PMMC com o mesmo podem apontar caminhos metodológicos para a urgente e benéfica 

implementação do Parque. 

Uma vez compreendido e respeitado o desenvolvimento histórico destas comunidades, são 

possíveis planejamentos a curto, médio e longo prazo, que busquem trabalhar dentro das 

necessidades e possibilidades, a concretização dos objetivos da UC, de modo integrado e 

participativo. 

 

 

2.3.1 – Pantanal 

 O bairro esta localizado na porção noroeste do Maciço da Costeira, curiosamente em áreas 

elevadas em relação ao mar e caracterizadas pela boa drenagem, com a existência de alguns cursos 

da água perenes e bem definidos. Não há no bairro áreas consideradas alagadiças ou passíveis de 

inundação, salvo uma pequena parte onde hoje está instalada parte da Universidade Federal de 

Santa Catarina. Portanto, a origem de sua toponímia é desconhecida até pelos grandes historiadores 

como, por exemplo, Virgílio Várzea, que em 1900, ao citar o bairro em sua mais famosa e 

indispensável obra: “Santa Catarina – a ilha”, já faz esta indagação com relação ao nome do lugar. 

 Com relação ao PMMC, o bairro ocupa um dos menores trechos, entretanto possui grande 

importância, sendo os aspectos mais visíveis o uso antigo das terras do Parque, como 

desdobramento das ocupações do bairro da Trindade, quando o mesmo ainda se chamada 'Trás do 

Morro', identificáveis nos dias de hoje na Rua Rosa e pelos caminhos históricos e ruínas históricas, 

e também por ser lugar do principal acesso ao topo do Maciço atualmente. 

 A sua ocupação se inicia de maneira intensiva no século XIX, pelas partes altas da área do 

Maciço, chamada de Sertão. Famílias de baixa renda, descendentes de açorianos e africanos 

ocuparam a região em busca de terras para cultivo. Era momento de expansão dos núcleos originais 

chamados freguesias e as primeiras vilas descentralizadas estavam por ser desenvolver. “Os 

primeiros habitantes do morro retiraram a cobertura vegetal para cultivar a cana-de-açúcar, com a 

qual faziam aguardente em alambiques construídos no local. Também cultivavam mandioca, que era 

processada em engenhos rudimentares. O local das derrubadas, depois de alguns anos de cultivo, 

era ocupado pela agropecuária familiar.” (SCHREDER, 1999: 47). 

 Segundo Várzea, o bairro era composto pelos de áreas tipicamente rurais, sem aparente 

ligação direta com a pesca. Seu relato sobre o lugar oferta ao leitor praticamente uma vivência 
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daqueles tempos. 

 

Os sítios que contem são em geral terras de cultura, com simples mas risonhas casinhas 

rústicas e engenhos primitivos, uns feitos de alvenaria, muitos só de pau-a-pique barreado, 

cobertos de telha ou palha, em meio aos lençóis verde-escuro de rama da mandioca, as 
espadanas verde-claro dos canaviais que ondulam ao vento como uma floresta de alfanges 

ou entre cafeeiros tufados e pomares de altas frondes, onde sobressaem a laranjeira, o 

pessegueiro, a ameixeira e a fruta-de-conde. [...] Essa estrada, que descreve uma admirável 

curva de mais de três quilômetros de extensão, sempre orlada de altas cercas de espinheiros 

interrompidas, cá e lá, por alguns pequenos trechos roçados ou renques de bastas árvores 

seculares, que o machado do lavrador poupara não se sabe porque benéfica singularidade – 

vai terminar no vasto largo da Santíssima Trindade, quase em frente ao sítio de onde parte a 

magnífica estrada que daí conduz à cidade pelas Carreiras e pela Pedra Grande. (VÁRZEA, 

1900: 86) 

 

 Apenas na década de 30 do século XX houve uma instalação (pontual) de energia elétrica, só 

para as famílias mais abastadas, e implantação da primeira escola e igreja no bairro. O comércio 

local era bastante pequeno e mal abastecia a comunidade daquilo que não podiam cultivar. 

 Nas décadas de 40 e 50, em função da falta de infraestrutura e em razão da dificuldade de 

locomoção para vencer a topografia acidentada, a área conhecida como Sertão do Pantanal, bem 

como seus arredores, entrou em decadência, uma vez que as produções de outrora tinham se 

encerrado de acordo com o processo que ocorreu na Ilha de Santa Catarina como um todo. Seus 

moradores migraram para as baixadas, pois estas áreas já contavam com melhor infraestrutura e 

estavam melhor localizadas em relação ao centro da cidade, representando assim melhores 

condições frente à cidade que se impunha transformada. 

 As terras, tanto do alto dos morros, como na baixada, de forma costumeiramente porém em 

demasiada menor escala, continuaram a serem usadas de forma comunal para a criação e cultivos. 

Com a criação em 1950 da Fazenda Assis Brasil nas terras baixas do bairro, cercando-as e isolando-

as das encostas, seguida da implementação da  Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, dez 

anos depois, no mesmo local, supostamente estaria dado o passo para que a “modernidade” 

chegasse na região. Estas modificações impuseram aos moradores o retorno para as encostas, porém 

agora conviventes com a especulação imobiliária e com a expansão da cidade. 

 A população residente nas proximidades da UFSC e também da ELETROSUL, que foi outro 

empreendimento de grande porte e que agiu como modelador do espaço, agora retornam para os 

morros, mais empobrecidos do que antes, e desprovidos de seus principais elementos históricos, 

sociais e culturais. Estes agentes modeladores tiveram como base a destituição das características 

principais do bairro, voltadas às tradicionalidades e à lida com a terra. A expansão populacional que 

caracteriza áreas próximas de universidades tem como suposição a composição multifamiliar, o 

adensamento urbano, o inquilinismo e a rotatividade acelerada de inquilinos. 

 No atual Pantanal (figuras 25 e 26), não há mais o aspecto bucólico apresentado por Várzea, 
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Figura 25 – Foto do bairro Pantanal 
Fonte: Cid Neto, 2012 

 

  

 

Figura 26 – Imagem de satélite do bairro Pantanal 

Fonte: Google, adaptado por Cid Neto e Rafael Lops, 2012 
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onde nos “domingos, a pé, a cavalo ou a carro […] em dias de repouso feliz e suave vilegiatura, 

goza a mais deliciosa impressão de serenidade, simpleza e doçura que constituem a vida campestre” 

(VÁRZEA, 1900: 86). É lugar hoje de grande agitação, de filas e mais filas no transito e de 

construções serviçais, sem nenhuma relação com o passado. 

 É no Pantanal que se localiza a principal entrada do PMMC. É também onde a comunidade, 

principalmente habitantes do Alto Pantanal e do Sertão, melhor compreendem a necessidade de 

proteção do sítio de forma integrada e entendem o PMMC ser grande ferramenta colocada. Foi 

através do envolvimento com esta comunidade que se originou o esboço deste trabalho e por conta 

destes e de outros fatores, que o bairro é amplamente detalhado em sua relação com a Unidade de 

Conservação ao longo do texto. 

 A cada bairro descrito, mais informações se encaixam na complexa e intricada relação entre 

os lugares e os sujeitos do Maciço da Costeira. Com relação às últimas e decisivas transformações 

ocorridas na região, Mara Lago aponta os grandes agentes modeladores e relaciona com cada bairro. 

 

Alguns dos bairros que se constituíram em freguesias da Ilha no passado, e que foram 

incorporados como periferia dos centros urbanos, eram, no início, habitados pela população 
ainda voltada para atividades rurais e pelas classes trabalhadoras, que não tinha condições 

para residir nas áreas centrais, muitos desses bairros estão sendo “recuperados” às classes 

populares, no processo de descentralização. Foi o que aconteceu com a Trindade, após a 

implantação do campus da Universidade Federal. Os bairros vizinhos, Carvoeira, Pantanal, 

Córrego Grande, tiveram seu processo de renovação acelerado pela construção de sede da 

ELETROSUL […] O bairro Itacorubi também se transformou, com a instalação […] de 

importantes órgãos de administração. (LAGO, 1996: 60) 

 

 

2.3.2 – Córrego Grande 

 A conjuntura e caracterização histórica do bairro Córrego Grande é semelhante a do 

Pantanal em praticamente todos os aspectos. O relato de Várzea para o bairro ressalta a marca 

agrícola em evidência e tal como no anterior, não faz relação com a pesca, sendo que em sua 

origem, os povoados têm como referência a expansão da Trindade. 

 

A povoação do Córrego Grande é ainda mais rareada que a do Pantanal e suas habitações 

suspensas quase todas a encostas e socalcos de morros, cortados de fios de água numerosos 

e de uma grossa cachoeira que nasce no contraforte do Monte do Padre Doutor, na Lagoa. 

Essa cachoeira, a 400 metros mais ou menos de altura, domina a capital, e, conquanto 

diminuída pelo desmatamento de suas nascentes, poderia servir, com outras, para abastecer 
de água o Desterro, que até hoje, como vimos, se ressente dessa falta. Depois, esta água é 

magnífica, perfeitamente potável, sem a sobrecarga de sais que se observam na da cidade, 

em geral. O Córrego Grande singulariza-se, entre todos os povoados da ilha, pelo 

acidentado do terreno e os declives abruptos de seus topos de colina, sobrepondo-se uns aos 

outros quase sem a menor superfície plana. [...] As culturas ai compõe-se em totalidade 

cafezais e canaviais, onde se notam várias espécies de cana – a denominada caiana, a roxa e 

a miúda. Os engenhos são numerosos e nele se fabrica bom açúcar, melado e cachaça. 

(VARZEA, 1900: 87) 
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 Em relação ao Maciço da Costeira, o bairro se localiza na porção norte, entre o Pantanal e o 

Itacorubi. É desses três bairros que nascem os principais rios que formam a bacia do Itacorubi, 

como já destacado na citação acima. Na área conhecida outrora apenas como Sertão, hoje são duas 

comunidades, uma chamada Sertão do Córrego Grande e outra chamada Sertão do Pantanal. A 

origem de ambos bairros está no uso desses morretes, que formam pequena, mas intricada serra. 

 Esse lugar de outrora, era afamado na cidade, sobretudo nas regiões próximas, por suas 

manifestações culturais, como por exemplo aquelas utilitárias, como manufaturação da renda de 

bilro e dos utensílios de cozinha e outros de que precisavam, e aquelas ligadas ao folclore e 

tradições, como o Pão-por-Deus, que são bilhetinhos decorados, escritos com versos e sempre com 

um pedido; o Boi-de-mamão, que ocorria no mês de julho; a Farra-do-boi, que ocorre na quaresma e 

próximos dos feriados católicos; e o Terno-de-reis, que acontecia no mês de janeiro, quando um 

grupo de músicos saía à noite cantando de porta em porta em troca de comida ou dinheiro 

(KOERICH, 1996; MARCON, 2006). 

 Os mitos e crenças principais são aqueles do folclore ilhéu em geral, e versam sobre a 

existência de bruxas, lobisomens e boitatás. Outra questão importante na história cultural destas 

comunidades eram as parteiras e benzedeiras, bem como os cultos e ritos católicos, pois os padres 

jesuítas do Colégio Catarinense exerceram grande influência na vida das famílias do bairro, sendo 

que são até os dias de hoje, possuidores de grandes propriedades na região, outrora agrícolas e 

grandes produtoras. A Fazenda dos Padres Jesuítas existiu até o final dos anos 60. Eles plantavam 

várias culturas e criavam animais de corte que serviam na alimentação dos padres e alunos internos 

do Colégio Catarinense. Várias pessoas do bairro trabalhavam na fazenda, onde havia também uma 

serraria. O Padre João Alfredo Rohr foi o mais representativo líder religioso do bairro. Em sua 

homenagem a escola pública do bairro recebeu seu nome. 

 As festas religiosas aconteciam na Igreja da Trindade, como a Festa do Divino, da 

Santíssima Trindade e a Festa da Laranja. Entretanto o percurso para estas festas era feito pelas 

poucas estradas no bairro, sendo estas de chão batido e bem íngremes. Os meios de transporte 

utilizados eram o cavalo, a carroça, a carreta e o carro-de-boi. O único meio de transporte a motor 

era o caminhão, que possuía o Colégio Catarinense, para buscar leite da fazenda diariamente. 

Durante a noite, a iluminação era feita através de lamparinas sendo que a instalação do sistema de 

iluminação pública no bairro, só se deu em 1954 (MARCON, 2006; VIEIRA, 2010). 

 Elemento do bairro pouco conhecido é o antigo presídio agrícola localizado onde hoje é a 

prefeitura da UFSC. O lugar tem grande importância para a História de Santa Catarina e do Brasil, 

pois durante o período final da Segunda Guerra Mundial, o qual foi transformado em campo de 

concentração para presos políticos catarinenses, suspeitos de envolvimento com o Eixo (VIEIRA, 

2010). 
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 A presença do presídio agrícola e de órgãos estatais ligados à agricultura, como a Fazenda 

Assis Brasil (atual UFSC), o Horto Florestal (atual Parque Ecológico do Córrego Grande) e das 

instalações produtivas da igreja, demonstram a relação interiorana de caráter rural, até a segunda 

metade do século XX. Mas, de acordo com as reflexões pré colocadas sobre os processos de 

urbanização da Ilha de Santa Catarina, “o centro urbano iniciou sua expansão também na década de 

60, contornando o limite natural do Morro da Cruz, orientando-se em direção aos bairros da 

Agronômica e Trindade, e posteriormente em direção ao Córrego Grande e Santa Mônica, região 

tradicionalmente agrícola, de chácaras, fazendas e sítios” (CECCA, 1997: 110). Segundo o IBGE, 

neste período, a população do Distrito Sede, do qual fazem parte estes dois primeiros bairros, 

possuía população rural de 4.863 habitantes e população urbana de 73.889 habitantes. 

 De fato, na área central, foi o bairro que paisagisticamente melhor conservou as 

características rurais, cujo elemento singular foi a área conhecida como Fazendinha (figura 27), que  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Foto do bairro Córrego Grande (Fazendinha) 

Fonte: Cid Neto, 2009 
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até poucos anos se manteve em peculiar resistência à expansão urbana. Raôni comenta este 

processo recente da ocupação, que toma tons verticalizados e privatistas. Os "[…] loteamentos no 

Córrego Grande começam a galgar os morros. É interessante observar que suas implementações 

exigem aberturas de ruas que antes não existiam e que promovem a ligação com aquelas já 

existentes; realizando assim a expansão do perímetro urbano no bairro." (BORGES, 2010: 76). 

 O retorno observado para áreas das encostas tem afetado o PMMC e por este importante elo 

de relação entre o bairro e o Parque, o Córrego Grande (figura 28) e sua cachoeira famosa voltam a 

ser tema muitas vezes no decorrer dos capítulos. 

 

 

 

Figura 28 – Imagem de satélite do bairro Córrego Grande 

Fonte: Google, adaptado por Cid Neto e Rafael Lops, 2012 

   

 

2.3.3 – Itacorubi 

 Somente uma pequena porção do bairro tem relação direta com o Maciço da Costeira (figura 

29), sendo que a sede da comunidade, bem como a maioria das atividades econômicas e sociais 

possuem mais relação com o complexo do morros ao norte do Maciço. Entretanto, a zona que vai 

em direção ao PMMC tem importância histórica por ser antigo caminho, o principal acesso por terra 

da Vila Capital para o para a Freguesia da Lagoa da Conceição e para a Freguesia de Santo Antônio 

de Lisboa, mas sobretudo pela imensa importância atual, relacionada ao processo de urbanização 

que vem sofrendo esta região e atingi diretamente o PMMC. 

 O nome da localidade remonta a ocupação dita como pré histórica, possuindo origem 
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Guarani. A ocupação efetiva ocorreu no século XIX, com o desdobramento da Trindade, bairro 

preponderante e mais antigo da bacia do Itacorubi. (Figura 29) 

 Por ser relativamente central em relação à cidade, voltado para a Baia Norte, o bairro sempre 

foi caracterizado pelas rotas de passagem, sendo que seus habitantes eram mais comerciantes, 

chamados de Pombeiros na época, do que agricultores ou pescadores. Contudo, a relação da 

comunidade com o Saco Grande, atuais bairros João Paulo, Tecnópolis e Monte Verde, é muito 

forte, inclusive mais do que com relação à Trindade, de onde se acredita ter se originado a maioria 

da população. 

 Virgílio Várzea relata o bairro relacionando-o com os morros do norte e com o Saco Grande, 

mas comenta sobre o Maciço da Costeira. 

 

Entre a ponta de Cacupé Grande e a do Recife, que é o extremo norte da capital, faz a costa 

uma reentrância, denominada Saco de Itacorubi ou Saco Grande, onde deságuam três 

pequenos rios[...] cujas nascente vêm de uns montes próximos ao norte e da encosta do 

morro do Padre Doutor, na Lagoa. Toda essa região é plana e recortada por esses rios que 

formam, à pequena distância da costa, na altura da estrada circular da Ilha, o local das Três 
Pontes chamado, por existires nele três grandes pontes de madeira, a poucos metros uma 

das outras, pontos que pelo terreno paludoso e raso em que estão, o mar cobre muitas vezes 

nas preamares anormais. (VÁRZEA, 1900: 109) 

 

 As atividades de serviços, como por exemplo, o ofício das Lavadeiras, são comuns no bairro 

até os dias de hoje, remanescentes das atividades de outrora. O livro Itacorubi: fazendo história na 

sala de aula, organizado por professores da rede municipal de ensino em 2003, buscou resgatar na 

memória do moradores mais antigos, através de trabalho com os alunos da escola do bairro, o 

passado da ocupação e as relações sociais construídas. Entre as várias análises do livro, aparecem as 

relações com o Maciço da Costeira, com referencias ao Morro do Padre Doutor, ao Morro das Sete 

Voltas, e a Lagoa da Conceição, de onde também vieram antecedentes das famílias mais antigas. O 

resultado do trabalho é muito interessante e deveria ser repetido em todas as comunidades da 

cidade, somando com memórias a história de ocupação da Ilha de Santa Catarina. 

 

As mulheres viviam da lavação de roupa. Os homens de quitandeiros, com cestas nas costas 

alavancadas por um porrete. [...] às vezes não tinha engenho com gado para fazer a farinha, 

pois o gado era ensinado, então, levava-se a mandioca até um engenho no canto da Lagoa, e 

também dois cavalos para fazer a farinha. [...] a maioria das pessoas plantava em suas casas 

o que precisavam comer, assim, não precisavam comprar. Sábado e domingo íamos à 
cidade vender o que plantávamos. [...] Todos aqui no Itacorubi tinham o que comer. Neste 

aspecto a vida era melhor que hoje. (PEREIRA, 2003: 60) 

 

 Bem como o fizera Várzea: 

 

O arraial do Saco Grande nucleia-se para lá dessas pontes, na parte enxuta do terreno, entre 

a Capotera e os montes. É pouco farto de culturas e não prospera na razão de sua situação, 
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tão bem provida de comunicações – rio, mar e estrada – distante apenas hora e meia do 

coração da cidade. Seus habitantes são em geral mais pombeiros do que agricultores e 

ocupam-se mais do negócio de galinhas e ovos, que vão mercar ao Desterro, do que as 

lavouras. Entretanto o sítio, além de outras culturas, dá bom café e cana, esta última 

abundante em outros tempos. (VÁRZEA, 1900: 109) 

 

 O processo de urbanização do século XX para o século XXI parece de certa forma de ter 

levado em consideração as atividades principais realizadas pela comunidade, sendo hoje o lugar, 

espaço para toda sorte de comercio e postos de serviços. Entre os vários agentes modeladores do 

espaço, se sobressaltam os primeiros, ainda no século passado, sendo o Cemitério Municipal na 

década de 20 e o Lixão na década de 60. Posteriormente vieram os departamentos públicos que 

foram instalados no bairro a partir da década de 70 (UDESC, UFSC-CCA, EPAGRI, CIDASC, 

CELESC, FIESC, APAE, CREA e tantas outras). Para dar cabo ao empreendimento governamental, 

foi construída a SC 404, conhecida como Rodovia Admar Gonzaga, que acelerou o trafego e 

separou o bairro em várias comunidades (SILVEIRA, 2003). 

 

  

Figura 29 – Imagem de satélite do bairro Itacorubi 

Fonte: Google, adaptado por Cid Neto e Rafael Lops, 2012 

 

 

Por fim, de acordo com a expansão do centro, as mudanças de zonamento levaram à 

verticalização (figura 30), que especialmente aí foi das mais intensas, quando comparadas aos 

demais bairros da cidade. 

 No entanto, a área dos acontecimentos pouco tem relação com o PMMC, sendo que no 

trecho relacionado diretamente, um novo processo, o da blindagem do Parque pelos condomínios de 
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alto padrão é muito mais importante para a discussão deste trabalho. A subida do Morro da Lagoa 

sofre em sua margem direita, isto é, voltada ao maciço da Costeira (para cima na imagem a seguir) 

de grandes agressões no sentido do isolamento da área para desfruto particular, sendo o ponto de 

maior importância ecológica no que toca os Corredores Ecológicos do PMMC. 

 

 

Figura 30 – Foto do bairro Itacorubi 

       Fonte: Lúcio Dias da Silva, 2011         

  

 

  2.3.4 – Canto da Lagoa 

 Localiza-se na Lagoa da Conceição, a nordeste em relação ao PMMC. A região, pode-se 

dizer, foi aquela que mais esteve ligada diretamente a uma freguesia das mais antigas da Ilha, o que 

de certa forma aponta para um uso mais intensivo da terra, porem um abandono precoce da mesma, 

que hoje encena das mais ricas e recuperadas de todo o PMMC, mesmo mantendo peculiar e 

importante remanescente de pastagens e cultivos. 

 A região da Lagoa da Conceição vem sofrendo acelerado impacto devido a ocupação 

desafortunada que vem ocorrendo de 40 anos para cá. Aquela típica comunidade de pescadores, 

cujo sítio apresenta evidências materiais da presença dos grupos indígenas e onde a paisagem 

rebuscada é cenário dos mais belos postais que se conhece, vem aos poucos perdendo seu encanto, 

sendo que as partes próximas do PMMC, existem peculiaridades com relação à estas mudanças. De 

modo geral, Mara Lago aponta os principais elementos da mudança. 
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A Lagoa é uma localidade antiga, antes dedicada à pesca e à lavoura […] Pelo fato de ser 

tão bonita e estar próxima do centro da cidade, ela sofreu maior impacto de urbanização. 

[…] Nela habitam, assim, pessoas provenientes de diferentes categorias sociais, convivendo 

com os antigos moradores, aqueles que ainda permanecem. [...] A pressão imobiliária, desta 

forma, é ai muito intensa, com fortes consequências para seus habitantes originais  (LAGO, 

1996: 47) 

 

 Virgílio Várzea ao citar a localidade em sua amplitude, a coloca em destaque com relação a 

cidade, inclusive ressaltando aquilo que hoje significa ao mesmo tempo sinal de desenvolvimento e 

degradação, que são suas belezas naturais e a rica cultura ilhéu. Faz com seu relato, o levantamento 

das principais atividades e produções da região. 

 

A freguesia da Conceição da Lagoa, que fica a lesnordeste da capital à margem ocidental da 

Lagoa Grande é denominada pelo Morro do Padre Doutor (450 metros) de onde se 

descortina um dos mais belos panoramas que os olhos humanos podem apreciar, panorama 

que atrai vivamente a atenção dos viajantes, nacionais ou estrangeiros, que passam ou se 

demoram em Florianópolis, constituindo também o encanto de seus habitantes, que, aos 

domingos e dias feriados, fazem da formosa localidade um dos pontos de suas excursões. 

[…] Daí para baixo, pelos vários caminhos e atalhos das colinas e da planura, onde jaz a 

lagoa espraiando-se a 12 quilômetros de extensão, entre montículos e grandes tabuleiros ou 
coroas marginais – desdobram-se as demais habitações e os engenhos, em meio aos 

terrenos quadriculados pelas roças de mandioca, de milho, cana, feijão e amendoim, 

semelhando um enorme tabuleiro de xadrez. Em certa altura, estreita garganta divide a 

lagoa em duas partes desiguais – uma pequena, estendendo-se para o sul até aos campos do 

Rio Tavares […] A população da Lagoa, que monta a 3.450 almas, é das mais laboriosas 

que conhecemos: cultiva, além das plantas já mencionadas, o café, a uva, o algodão; fabrica 

aguardente, açúcar, melado; exporta para a capital  alhos, cebolas, amendoim, gengibre, etc. 

Outrora cultivava em grande o linho, sobretudo o linho galego e donzelo, que era aí mesmo 

tecido em teares rudimentares e primitivos. (VÁRZEA, 1900: 96) 

  

 Em 1960, segundo o IBGE, o Distrito da Lagoa, o qual o Canto e também o Porto da Lagoa 

fazem parte, possuía população rural de 3.193 habitantes e uma população urbana de 420 

habitantes. Nota-se que não ocorreu mudança populacional por cerca de 60 anos, desde as análises 

de Várzea e que foi a a partir daí que se desenrola todo processo de urbanização desordenada e de 

degradação ambiental e cultural intensa. No Canto da Lagoa (figura 31), apesar de haver distinção 

com relação ao “centrinho” e demais regiões da Lagoa enquanto forma e expressão deste processo, 

também passou por mudanças significativas. Em 1980 haviam 7.897 moradores e no ano 2000, 

haviam 23.929 habitantes fixos (KUHNEN, 2002). 

 O livro Lagoa da Conceição: Meio ambiente e modos de vida em transformação, de Ariane 

Kuhnen, lançado em 2002, remonta com cuidado os processos pelos quais o complexo lagunar, sua 

gente, cultura e tradições vem sofrendo. 

 A grande questão colocada para o PMMC com relação ao bairro do Canto da Lagoa (figura 

32) é o isolamento estabelecido pela forma privatista de ocupação da borda entre a Lagoa e os 

morros, bem como pela própria recuperação em estado avançado da vegetação, que inibe 

desconhecidos de penetrar os poucos caminhos e ruelas que partem da rua principal. 
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Figura 31 – Foto do bairro Canto da Lagoa 

Fonte: Renato de Souza, 2010 

 

 

 

Figura 32 – Imagem de satélite do bairro Canto da Lagoa 

Fonte: Google, adaptado por Cid Neto e Rafael Lops, 2012 
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  2.3.5 - Porto da Lagoa 

 O bairro do Porto da Lagoa (figura 33), bem como o anterior e irmão, Canto da Lagoa, são 

desdobramentos iniciais da freguesia da Lagoa da Conceição e somente se separam pela existência 

do Morro do Badejo, que sutilmente segrega as comunidades, sendo a segunda, voltada também por 

terra a sede da freguesia, ao norte. A ligação por terra mais conveniente para a população do Porto 

da Lagoa era com o Rio Tavares, buscando conectar os dois meios de comunicação tão importantes 

quando era também importante o transporte embarcado. 

 Em relação ao Maciço da Costeira, o Porto compreende a porção mais ao leste, sendo a 

comunidade estabelecida entre os cômoros, a Lagoa da Conceição e a encosta do Maciço. Pode se 

dizer que durante certo tempo, foi a comunidade ao redor do Maciço da Costeira, mais isolada e 

distante do centro da cidade. Portanto, são recorrentes, ainda nos dias atuais, algumas manifestações 

e práticas culturais, bem como a crença e ressurgências de folclores que se assemelham aquelas já 

relatadas para os demais bairros. 

 Uma dessas atividades, que inclusive possui caráter integrador e conector de áreas do 

Maciço, é a caça. Apesar de proibida desde a década de 60, são visíveis constantemente resquícios 

das antigas práticas realizadas, onde rastros e até mesmo os próprios caçadores são encontrados 

dentro do PMMC. Durante o século XX, por conta do declínio agrícola, a prática da caça foi 

considerada pelos nativos como uma forma de manter os caminhos ativos, revisando a marcação 

das propriedades e de distração. 

 

 

 

Figura 33 – Imagem de satélite do bairro Porto da Lagoa 

Fonte: Google, adaptado por Cid Neto e Rafael Lops, 2012 
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A relação da comunidade do Porto da Lagoa (figura 34) com o PMMC é a menos trabalhada 

no trabalho, restando grande lacuna para preencher. As semelhanças e relações extremadas com o 

Canto da Lagoa e com o Rio Tavares ajudam no entendimento da área enquanto detentora da porção 

leste do Parque. A Lagoa possui também, por conta do caldo cultural e caráter cosmopolita, grande 

mobilização social para a manutenção de seus ecossistemas e ambientes, bem como grupos culturais 

e tradicionais (KUHNEN, 2002). É um rico cenário artístico, por onde surgem algumas críticas ao 

processo colocado. 

 

Seja Bem Vindo 

 
Procriação, manutenção 

Disciminação descontrolada 

Peste encamizada 

O controle natal da massa 

Extermínio da puta, bicha bicada 

Maravilha de Deus 

Lagoa encantada 

Motoca na água 
Esgoto na praia 

Araça nos protege Cariá 

Da fumaça do norte Cariá 

Me dá o fruto como lua bruxo 

Me dá a chance de poder falar 

Beijar na boca não agride ninguém 

Me dá a paz que eu não tenho lar (DAZARANHA, 1996) 

 

 

 

 

Figura 34 – Foto do bairro Porto da Lagoa 
Fonte: Cid Neto, 2012 
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  2.3.6 – Rio Tavares 

 O bairro Rio Tavares se localiza na porção sul do Maciço da Costeira, sendo composto por 

diversas e esparsas localidades, atributos que configuram as principais características do bairro. Seu 

nome decorre da existência do rio que acompanha o Maciço da Costeira desde sua origem, a sudeste 

do Parque, até seu deságue na Baía Sul. 

 Sua ocupação inicial está ligada ao processo histórico de ocupação da Ilha de Santa 

Catarina, com imigrantes açorianos, no final do século XVIII, como desdobramento das freguesias 

da Lagoa e do Ribeirão, cuja ligação por terra era longa e dificultosa por ser o caminho arenoso em 

boa parte do percurso. Há também evidências da presença de indígenas guarani, que já ocupavam a 

região antes deste período colonial, se sobrepondo aos sítios de culturas ainda mais antigas. O 

povoamento se desenvolveu um pouco acima da embocadura do rio e as casas eram esparsas ao 

longo da estrada arenosa chamada de “geral”. A sede da comunidade do bairro tinha como núcleo 

central a igreja de São Sebastião do Rio Tavares, próximo da onde hoje se localiza o entroncamento 

das estradas que levam para a Lagoa e para o sul da ilha. 

 A localidade sempre foi caracterizada pela amplitude, uma vez que além dos morros ligados 

ao Maciço da Costeira e o Morro do Lampião, a região compreendida como Rio Tavares abrange 

também grande área na planície Entre Mares, conforme se observa na descrição a seguir. 

 

O Rio Tavares tem as nascentes no contraforte dos morros do mesmo nome com os da 

Lagoa e corre na planície que fica entre esses montes e os da freguesia do Ribeirão, indo 

desaguar nas proximidades de Pregibaé, ao norte da ponta de Caiacanga-mirim, na baía do 

sul, por um estuário de 20 metros de largo. Referindo-nos a este rio, quando tratamos do 

arraial que assenta em seus planos e margens, dissemo-lo parecer mais um braço de mar do 

que propriamente um rio. [...] O rio tem de extensão de 6 a 8 quilômetros e a profundidade 
média de menos de 1 metro. Como via de comunicação, posto seja muitíssimo inferior ao 

Ratones.  (VÁRZEA, 1900: 123) 
 

 O uso do solo e a economia local eram caracterizados por sítios com culturas variadas, com 

predominância da cana-de-açúcar e destaque para a melancia e o melão, frutos que geraram o 

desmatamento das florestas baixas e das composições vegetais das partes arenosas, mas que em 

contrapartida, juntamente com a disposição de grande porção de terra fértil, gerou a preservação de 

mais áreas das encostas, quando comparadas com as demais áreas do Maciço. A relação entre a 

pesca e a roça era bem equilibrada na região, e o canal de ligação com o mar, ainda que como 

colocado por Várzea, servia para o escoamento da produção para diversas partes da ilha e até do 

Estado. 

 As localidades vão permanecer até o século XX com esta perspectiva rural, sendo assim 

zoneada nos primeiros planos diretores da cidade. As atividades vão lentamente sendo substituídas 

conforme processo em curso em toda a capital, entretanto conservaram de modo feliz parte da 
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tradicionalidade e a paisagem cultural, elemento de enorme importância cênica para a cidade. 

 Algumas das transformações principais ocorreram a partir da década de 20, iniciando pela 

construção da captação de água para o abastecimento do centro da cidade, no Morro da Represa. 

Como desdobramento do bairro se desenvolvem mais comunidades, como a do Campeche, onde se 

construiu o primeiro aeroporto. A abertura de novas estradas ligando o bairro Costeira do Pirajubaé 

ao antigo aeroporto, bem como as novas bifurcações que ligaram as estradas novas para a Lagoa e 

para o sul da Ilha, tiveram por consequência o afastamento do bairro em relação ao Maciço da 

Costeira, tornando o Rio Tavares seccionado pelas varias localidades, sendo que as relacionadas ao 

Maciço vão do Trevo da Seta à Pedrita, passando pelo Valerim e pela Fazenda do Rio Tavares. 

Outra porção do bairro se distribui ao sul, pela planície arenosa, passando pelo Campeche até o 

Trevo do Erasmo. 

 Desde modo que as antigas estradas que percorriam o Maciço da Costeira, que mais tarde 

serão apresentadas neste trabalho, deixam de ser os caminhos principais e vão com o tempo sendo 

esquecidos e não mais utilizados. Restam além da paisagem cultural belíssima (figura 35), ruínas 

por todas as partes das encostas destes morros voltados para o Rio Tavares. 

 Está relação é denotada também por Várzea, quando ao quantificar a população do bairro, o 

faz somando os bairros dos arredores do Maciço: “A população deste arraial, com a do Saco, 

Pantanal, Córrego Grande e Pregibaé, orça, em totalidade, por cerca de 2.500 habitantes.” 

(VÁRZEA, 1900: 88). 

 

Figura 35 – Imagem de satélite do bairro Rio Tavares 
Fonte: Google, adaptado por Cid Neto e Rafael Lops, 2012 
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 O documentário Poisagora, dirigido por Marcelo Dias e lançado em 2012, remonta a história 

de ocupação do bairro, tomando por tema, o processo atual de urbanização, cuja relatada lentidão 

histórica acarreta hoje numa violenta transformação cultural e social, proporcionada pelas alterações 

de zoneamento. 

 Um dos principais destaques da ocupação do bairro, sobretudo no que toca o PMMC, é a 

empresa de mineração e construção civil PEDRITA, que é várias vezes recorrente na análise. A 

relação imediata da empreendedora com o aumento populacional da cidade se pela essência do que 

produz: material de construção. Com a expansão da população, mais necessidades estruturais 

aparecem. 

 Ademais, este processo de urbanização vem ocorrendo sobre ambientes de transição e ainda 

não sobe expressivamente as encostas. Recentemente a implementação de uma estação de esgoto 

tem trazido polêmica para o bairro, bem como a expansão da rodovia SC 405 justamente no frágil 

estreitamento entre o morro e manguezal. A obra é decorrente do gargalho gerado por outra, ainda 

mais impactante para o ambiente dos arredores do PMMC que foi o aterro da Via Expressa Sul, que 

impactou em demasiado a RESEX de Pirajubaé. 

 Todos estes processos se caracterizaram por manter a histórica pobreza do local, mas agora 

em um processo de favelização (figura 36) de algumas áreas consideráveis do bairro. Por estes 

elementos o bairro é destaque em vários trechos posteriores do trabalho, especialmente quando se 

refere aos Corredores Ecológicos e a Zona de Amortecimento do PMMC. 

 

 
Figura 36 – Foto do bairro Rio Tavares 

Fonte: Cid Neto, 2012 
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  2.3.7 – Costeira do Pirajubaé 

 Em relação ao Maciço da Costeira, o bairro Costeira do Pirajubaé ocupa toda a face oeste, 

voltada à Baía Sul, possuindo a maior proximidade com o mar, apesar desta ocorrer em elevada 

altitude. Outrora denominado somente de Pregibaé, referencia ao rio que nasce nos morros do 

Maciço e se junta ao Rio Tavares para desembocarem no mar, numa época onde existiam apenas 

algumas dezenas de habitantes, cujas casas se mantinham à distância uma das outras, sobre as 

encostas do Maciço da Costeira, "[...] por onde passava a antiga estrada real que segue para o 

Ribeirão. Menos populoso que o Pantanal e o Córrego Grande, ele se lhes avantaja entretanto pela 

atividade agrícola de seus habitantes, os quais cultivam de tudo em geral, porém especialmente a 

cana […] E de todos os pontos da Ilha, este é, decerto e comparativamente, um daqueles em que 

mais numerosamente avultam as moendas ou pequenos engenhos." (VÁRZEA, 1900: 87). 

 A área compreendida pelo bairro é estreita, pois como já dito, é onde o Maciço mais se 

aproxima do mar, onde as encostas do mesmo alcançam as águas salgadas praticamente sem áreas 

planas. Aquelas planas são tomadas por manguezais, o que acabou gerando antiga atividade 

econômica realizada na região, que foi a coleta do tanino, retirado da casca dos Mangues 

Vermelhos. Esse contato aproximado das encostas com o mar gerou população voltada ao duplo 

trabalho da pesca e da roça, conforme relata Várzea “Além de bons agricultores, os pregibaenses 

são bons pescadores e canoeiros” (VÁRZEA, 1900: 88). 

 Contam os antigos moradores do bairro, que seus antepassados são provenientes de 

municípios próximos como Paulo Lopes e Garobapa, demostrando que a ocupação efetiva do bairro 

não se deu inicialmente como desdobramento de alguma freguesia, como costumeiramente ocorreu 

nas demais comunidades do Maciço.  

 O formato 'espinha de peixe' de divisão das terras, bastante comum na Ilha, se expressa 

fortemente nesta localidade, onde as famílias construíam na estreita faixa de areia, seus ranchos de 

pesca, e tinha seus terrenos até o alto do morro, para terem nascentes, pastagens e áreas para 

cultivos. Contudo, a pesca era a maior fonte de alimento das famílias da localidade, sendo que está é 

bastante variada, constituindo o berbigão e o caranguejo, importantes e diferenciados produtos dos 

baixios e manguezais ali localizados. 

 Esta forma de ocupação se concentrou próximo a chamada Rua Velha. No entanto, a plena 

ocupação só ocorreu em 1930, por conta da expansão da localidade do Saco dos Limões, na época 

conhecido também como Vila Operária. A urbanização imposta foi importante agente do processo 

de aumento populacional do bairro, uma vez que a construção da Vila Operária no bairro ao lado, 

durante o período do governo de Getúlio Vargas fez com que muitas famílias de cultura e hábitos 

tradicionais, migrassem para a Costeira, consolidação o inicio da urbanização desordenada. 

 Até 1943 o bairro era denominado Zona Rural no Distrito Sede. Mas com o 
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desenvolvimento urbano na área central da Ilha e com a diminuição da atividade agrícola no bairro, 

em 1958 passou a ser considerado área urbana. Se por um lado a relação com a agricultura foi se 

distanciando das praticas cotidianas do bairro, a relação com a pesca também foi se alterando na 

medida em que em 1956 recebeu seu primeiro aterro, originando então a Avenida Jorge Lacerda. 

 Após este período o bairro da Costeira do Pirajubaé (figura 37) serviu de passagem para o 

sul da ilha, sendo os moradores, ocupados em comerciar os frutos do mar e dados aos serviços 

gerais. O lugar sempre foi de gente muito empobrecida, e a situação veio a piorar a partir de 1970, 

quando a cabo dos acontecimentos na cidade, passou não só a receber migrantes do interior do 

estado, mas também dos estados próximos a Santa Catarina. 

  

 

 

Figura 37 – Foto do bairro Costeira do Pirajubaé 

Fonte: Cid Neto, 2012 

 

 

A explosão demográfica e a expansão urbana tiveram impactos severos ao ambiente do 

entorno do PMMC, sendo o mais significativo deles o grande aterro realizado para a construção da 

Via Expressa Sul, que através de um túnel conecta rapidamente o centro da cidade ao aeroporto. O 

surgimento desta nova rodovia, de alta velocidade e distante do bairro, aumentou ainda mais o 
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processo de favelização que já estava em curso desde os primórdios da ocupação. As comunidades 

estão avançando em direção às encostas, orientadas apenas pelas condições naturais, que não são 

adequadas, pois ocorrem justo em áreas de grande declividade e de risco ambiental. 

 

Na Costeira do Pirajubaé, […] a declividade das encostas nas quais se abrem arruamentos 

apresenta níveis frequentemente superiores a 30º, o que acaba contendo a expansão das 

habitações; os moradores também não encontram situações favoráveis à ocupação perto 

dos cursos d’água, visto que o entalhamento dos vales é bastante acentuado. (BORGES, 

2010: 69) 

 

 A Costeira do Pirajubaé (figura 38) é central em vários momentos durante o desenrolar do 

trabalho, ressaltando-se aí as questões referentes à políticas sociais de urbanização. 

 

 

Figura 38 – Imagem de Satélite do Bairro Costeira do Pirajubaé 
Fonte: Google, adaptado por Cid Neto e Rafael Lops, 2012 

 

 

2.4 – As “ZEIS” do Maciço da Costeira 

 Os diferentes processos urbanos estabelecidos nos arredores do PMMC, descritos bairro a 

bairro, possuem uma questão compartilhada: causaram o empobrecimento de camadas da 

população, sobretudo aquelas relacionadas aos usos e à lida tradicional de terra. As condições 

colocadas para a transferência das propriedades e mudanças de hábitos são visíveis até mesmo nos 
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bairros considerados mais nobres, como o Canto da Lagoa, onde o parcelamento do solo está 

também aquém dos ritos urbanísticos e das condicionantes ambientais. 

 Ainda que o PMMC não tenha sido elemento diferencial para estes processos, como 

veremos na sequência do trabalho, realizar o debate sobre o papel destes processos parece crucial e 

inevitável ante o desafio colocado de implementação da Unidade de Conservação, uma vez que para 

a consecução dos objetivos desta e diante das necessidades e possibilidades de adequação ao 

SNUC, implantação e implementação da UC. 

 

A realidade da vida na Ilha não é tão idílica como a paisagem. Não o é, pelo menos, para 

todos os seus habitantes, e está longe de ser paradisíaca para as populações que deixam as 

praias em busca de ocupações que lhes permitam sobreviver, substituindo as formas 

tradicionais de trabalho que perderam. (LAGO, 1996: 53) 

 

 O termo “praia” da expressão acima pode ser entendido como o lugar tradicional, o lugar da 

subsistência. O processo diferenciado de valorização que sofreram as áreas do Maciço da Costeira 

causou uma gentrificação bastante latente nas áreas já ocupadas e criou nas áreas de expansão, 

espaços segregados socialmente, tornando porções ou mesmo bairros inteiros afamados por sua 

classe social habitante. É o caso caracterizado da Costeira e porções do Pantanal e Rio Tavares. Nas 

zonas voltadas para o centro da cidade (figura 39) o processo é maior e mais acelerado. 

No entanto, mesmo sendo mais acelerado, não é mais intenso do que nas demais zonas, 

demonstrando que mesmo subliminarmente e revestido de parcialidades, o processo de urbanização 

que envolve o Maciço da Costeira é conjuntural na cidade e as distinções entre os bairros cumprem 

papel fundamental na estrutura econômica e social da capital catarinense. 

 

 

Figura 39 – Foto do PMMC – Face voltada para a Bacia do Itacorubi 

Fonte: Lúcio Dias da Silva, 2011 
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Tais processos se substancializam de forma distinta em cada bairro do Maciço da Costeira, 

que apresentam localidades com diferenciados índices de favelização, sendo uns mais iniciais, como 

no caso do Rio Tavares e Córrego Grande, ou já avançados, como na Costeira do Pirajubaé e no 

Pantanal. Soma-se isto ao fato da expansão ocorrer em áreas de risco ambiental, quase sempre 

sobrepostos às áreas de risco social. Estas áreas são classificadas são prioritárias nas questões de 

planejamento e nos últimos anos vem ganhando respaldo sob o conceito de Zonas Especial de 

Interesse Social (ZEIS). O conceito parece buscar inverter a lógica da invisibilidade a qual estão 

submetidas as mais de 60 comunidades empobrecidas da cidade, sendo que destas, pelo menos 5 

estão localizadas nos arredores imediatos do Maciço da Costeira. 

 No sentido de frisar a ocorrência e importância das ZEIS no Maciço da Costeira é que se 

apresenta este subcapítulo. Toda e qualquer política pública a ser tomada como relação a melhoria 

das condições de vida da população dos arredores do Maciço da Costeira deve estar referenciada 

pelo existência e importância do PMMC, servindo de temática de interlocução entre a efetivação 

dos objetivos da Unidade de Conservação e as necessidades urbanísticas e sociais das populações. 

 As ZEIS concentram com mais visibilidade nos bairros: Pantanal (figura 40), Costeira do 

Pirajubaé e Rio Tavares, porém ocorrem também no Córrego Grande, de forma ainda não 

totalmente estabelecida e reconhecida pela PMF. O município busca definitivamente não intervir no 

processo, conforme declara na contraditória, mas assumida redação da Política Habitacional de 

Florianópolis, em livreto publicado em 2009. 

 

A expansão do território urbano se deu a partir das políticas direcionadas para a capital do 

estado, O desenvolvimento do turismo e expansão do sistema viário de acesso ao município 

e aos seus balneários, em especial, provocara, uma acelerada ocupação territorial, a 

mudança do perfil da cidade e de sua população acabou por exigir uma mudança de 

destinação quanto ao tipo de parcelamento , uso e ocupação do solo. De cunho agrícola para 

uma função urbana. [...] reflexo disso foi a alteração das leis de zoneamento, que se 

modificaram com o objetivo de redefinir os perímetros do que é área urbana, de expansão 
urbana e do que é zona rural. [...] A atividade turística, promotora de modificações 

socioeconômicas e culturas, alterou substancialmente a geomorfologia urbana. [...]  

principais atrativos da ilha, sofreram desfigurações estruturais e comprometimento 

ambiental. O crescimento urbano saltou do centro tradicional [...]  A lógica especulativa de 

valorização do preço foi um dos grandes responsáveis pela divisão acentuada [...] As 

economias baseadas no turismo promoveram notável valorização da terra, restringindo seu 

acesso aos contingente menos favorecidos da população. Desse modo, as comunidades 

tradicionais da olha, que ocupavam as áreas com grande potencial para a exploração 

turística, foram deslocadas para que fossem adequadas à nova dinâmica econômica. Essas 

populações se concentram hoje nas franjas dos manguezais, nas pontas de dunas, nas 

encostas dos morros, principalmente nas áreas identificadas como de risco ou de 

preservação. [...] De forma paradoxal, figura entre as cidades que oferecem melhores 
condições de vida, porém com um quadro social onde a população de baixa renda aumenta, 

com carência de habitação, infraestrutura urbana, equipamentos e serviços sociais. A cidade 

é um produto social, ou seja, o processo de valorização do solo depende da própria 

expansão urbana e a apropriação privada da renda que defini, pelo livre jogo de mercado, o 

processo de consolidação e organização da cidade. (FLORIANÓPOLIS, 2009a: 12) 
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Figura 40 – Foto de ocupação irregular de risco no interior do PMMC – Alto Pantanal 

Fonte: GT – PMMC, 2012 
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 Conforme será visto adiante no trabalho, mais precisamente no quinto capítulo, as políticas 

municipais que englobam a questão ambiental, cultural e de planejamento urbano não se 

complementam, sendo a maior expressão a novela do Plano Diretor Participativo. O conjunto de 

políticas referentes à urbanização está orientado por interesses determinados. Portanto, não 

surpreende que os documentos oficiais pesem sobre a classe trabalhadora os prejuízos ambientais 

em detrimento a não versar sobre os impactos das ocupações de alto padrão, cujo tema tratará o 

próximo subcapítulo. 

 

 

2.5 – As Áreas de Alto Padrão 

 Os mesmos processos que levaram ao empobrecimento de parte da população residente nos 

arredores do PMMC, devido à falta de políticas públicas adequadas, também estabeleceram para 

outras áreas, destinações de ocupação orientadas pela existência de políticas de estruturação urbana. 

Na medida em que os processos de estruturação ocorreram de maneira desigual, determinadas áreas 

passaram por valorizações distintas, de modo a “selecionar” seus ocupantes, onde quase sempre o 

morador tradicional dá espaço à outro com melhor condição financeira e maior poder de orientar 

novas políticas públicas, típico dos círculos viciosos da cidade capitalista. 

 Desta forma se estabeleceu nos arredores do PMMC, sobretudo pós 1970, loteamentos com 

certa estruturação para abrigar os milhares de novos moradores que pelos mais variados motivos 

buscaram a Bacia do Itacorubi e a Bacia da Lagoa da Conceição para habitar e trabalhar. Lago 

comenta a questão, ressaltando ao citar o processo de urbanização da Lagoa da Conceição, que 

 

[…] foram se implementando novos núcleos de moradias para profissionais da cidade. Nela 

habitam assim, pessoas provenientes de diferentes categorias sociais, convivendo com os 

antigos moradores, aqueles que ainda permanecem. É preferida, em geral, por família de 

jovens, preocupado com uma vida mais sadia, e maior contato com a natureza. Estudantes e 

professores universitários costumam buscar estes recantos aprazíveis para suas moradias. A 

pressão imobiliária, desta forma, é ai muito intensa, com fortes consequências para seus 
habitantes originais. (LAGO, 1996: 47) 

  

 Desta análise ficam de fora o Pantanal e a Costeira do Pirajubaé, não a toa, destaques do 

subcapítulo anterior, os demais bairros foram todos alvos deste modelo de planejamento. 

 Em um primeiro momento, até a criação do Parque em 1995, os projetos se concentraram 

em consolidar a ocupação das partes planas. Os principais exemplos destacados para cada bairro 

são: Jardim Anchieta, Jardim Germânia e Jardim Itália no Córrego Grande; Saulo Ramos e Village 
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no Canto da Lagoa; Reefifi no Rio Tavares. São caracterizados pela estruturação pública, ainda que 

de uso privatista (LAGO, 1996). 

 Após a criação do Parque, a característica foi modificada devido à conjuntura da Ilha de 

Santa Catarina como um todo, onde se intensificou a ocupação das encostas também por camadas 

abastadas da população. Os principais exemplos deste outro momento são caracterizados por serem 

mais privativos que os primeiros e por possuírem estruturas de segurança e serviços internos. São 

aqueles localizados junto às encostas no Morro das Sete Voltas (Morro da Lagoa); os condomínios 

fechados do Porto da Lagoa e do Córrego Grande (figura 41). 

 

 
 

 
Figura 41 – Fotos destacando áreas de alto padrão nos arredores do PMMC (Córrego Grande) 

Fonte: Raôni Borges, 2010 
  

 

 Mesmo os bairros considerados e taxados da classe trabalhadora, sofreram de inserções 

pontuais com a construção de algumas casas maiores e até mesmo de pequenos condomínios e 

apartamentos verticais. Contudo, é nos últimos anos que as ocupações de alto padrão vem 

avançando consideravelmente para cima de terras do PMMC. Com alvarás e licenciamentos 

supostamente adquiridos são realizadas grandes jogadas de marketing e propaganda para vender 

áreas internas do PMMC. O destaque neste caso fica para os condomínios do Morro da Lagoa, mas 

mesmo aqueles empreendimentos que não atingem diretamente os limites do Parque, como o 

Loteamento Colina dos Açores e o Loteamento Domos Augusta, no Córrego Grande, apresentados 

na foto acima, acabam isolando as comunidades dos acessos históricos à Unidade de Conservação. 

 Outro exemplo típico está ocorrendo no Pantanal (figura 42), onde a empresa incorporadora 

prefere destacar as proximidades com a UFSC, com a Avenida Beira-mar e até mesmo outras áreas 

protegidas como o Parque Ecológico do Córrego Grande, do que ressaltar a UC pela qual seu  
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Figura 42 – Publicidade de condomínio fechado no Pantanal 

com oferta de uso privativo de área do PMMC  (frente e verso) 

Fonte: Acquaville Residence, 2009 (Adaptado por Cid Neto) 
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“terreno” penetra. Entretanto, a propaganda apresenta o empreendimento como ecológico, 

ressaltando as trilhas ecológicas e cachoeiras que dispõe aos seus condôminos, ambas totalmente 

dentro dos limites da UC. 

 No site divulgado no material de divulgação do condomínio, que depois de certo tempo foi 

desativado, passando os lotes para o controle da Imobiliária Atual Floripa, não existe informações 

ou relação com o Parque Municipal do Maciço da Costeira, cujo referencial poderia servir inclusive 

como atrativo para o empreendimento, sobretudo por se tratar de uma proposta, segundo os 

materiais de divulgação do próprio, de um “condomínio ambientalmente correto, com exuberante 

área verde”. 

 

 

 2.6 – Lugares do Maciço da Costeira 

 O Maciço da Costeira, agora esmiuçado em bairros e comunidades, analisado em sua 

formação espacial histórica e em sua conjuntura atual, possui ainda lugares peculiares imbuídos de 

significado tanto em nível do sentimento de pertença (a ser recuperado) para as comunidades 

tradicionais, quanto em nível de consecução dos processos de adequação da Unidade de 

Conservação pelos quais necessariamente passará o PMMC. São pontos e lugares que se 

materializam de maneiras distintas de acordo com as diferentes compreensões que se tem do 

Maciço da Costeira enquanto espaço de desenvolvimento das relações humanas. 

 A dimensão territorial e a dimensão da incompreensão atual sobre o mesmo não induz um 

raciocínio que traga o conceito de território ou de região para melhor analisar o Maciço da Costeira, 

e mesmo em última instância, o PMMC. As grandes diferenças constatadas entre as diferentes 

localidades do Maciço, bem como a não existência (ou evidência) de relação de poder entre os 

diferentes bairros com relação ao Parque, leva a crer que o conceito de lugar, para exemplificar e 

considerar peculiaridades do PMMC se faz mais eficaz. Contudo, sozinho, não dá conta de explicar 

os múltiplos acontecimentos e situações colocadas para o Parque até o final deste trabalho, servindo 

com maior relevância para diagnosticar algumas de suas importâncias históricas, desmistificar as 

relações sociais e apontar lugares de memória e de atrativos visando o manejo e a gestão integrada e 

participativa da UC. 

 É também uma forma de externalizar vivências e saberes que não são contemplados em 

costumeiras análises acadêmicas, mesmo nas geográficas, de modo a contribuir também de forma 

subjetiva, a uma compreensão e consequentemente a uma recriação sobre o que vem a ser o Maciço 

da Costeira, “por dentro e por fora” e o que pode ser ressaltado para a futura gestão e manejo da 
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área. 

 

O conceito de lugar […] ganha em abrangência de significado deixando de ser 

compreendido apenas como um espaço produzido, ao longo de um determinado tempo, pela 

natureza e pelo homem, para ser visto como uma construção única, singular, carregada de 
simbolismo e que agrega idéias e sentidos produzidos por aqueles que o habitam. Muito 

além de um espaço físico, de uma paisagem repleta de elementos e de referências peculiares 

passíveis de descrições objetivas e racionalizadas, o lugar, na visão humanística, constitui-

se como uma paisagem cultural, campo da materialização das experiências vividas que 

ligam o homem ao mundo e às pessoas, e que despertam os sentimentos de identidade e de 

pertencimento no indivíduo. É, portanto, fruto da construção de um elo afetivo entre o 

sujeito e o ambiente em que vive. (MOREIRA, 2008: s/p) 

 

Quando residimos por muito em determinado lugar, podemos conhecê-lo intimamente, 

porém a sua imagem pode não ser nítida, a menos que possamos também vê-lo de fora e 

pensemos em nossa experiência. A outro lugar, pode falta o peso da realidade porque o 

conhecemos apenas de fora – através dos olhos de turistas (TUAN, 1983: 21) 

   

 

2.6.1 – A Bacia Suspensa 

 Desconhecida e escondida visualmente da maioria da população, nas entranhas dos muitos 

morros que compõem o Maciço da Costeira na altura onde o Rio Tavares alcança a água salgada nas 

marés mais altas, a Bacia Suspensa do Rio Prejubaé (figura 43) tem como característica 

diferenciadora “A geomorfologia peculiar desta sub-bacia (vale em “U” ou com “fundo chato”), de 

relevo suavizado por estar suspensa, torna a drenagem mais lenta, além de ser importante enquanto 

área de recarga do aquífero fraturado” (BORGES, 2010 apud TOMAZZOLI & PELLERIN, 2001). 

 O ambiente proporcionado por este relevo peculiar oferta ao Maciço da Costeira poder de 

recuperação florestal dada resiliência contida nas zonas mais inatingíveis e coincidentemente mais 

úmidas de todo o complexo de morros. Os “bancos” de areia que se acumulam nas voltas quase 

meândricas do rio no seu trecho “deitado” formam paisagem e ambiente raro e único, possuindo 

particular importância enquanto emissor de vida para todo o Maciço. 

 Pode-se considerar que a região da bacia suspensa é uma das que possui as florestas mais 

equilibradas de todo o Maciço, no entanto, não se pode desconsiderar sua antiga supressão já citada, 

dada a quantidade de ruínas encontradas ao longo do curso do rio e seus pequenos afluentes. 

Versando sobre a riqueza do lugar, ou mesmo sobre lugares semelhantes na Ilha de Santa 

Catarina não são encontrados, demonstrando o grande potencial de estudo no Maciço da Costeira 

em diversas áreas do conhecimento. Entretanto, na parca referenciação sobre o PMMC, Raôni 

Borges acrescenta sobre esta questão. 
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Figura 43 – Imagem da bacia suspensa do Rio Prejubaé 
Fonte: Raôni Borges, 2010 

  

 

Esta brusca quebra de declividade também divide o Rio Pirajubaé em dois trechos, um 

situado à montante dela e o outro à jusante, o que propicia ao primeiro trecho condições de 

relativo isolamento topográfico que, associado à história de ocupação do bairro Rio 

Tavares, permitiu e ainda permite com que este trecho à montante do rio, formador de 
amplo vale em “U”, não seja alvo de desflorestamentos ou parcelamentos do solo, muito 

embora a questão da extração ilegal do palmito, proveniente da palmácea Euterpe edulis 

(palmiteiro), tenha se tornado muito preocupante nesta área, que constitui o hábitat de 

muitas de suas plântulas e de suas árvores adultas, ali presentes devido a toda uma gama de 

condições ecológicas favoráveis. (BORGES, 2010: 43) 

 

[…] Os poucos impactos antrópicos verificados na bacia suspensa do Rio Pirajubaé 

chamam a atenção não só em função de ser este rio provedor de água a muitos moradores, 

mas também como uma possível zona de estímulo à regeneração avançada da floresta. 

(BORGES, 2010: 80) 

 

 É neste primeiro trecho identificado por Borges que habita o Seo Valci da Mata Virgem, ou 

simplesmente Seo Valci, o morador mais interno do Parque, que se instalou junto à algumas das 

ruínas encontradas e que neste mesmo capítulo serão apresentados, as ruínas e Seo Valci. 
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  2.6.2 – A Mata Virgem 

 A mata virgem é uma lenda urbana em Florianópolis. Até os mais experientes e estudados 

escutam com bons ouvidos os contos populares dos lugares intocados, porém um breve resgate da 

história do desmatamento da ilha desvenda a verdadeira situação secundária das florestas da ilha. 

 Os processos de uso e ocupação, já descritos com base no livro de Marileia Caruso, 

culminaram em uma enorme degradação florestal, sendo que praticamente toda a ilha foi seriamente 

desmatada em corte raso. É possível notar através das imagens de satélite e em campo, os diferentes 

níveis de regeneração da Mata Atlântica, que em determinados pontos, até atingem semelhanças 

fitofisionômicas com a mata original, mas que apesar de “adulta” e em clímax em algumas porções, 

não alcança a riqueza e diversidade daquela dita como primária, apenas manejada pelos indígenas. 

 Os relatos dos viajantes, no livro organizado por Berguer, aparecem nítidos parágrafos 

destinados a nos explicar tal situação, onde de 1719 a 1763 a ilha aparece como uma "vasta 

floresta" e apenas 60 anos mais tarde, já se mostra com marcas consideráveis do desmatamento 

ocorrido. 

 

A ilha é toda coberta de matas incansáveis, de forma que, com exceção das plantações, não 

existe uma só clareira nela toda. A menor das ilhotas ao seu redor igualmente abunda em 

uma grande variedade de árvores e arbustos cheios de espinhos, o que lhes veda totalmente 

o acesso” (SHERVOCKE, 1719 apud BERGUER, 1984, p. 46). 

 
Parece-me que esta ilha se tornaria numa morada excelente, se fossem tomadas 

providências para desbravá-la, pois, exceção feita à pequena vila onde reside o governador, 

só existem algumas pequenas casas espalhadas pela costa, com a ilha inteira se parecendo 

com uma vasta floresta. (PERNETTY, 1763 apud BERGUER, 1984: 85). 

Após algum tempo, a exploração da floresta, que deu lugar a grandes cortes de madeira para 

a construção de navios, deixou muitas áreas descobertas, mas estes trabalhos forma 

realizados com pouco discernimento: os cimos dos morros estão arrasados e como a camada 

vegetação não é de grande espessura, vê-se já transparecer em muitos lugares as rochas de 

granito que constituem o esqueleto da ilha. (DUPERREY, 1822 apud BERGUER, 1984: 

260). 

 

 O PMMC tem uma boa e frondosa cota de Floresta Ombrófila Densa Montana (figura 44) 

secundária com aspecto de primária, bem como contém em suas áreas todos os níveis de 

regeneração desse tipo de floresta atlântica (figura 45) contendo inclusive pequenas manchas onde 

são encontradas espécies símbolo de áreas onde não houve o corte raso, ou seja, apenas ocorreu a 

coleta seletiva. Dentro de seus limites existem áreas com pasto de uso manejado, pasto abandonado, 

capoeirinhas, capoeiras e capoeirões e mata secundária. Até a metade da primeira década do século 

XXI, parte das pastagens queimavam anualmente pela tradicionalidade. 

 As faces do PMMC voltadas para as comunidades do Canto da Lagoa e Rio Tavares são as 
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mais recuperadas, pois seus usos foram menores para cultivo e pastagem, em detrimento à coleta 

seletiva de arvores de madeira de lei como Cedros e Canelas. Foram também abandonadas 

anteriormente em relação às outras dos arredores do PMMC. 

 A forte ligação com a pesca e a existência de áreas planas nos arredores da lagoa e ao longo 

do Rio Tavares (melhores para o plantio, condições de trabalho e escoamento da produção, do que 

as de grande declividade), bem como a distância do mar (menor extração de madeira para conserto 

de navios) foram os principais fatores que contribuíram para que estas regiões da Lagoa tenham 

hoje as zonas mais recuperadas vegetalmente de todo o Maciço.  

 

Figura 44 – Foto de velhas Içaras em meio a vegetação do PMMC 

Fonte: Cid Neto, 2012 
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 Alguns elementos específicos desta recuperação vegetal, como a abundância de Xaxins e 

Palmiteiros, bem como de orquídeas e bromélias tem chamado atenção de pesquisadores, mas 

também de extratores ilegais, da mesma forma que o restabelecimento de muitos pássaros e 

pequenos mamíferos tem atraídos muitos caçadores, infelizmente em maior número do que de 

amantes da natureza. 

Outro elemento curioso desta retomada vegetal, é que a partir da inicio do declínio da 

agricultura, em meados dos anos 1900 e com o avanço urbano recorrente durante este período, uma 

serie de animais deixam de frequentar as antigas plantações de ilha para se tornarem “urbanos” 

sendo vistos com muito mais frequência nas casas e moradias, cujos quintais reproduzem, 

obviamente em menor escala, as necessidades e tradições de outrora com inúmeras arvores 

frutíferas e pequenas hortas. 

 

 

 

Figura 45 – Foto da vegetação no Rio Tavares 

Fonte: FLORAM, 2010 
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 Contudo, ainda resistem dentro do PMMC remanescentes dos cultivos de outrora, onde 

bananais e cafezais asselvajados são encontrados próximos das ruínas e em meio à floresta, nos 

mais variados recantos. Entre estes remanescentes manejos recentes, como aqueles realizados pelo 

Seo Valci (figura 46) se mesclam com o processo de sucessão. Espécies como a Nogueira, a 

Jabuticabeira e o João Bolão também são encontradas e simbolizam a paisagem de antigamente, 

pois eram estrategicamente plantados próximos aos casarios, para devolver a sobra retirada da mata 

e dar frutos aos ocupantes. 

 Outras espécies exóticas já citadas, além das frutíferas, como o Pinus e Eucaliptos 

estabelecidas no PMMC ajudam a desconstruir a ideia de que a simples proteção legal dará 

condições ecológicas adequadas para a manutenção dos ambientes e processos em curso. 

 É desconstruída também a noção romântica da mata virgem para o Maciço da Costeira, 

ressaltando como elemento de muita importância a vegetação desta Unidade de Conservação, que 

ao ser desprovida de praias, precisa estabelecer estratégia própria para alcançar reconhecimento e 

apropriação devida. A floresta precisa ser lugar de destaque nas políticas para o PMMC. 

 O lugar “mata virgem” pode não estar materializado em algum ponto especifico do Maciço 

da Costeira, entretanto ocorre na medida em que se busca nas matas do PMMC, fomentar a 

importância da floresta e suas relações como central no conceito da UC. 

 

 

Figura 46 – Foto do cultivo de Ananás do Seo Valci 
Fonte: Cid Neto, 2006 



120 

 

  2.6.3 – O Lago 

 O lago do PMMC (figura 47) é uma incógnita. Uns afirmam que foi construído ainda na 

época dos primeiros engenhos, outros que é obra mais recente, para a manutenção do gado nas 

alturas. Existem ainda os que defendem ser natural o lago, como uma feição particular de nascente 

com condições de rocha e inclinação próprias. 

 Certo é que o lago constitui elemento importante na paisagem e relações ecológicas do 

PMMC. Construído ou não, localiza-se em uma das principais nascentes do Maciço, a do rio 

Córrego Grande, servindo como catalizador das águas retidas das nuvens pela vegetação e que 

percolam o solo por gravidade e inclinação. Fica ao lado da principal trilha do PMMC, que 

acompanha o mais importante divisor de águas do parque e é extremamente acessível para nós 

humanos e para os animais que vivem nas matas e pastos. 

 

 

 
Figura 47 – Foto do laguinho do PMMC 

Fonte: Cid Neto, 2010 
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 Em breve averiguação, não foi encontrado vestígio de obra humana no local (ruínas), 

aparentando aspecto natural, senão pela ampla supressão da vegetação ao entorno, que sem duvidas 

foi realizada em prol do abastecimento dos animais em detrimento da cobertura vegetal. A 

localização e a acessibilidade do Laguinho o torna vulnerável, mas no entanto, devido a uma certa 

estabilidade de uso, verificou-se durante a pesquisa uma constância considerável com relação à 

modificações de suas margens, causada pelo pisoteio do gado e do nível de água e 

consequentemente do espelho da água. Esta constância leva a crer que o abastecimento do Lago é 

proveniente mesmo da água retida pela vegetação quando da presença de nuvens, pois se localiza na 

cumeeira dos morros, numa altitude aproximada de 380 metros. 

 Existem outras áreas alagadas no Maciço (figura 48), como nos interflúvios e colos. 

Ocorrem também uma espécie de “buracos” seco, localizados geralmente próximo dos topos dos 

morros, aparentemente escavados pelo homem por algum motivo. 

 

Figura 48 – Foto de área alagada no Córrego Grande – PMMC 
Fonte: Cid Neto, 2010 
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  2.6.4 – Os Pastos e os Mangueirões 

 Os pastos são parte fundamental da paisagem cultural presente atualmente do PMMC e se 

constituem como característica principal de análise do uso atual do PMMC pelos habitantes do 

Maciço. 

 Até o ano de 2006 o fogo, aplicado ou espontâneo, era o manejador dos pastos e se 

apresentava como constante em partes do Parque, com sérios riscos para as bordas das áreas já em 

processo mais avançado de recuperação. As áreas do Parque mais afetadas eram próximas do bairro 

Pantanal, Costeira do Pirajubaé e Córrego Grande, sendo facilmente identificáveis em fotos e 

imagens áreas. Outros trechos com pastagens são encontrados no Itacorubi, Canto da Lagoa e Rio 

Tavares, porem em menor escala. O fogo, no entanto, não é o único elemento que maneja o pasto. A 

existência dos próprios animais ruminantes e também outras técnicas contribuem para sua 

manutenção. 

 Na Ilha de Santa Catarina, pelo processo já explicado, os processos de desmatamento 

mantiveram entre coivaras e pastagens, alguns bolsões vegetados. Há uma série de motivos, mas o 

que se busca evidenciar aqui, não são as exatidões e sim demonstrar que os processos, as técnicas e 

consequentemente os cultivos e culturas que se estabeleceram, não eram necessariamente 

desprovidos de cuidado com o meio. Mesmo as manifestações culturais, como a Farra do Boi são 

compreendidas como instrumentos de preservação ambiental. 

 

[…] a farra do boi no Córrego Grande, corrobora esse quadro aludido pelos informantes ao 

ilustrar que esse bairro e seu avizinhado Pantanal constituíam-se, ainda no final dos anos 

80, em santuários da farra uma vez que lhes restava algumas reservas de mato, campos e 
terrenos baldios. (MARCON, 2006: 106) 

 

A Farra encontra santuários em bairros ilhéus, como os do Córrego Grande, Pantanal […] 

As formas de uso do solo sendo aqui altamente distintivas: onde já ilhéu, haverá mato e 

campo – terreno baldio, no mínimo – e gentes suficiente “atrasadas” para aí brincar. Nesta 

geografia, pois, jpa o sinal de que a Farra é também um instrumento de preservação do 

verde. (BASTOS, 1993: 14) 

 

 Quando da elaboração da base das citações acima, o PMMC ainda não havia sido criado, o 

que vem a ocorrer apenas dois anos depois. Portanto, o que é considerado “mato, campo, terreno 

baldio” pousa agora como um Parque Municipal. Dentro e fora do PMMC são construídos 

Mangueirões (figura 49), que são espaços reduzidos e cercados, para a paragem e brincadeira do 

Boi. 
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Figura 49 – Foto de mangueirão no Pantanal – PMMC 

Fonte: Cid Neto, 2011 

 

  

 Animais domésticos como gado, cavalos (figura 50) e porcos (estes últimos presos) podem 

ser encontrados facilmente nas áreas do parque, de modo que hoje são apenas resquícios e 

resistências da forte e expressiva agricultura e pecuária outrora exercida no Maciço. Com o 

falecimento total da agricultura ilhéu, as últimas cercas estão caindo e o pasto não recebe o 

“cuidado” de antigamente, os animais andam livres e são poucos os espaços que apresentam 

controle humano (salvo os sítios e fazenda ainda existentes nos arredores do parque, mas que usam 

de áreas do PMMC para estabelecimento de seus animais e instalações) como cocheiras, 

mangueirões e cercas. 

 No Pantanal, Costeira, Rio Tavares e Canto da Lagoa, são encontradas estruturas para a 

manutenção do gado e das atividades rurais, dentro dos limites do PMMC, nos dias atuais. Esses 

elementos históricos ainda presentes nas áreas do PMMC não podem ser desconsiderados na 

elaboração de um Plano de Manejo, uma vez que se configuram como centrais no PMMC e podem 
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em muito contribuir para um modelo e aplicação de parque que denotem os erros das ocupações 

passadas para construtivamente pensar preservação e conservação de ambientes sócio naturais. 

 No PMMC o Boi, tanto aquele de brincar como aquele que descansa serenamente nos 

cumes, é elemento importante e pode ser motivo para redescobertas do sentimento de pertença de 

outrora. Curiosamente, no mês de apresentação deste trabalho, está sendo construída a maior 

estrutura para o Boi desde que o Parque foi criado, em seu seio mais anacrônico, o Sertão. 

 

 

Figura 50 – Pastos no Pantanal 

Fonte: GT – PMMC, 2011 

   

 

  2.6.5 – As Ruínas 

 Desmiuçando a paisagem cultural do Maciço da Costeira, encontra-se grande quantidade de 

ruínas, marcos das ocupações remotas que o constituíram de humanidade. Os engenhos, os casarios, 

os amontoados de pedras das roças formam a subjetividade ainda não explorada do parque. 

 Tal como as pastagens e os remanescentes dos cultivos, os marcos edificados, ainda que em 

grande maioria em processo avançado de arruinamento, substancializam as primeiras formas 

intensivas da ocupação do PMMC, e quando resgatadas, serão elemento de grande potencial para as 

futuras atividades interpretativas em educação ambiental e patrimonial. Mais do que extrair ou 

cultivar nos locais onde se instalavam, essas primeiras populações estabeleciam e recriavam 

ambientes, propiciando habitats humanos caracterizados no espaço e apropriados de uma relação 
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temporal típica, cujas marcas são ainda visíveis e extremamente compreensíveis na paisagem ainda 

nos dias de hoje. 

 

O pessoal vivia em morro. O pessoal da Barra da Lagoa, da Lagoa, do Rio Vermelho, 

daquela região, da costa leste da Ilha, eles se referiam a nós aqui como o pessoal de Trás do 

Morro, que aí coincide com o pessoal de Trás do Monte, em Portugal. Então, o pessoal que 

vinha de lá, então eles diziam: o pessoal de Trás do Morro. O pessoal desta região da 

Trindade, Córrego Grande, Itacorubi era o pessoal de Trás do Morro. Na verdade, a 

habitação era entre a Lagoa e o Córrego Grande, no morro, na espinha dorsal, no Maciço da 
Costeira. Ali eram as habitações. O pessoal saía do Córrego Grande e ia no Sertão de 

Dentro. O Sertão de Dentro fica quase na Costeira, lá atrás, dentro do mato. Então, o forte 

das habitações não era na baixada, era tudo nos morros aí. (MARCON, apud “Seu Chico”, 

2006: 77) 

 

 Em geral, restam as estruturas chamadas popularmente de “chão de casa”, que são os 

alicerces (figuras 51 e 52) da maioria das moradias comuns, que eram na verdade edificadas em pau 

a pique, chamadas também de “casa de estuque”, como eram mais conhecidas. Outras, em menor 

número, eram erguidas totalmente com pedras, sendo que alguns muros em ruínas são encontrados. 

 Existem também as pedras empilhadas, que apontam manejo do solo para o plantio, onde as 

pedras eram aglutinadas para dar mais espaço de roça de coivara. São encontradas também 

enferrujadas ferrarias e componentes de equipamentos agrícolas e de uso caseiro, entre outros 

objetos domésticos e de trabalho que permitem à aqueles mais obstinados, realizar estudos dos mais 

variados. Seo Valci conta muitas histórias sobre caçadores de tesouro que vão ao seu terrero com 

equipamentos de sondagem para detectar metais em geral. 

 Muitas das ruínas conhecidas são rodeadas de Jabuticabeiras, outro elemento que ajuda a 

diagnosticar as zonas mais ou menos ocupadas, as porções desmatadas e aquelas que se  

mantiveram com arvores, sendo que neste período da ocupação da Ilha de Santa Catarina, de 1800 

em diante, se primava por manter ao redor das casas e dos engenhos, boa natureza conservada, 

visando a sombra e a umidade, equilibradoras da temperatura e mantenedoras da água corrente. 

 Este fato é indicado também por praticamente não haver sobreposição dos pastos e cultivos 

com relação às ruínas, demonstrando que havia certo ordenamento no uso do espaço do Maciço. 

Este ordenamento parece considerar as viabilidades e as condições, sobretudo as questões 

geomorfológicas, ou seja, a preponderância da ordem física, que por fim estabeleceram a forma e o 

ritmo das relações humanas que se sucederam. 

 Os lugares escolhidos para estas ocupações, portanto, são aqueles com melhores condições 

para o manejo da vida de maneira integral. As casas e engenhos sempre próximos a córregos e 

estrategicamente dispostos de acordo com o relevo, sobremaneira os engenhos, pois aproveitava-se 
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dos desníveis  para facilitar os processos da produção. Estas ocupações se concentram entre 100 e 

300 metros, sendo que os principais campos de pastagem se localizam acima e abaixo destas cotas e 

quase nunca coincidem. 

 O exemplo mais notável deste tipo de elemento, pela dimensão e beleza arquitetônica, e de 

fácil visualização por possuir nos dias atuais, manejo e trabalho, é o conjunto de ruínas localizadas 

no alto da nascente do Rio Prejubaé. São os arredores da atual 'casa' do Seo Valci, que apresenta 

amplo espaço plano alicerçado, muros e rimos de pedra, caminhos pavimentados ligando as muitas 

dependências do complexo, que contou com casas, engenhos e outras estruturas. São comuns as 

lendas e histórias sobre o uso do lugar. 

 

 

Figura 51 – Foto de ruínas no PMMC – Pantanal 

Fonte: GT – PMMC, 2012 

 

 

Dizem os mais velhos da Costeira, que esses engenhos abrigaram alguma quantidade de 

escravos, e que eram de pessoas muito bem colocadas na sociedade, ao ponto de terem recebidos 

convidados importantes como políticos, viajantes e militares. Dizem que as antigas famílias 

ocupavam todos os morros e que toda terra tinha dono. Hoje no interior do Parque restam cercas 

derrubadas pelo tempo, que nos últimos 100 anos mais serviram para separar o gado do que as 

propriedades. Dizem também existir na Costeira, um muro de taipa de dar inveja aos da Serra. 
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Figura 52 – Foto de ruínas próximo a casa do Seo Valci 

Fonte: Cid Neto, 2004 

  

 O Seo Valci, através de suas aspirações arqueológicas, montou certo acervo denominado por 

ele de “museu” e lá abriga ao ar livre, uma série de objetos por ele achados nos arredores de sua 

casa e em outros pontos do Parque, em cima do que outrora era parte de uma casa ou dependência 

de um engenho. O relicário está localizado sobre uma das ruínas do local (figura 53). 

Foi com sua orientação e partir de leituras dos relatos dos viajantes estrangeiros sobre a Ilha 

de Santa Catarina que se buscou entender a existência deste complexo distinto de ruínas (figura 54) 

dentro dos limites do PMMC e o que isso nos trás como elementos para compreender o espaço do 

Parque e suas múltiplas funções históricas.  

O Maciço da Costeira é repleto de lugares, cada qual materializado de maneira diferente. 

Frisar estes elementos pode estabelecer para o PMMC um marco analítico, tornando as ações e 

proposições, conscientes do processo histórico e das múltiplas maneiras de compreensão que se 

pode buscar no processo de gestão e manejo da UC. 
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Figura 53 – Foto de ruínas próximo a casa do Seo Valci (relicário) 

Fonte: Cid Neto, 2008 

 

 

Figura 54 – Foto de ruínas no Morro da Represa – Rio Tavares 

Fonte: Cid Neto, 2008 
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  2.6.6 – O Poção 

 O Poção, famosa cachoeira do Córrego Grande, aparece aqui como um lugar, devido ao 

simbolismo que exerce na população, sobretudo aquela da Bacia do Itacorubi. É lugar de 

relaxamento, de diversão da juventude, de antiga coleta de água, de macumbas e trabalhos 

religiosos. 

 Por sua importância para o Parque Municipal do Maciço da Costeira, é tratado diversas 

vezes no percorrido do texto, sendo descrito nas mais diversas dimensões que pode assumir. 

O próximo subcapítulo versa sobre aquele sujeito que é o primeiro e o mais afetado, 

impactado por toda e qualquer medida que já se tenha tomado e que venha a se tomar em relação ao 

planejamento urbano e ambiental nos arredores do PMMC. 

 

 

 2.7 – Os Sujeitos do Maciço da Costeira 

 A construção socioespacial apresentada gerou tipos únicos, concebidos dentro das 

características que compreendem e constituem os homens e mulheres que são frutos desses 

processos de ocupação das diferentes regiões do PMMC. 

 Aqueles mais antigos, são alguns voltados ao mar e conhecedores das redes e barcos de 

pesca, outros mais interioranos de mão calejada da enxada e do engenho. Uns cuidam à Baía Sul, 

outros à Baía Norte, parte deles cuidam da Lagoa. Tem também aqueles das areias e das pedras, do 

barulho e do silêncio das matas e morros. Hoje são minoria, no entanto, os que mais usam e 

conhecem o Maciço da Costeira. 

 Entre os novos, tem os modernos e aqueles que querem ser como os antigos. Existem 

trabalhadores e universitários, mais ou menos abastados, que adoram morar aí. Alguns 

desconhecem a história, quase todos desconhecem o PMMC, e talvez 1% desses novos tenham se 

arriscado a subir até o alto do morro. Usam muito carro e por pouco tempo só residem (dormem) no 

lugar. Assim deixam de vivenciar e até de se compreender enquanto habitante de um espaço em 

comum. 

 E dentre aqueles que estão por chegar, esses já avistaram o quão verde é o Maciço, mas 

possivelmente não se arriscarão adentrando-o. São frutos dos processos andrógenos de ocupação do 

Maciço, recentes e privatistas, que isolam partes do "verde" para si, e com isso se satisfazem. Esses 

são de todos os tipos, idades e lugares, sendo características que os identificam o apego a 

propriedade privada e o uso especulador da terra. Nestes casos o parque deixa de ser de papel e 
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passa a ser quintal. 

 E existe o Seo Valci da Mata Virgem (figura 55); o Santana e os senhores da Rua Rosa; o Zé 

do Voo, O Fábio, o Chico da Quebrada no Canto; o Valdir, Seo Vado e o Neném da Costeira; o 

Fabio da Colina, o Silvio Cesar, o Chiquinho no Pantanal, e mais tantos outros que são próprios 

destes lugares. 

 O Seo Valci é o único morador convicto do Parque. Entretanto é desconhecedor dos limites e 

das especificidades das legislações. Habitando o PMMC antes mesmo da criação do mesmo, Valcir 

Domingos Vieira é uma espécie de eremita, uma pessoa de conhecimentos empíricos fundamentais 

para o entendimento e para a preservação do Maciço da Costeira. Ninguém fez mais pelo Parque 

desde sua criação do que Seo Valci, sozinho. Longe de um problema para o PMMC, Seo Valci 

aparece como verdadeiro guardião da natureza e da cultura, desta forma, a análise de sua pessoa e 

de seu papel no PMMC deve ser criteriosa e realizada com muita atenção. 

 

 

Figura 55 – Seo Valci da Mata Virgem 

Fonte: Cid Neto, 2009 
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 Filho de Domingos Guilherme Vieira e Maria Aguiar Vieira, Seo Valci nasceu no dia 16 de 

agosto de 1951, em uma família tradicional da Costeira do Pirajubaé, ligada a pesca e ao comercio. 

Ainda jovem trabalhou no Mercado Público Municipal, tempos que relembra com afeto e detalhes, 

de uma cidade e um centro que já não existem mais, os tempos e os lugares são outros. 

 Seo Valci estudou na Escola Técnica e se formou “mestre em energias”, titulo que é motivo 

de orgulho não só por conta do oficio atribuído, mas sim por considerar o termo “energias”, algo 

além da energia elétrica e seus sistemas. Trabalhou cumprindo seu oficio, na UFSC de 1974 até 

1987, quando foi demitido. Este período foi de grandes mudanças na cabeça e nas atitudes desse 

homem, que deixou a família (esposa e três filhos ainda pequenos) e levado por suas insatisfações 

da vida cotidiana e por seus confusos sonhos, foi morar em meio à mata, que diz ser “virgem”, 

distante de tudo e todos, tal como fazem os eremitas, inclusive com a privação da tão estudada 

energia elétrica. 

 Os primeiros anos não foram fáceis, a mata, em grande parte regenerada, não oferecia abrigo 

seguro senão as ruínas dos antigos engenhos, supracitadas em seus sonhos, que impulsionaram e 

estimularam a permanência desse homem frente à mata, ao silêncio e barulhos da natureza, à 

solidão e aos trabalhos manuais. Durante dois anos morando em baixo de uma lona, entre um 

Cedro, uma Tucaneira e uma Jabuticabeira (seculares), Seo Valci trabalhou na construção de sua 

casinha (figura 56), parte alvenaria, parte madeira da floresta. Mora desde então nesse abrigo, que é 

composto de dois pequenos cômodos, uma sala/dispensa/cozinha, aberta e arejada, e um quarto, 

com sua cama e espaço para suas roupas e cobertores, apenas. Medindo cerca de 12 m2, sem trancas 

e bem inserida e localizada no ambiente natural, sua casa não afronta a natureza, mostrando que 

sem grandes exigências é possível uma edificação que não agrida ou prejudique o ambiente natural. 

A casa, de estrutura simples, sofre com a umidade e intempéries, cobrando reparos anualmente, 

tarefa inerente a vida deste homem em meio à mata. 

 Mata essa que se orgulha de proteger e cultivar, na convicção que o plantio feito por ele de 

milhares de Palmiteiros e centenas de arvores frutíferas, das mais variadas incluindo muitas 

exóticas, tem efeito construtivo na mata, recuperando alimento para os animais e para si mesmo. 

Além do empenho em recuperar o ambiente natural, acelerando os processos de sucessão, Seo Valci 

mantem pequenas roças em pontos específicos do PMMC, de modo a causar inveja até aos grandes 

permacultores, pois seu conhecimento empírico sobre sombreamento, controle de temperatura, 

agro-floresta e aproveitamento do ambientes em diferentes estágios sucessionais, entre outros, são 

de grande maturidade. Seo Valci gosta de fazer demonstrações em campo, apresentando suas roças e 

técnicas como verdadeiras aulas. 

 Sobreviver tem sido tarefa que este velho homem realiza sem reclamar, valorizando as 
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riquezas da floresta e ultrapassando as dificuldades fazendo delas aprendizado. Sua idade tem 

levado ele a pensar sobre seu futuro na mata. Esse pensamento não leva em consideração futuras 

modificações na gestão do PMMC, e sem levar em consideração a própria UC, Valci vem 

trabalhando na construção de uma nova moradia, com alicerce e paredes de pedra, mais segura e 

resistente às intempéries do lugar e mais adequada para sua idade. 

 Outras dificuldades encontradas são as intentadas de caçadores e extratores, quando pássaros 

e palmiteiros são constantemente ameaçados. Sozinho, e vivenciando em seu dia a dia a falta de 

fiscalização e presença do Estado, não pode fazer nada contra esses tipos e práticas. 

 Seo Valci visita a mãe e os irmãos semanalmente, na Costeira do Pirajubaé, além de visitar 

algumas comunidades, como o Córrego Grande, Pantanal e Trindade, onde é conhecido por ofertar 

"frutos da mata". Durante o ano, diversas espécies frutíferas frondam e Seo Valci, conhecedor dos 

lugares onde se encontram, as coleta e distribui nas comunidades, bem como leva e planta mudas de 

arvores nativas nos mais longínquos lugares do PMMC. 

 

 

Figura 56 – Casa do Seo Valci - PMMC 

Fonte: Cid Neto, 2009 
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 Os conhecimentos empíricos vivenciais deste homem, tão singular para o PMMC, se fazem 

fundamentais nas ações e projetos que venham a ser desenvolvidos no Parque. Seu terrero pode ser 

o ponto de alto de um excelente roteiro de visitação, onde a fala e presença de Seo Valci, certamente 

enriquecerá a atividade visando obtenção de êxito nos processos educativos e de sensibilização. 

 Por fim, encerra-se a descrição e análise socioambiental do Maciço da Costeira, para 

adentrarmos nos processos recentes, na transição do século XX para o século XXI, quando é 

reconhecido o potencial e a importância do Maciço da Costeira através da criação do Parque 

Municipal do Maciço da Costeira, precisamente em 1995. 
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CAPÍTULO III – O PARQUE MUNICIPAL DO MACIÇO DA COSTEIRA 

 Uma vez realizada a contextualização do Maciço da Costeira enquanto ambiente natural, 

social e cultural, será apresentada neste terceiro capítulo e nos próximos, análises do Maciço da 

Costeira enquanto uma Unidade de Conservação. 

 A Ilha de Santa Catarina, como já visto, possui diversificado conjunto de ALP, entre elas, 

com grande destaque as Unidades de Conservação. Infelizmente isso não representa uma efetiva 

proteção dos ambientes naturais e culturais, dada as conduções de gestão e manejo que estão 

submetidas. 

 O PMMC não foge a regra, sendo por 17 anos negligenciado quanto a sua importância 

ecológica e quanto aos seus potenciais. A adequação pela qual necessariamente precisa passar o 

PMMC (figura 57) e todas as demais UCs não adequadas ao SNUC, está em processo inicial, 

carente ainda de bases técnicas e cientificas, bem como da real e efetiva participação social para que 

se tenha aceleração dos processos. No entanto, já é possível perceber alguns pequenos avanços, que 

referenciados pelo PMMC, serão expostos no decorrer deste capítulo. Buscando desvendar e 

destrinchar alguns pontos da UC, considerando teórica e prática, legislação e realidade, efetividade 

e negligências, o capítulo a seguir destaca as principais questões sobre a real situação do PMMC no 

âmbito jurídico administrativo. 

 

 

Figura 57 – Foto do Maciço da Costeira visto da Lagoa da Conceição 

Fonte: Cid Neto, 2009 
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 3.1 – Uma Historiação sobre o PMMC 

Criado em 1995 pela Lei Municipal nº 4605/95, regulamentado pelo Decreto nº 154/95 e 

modificada pela Lei Municipal nº 4728/95, está em área que originalmente era compreendida 

somente como Área de Preservação Permanente - APP, no disposto da Lei Federal nº 4771/65, o 

PMMC, enquanto instrumento legal específico trouxe reforço para a proteção da área. Entretanto, 

de fato, pouca coisa mudou na prática cotidiana no território, que passou a contar com regramento 

especial dentro dos limites estabelecidos. 

O PMMC foi a quarta Unidade de Conservação Municipal criada em Florianópolis e a 

primeira a não proteger uma única bacia hidrográfica e também a primeira que não possui contato 

com o mar. A prioridade de sua preservação se deu em torno do manancial hídrico que abastece 

parte considerável da população do entorno da UC. Isso porque "O território do PMMC situa-se 

inteiramente dentro de um compartimento de relevo montanhoso relativamente individualizado 

denominado Maciço da Costeira, termo este que lhe foi dado devido ao fato da mais alta montanha 

do maciço (446m) possuir a toponímia “Morro da Costeira”, em virtude de sua proximidade à baía 

sul." (BORGES, 2010: 13). 

De acordo com a entrevista realizada com Hélio Carvalho, que na época era diretor da 

UFECO, Presidente do Conselho Comunitário do Pantanal e Presidente do COMDEMA, por isso,        

foi um dos mentores do Parque, o PMMC nasceu de uma motivação comunitária, conforme relata: 

“Foi o primeiro parque com proposta partindo de origem comunitária e o primeiro que rompeu com 

o critério de proteger apenas a uma bacia hidrográfica.” (CARVALHO, 2012). Ele prossegue 

desvendando as motivações: 

 

A criação do Parque Municipal do Maciço da Costeira foi a solução que foi encontrada na 

época para fazer frente a especulação imobiliária e a degradação que as áreas de nossos 

morros vinham sofrendo e pondo em perigo o abastecimento de água das populações do 

entorno. A gota d`água foi a tentativa de lotear os morros do Pantanal onde foram abertos 

em torno de 10 quilômetros de estradas objetivando a comercialização de glebas dessas 

áreas de morros. Essas estradas cortaram diversos córregos que eram usados para o 
abastecimento de água aos moradores do entorno e isso criou uma revolta na população e 

contribuiu para justificar a criação de um Parque Municipal para área como forma de 

garantir a perpetuação do seu ecossistema e de seus recursos naturais como no caso da água. 

[…] luta pela criação do Parque do Maciço da Costeira surgiu no Bairro do Pantanal, mais 

propriamente através da ação do Conselho Comunitário do Pantanal, com a adesão do 

Conselho Comunitário do Córrego Grande que foi outro bairro afetado com a degradação 

de suas águas provenientes de seus morros e que eram utilizadas para o abastecimento de 

sua população, através da captação pela adutora da CASAN instalada na região denominada 

de Poção. As agressões às comunidades do Pantanal e Córrego Grande foram tão grandes 

que as outras comunidades não atingidas se sensibilizaram e se solidarizaram com a 

campanha pela criação do Parque Municipal do Maciço da Costeira vindo também a aderir 
a essa causa. As lideranças de todas essas comunidades assinaram um abaixo-assinado pela 

criação do referido Parque. (CARVALHO, 2012) 
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A pesquisadora Emiliana Debetir, aponta que, "a criação do Parque surgiu da solicitação de 

movimentos comunitários da região de entorno (Pantanal e Córrego Grande), que se mobilizaram 

principalmente em função da questão do abastecimento de água". E continua: "parte considerável 

dos moradores das partes mais altas da região tem em suas casas abastecimento proveniente dos 

cursos d’água que nele têm suas nascentes. "(DEBETIR, 2006: 157). Isto é reforçado por Schneider, 

que estudou o uso da água no PMMC (SCHNEIDER, 1999). E por Hélio Carvalho, que frisa em 

sua entrevista esta questão. 

A limitação das áreas do Parque foi processo realizado pelo próprio Hélio: 

 

[…] baseado em seis fotos aéreas ampliadas que faziam a cobertura completa da área do 

Maciço da Costeira. […] O trabalho consistiu também com com a visita a campo em todo o 

perímetro onde passa a linha demarcatória da poligonal do Parque. Eu ia a campo munido 

de mapas, mapa rascunho, máquina fotográfica, bússola, caderneta de anotações, etc. Foram 

diversas idas a campo e centenas fotos realizadas. Após concluir a demarcação em mapa o 

trabalho foi submetido à análise do geógrafo Octacilio da Rosa Filho do IPUF, que era o 

técnico daquele órgão responsável pela elaboração dos mapas das áreas de unidade de 

conservação naquela época. Foram centenas de hora de correções efetuadas no mapa do 

Parque. (CARVALHO, 2012) 

  

 Outras pessoas que estavam envolvidas eram Cândido B. Rego Neto e Francisco 

Antônio da Silva Filho, funcionários da PMF. Uma vez definida a necessidade de proteção do 

Maciço, bastava elaborar o contorno mais adequado. Com certo mérito, conseguiu-se elaborar uma 

limitação bastante respeitosa com as propriedades privadas dos arredores, sendo que a poligonal 

estabelecida, notadamente deixa de fora áreas privadas e ocupadas consolidadamente. Ainda que 

muitas propriedades tenham ficando total ou em parte, dentro dos limites, sem que nenhuma 

indenização posterior tenha sido efetuada. A delimitação protege de fato grande área não ocupada 

efetivamente. 

Entretanto, para manter o cuidado com a propriedade, muitas áreas com potencial ecológico 

e de biodiversidade comprovada, ficaram de fora dos limites. Da mesma forma, áreas de usos 

tradicionais, muitas vezes não devidamente registradas e demarcadas, onde as cercas serviam mais 

para delimitar os espaços do gado do que para separar lotes, ficaram dentro dos limites do PMMC. 

Em análise do mapa que compõe a lei, são facilmente identificadas as técnicas e os critérios 

para o mapeamento dos limites do PMMC, que são objeto de descrição e análise futura neste 

trabalho. Realizadas as pontuações no próprio mapa, seguida da obtenção dos pontos da poligonal     

com base na restituição utilizada na época pela PMF, de 1979. Estes pontos nunca foram conferidos 

em sito. O confronto destes pontos nas restituições utilizadas pela PMF atualmente causam 

descompasso que será considerado posteriormente neste trabalho. 
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Já a categorização da UC, não parece ter sido motivo de grande debate, sendo a categoria 

"parque" praticamente um vício municipal. Apenas orientaram-se pela linha das outras UC 

municipais já criadas. Esse elemento será aprofundado a seguir, no entanto, é possível destacar de 

modo a contextualizar a categorização na história do PMMC, que mesmo sendo antecedente as leis 

que concebem a categoria "parque" nos dias de hoje, essa categorização nunca foi condizente com 

os objetivos pensados para a UC, na teoria e sobretudo na prática da gestão e do manejo. 

 O processo de criação do PMMC, na formatação e tramites legais, não encontrou obstáculos, 

uma vez que a condições ambientais, ainda que não levantadas em campo e não comprovadas em 

pesquisas ou relatórios, com relação às prioridades de proteção, já caracterizavam a área 

inteiramente como APP. No entanto, a questão da propriedade privada, sempre foi motivo de 

insegurança da UC, tanto para os gestores, quanto para os moradores próximos, conforme pode se 

constatar na seguinte citação: "toda a área compreendida por seu polígono é particular, não houve 

indenização por parte do poder público quando da criação do mesmo.” (DEBETIR, 2006: 175). 

 A regularização fundiária será tema seguinte neste mesmo texto, mas destaca-se aqui a 

relevância de uma questão que surge da criação da UC, fato que é determinante para a 

complexidade da situação atual. Ainda que, segundo alguns relatos e as poucas literaturas a criação 

da lei do PMMC, ocorreu por uma suposta orientação popular, como continua o relato, Hélio 

Carvalho: 

 

Aconteceu através do encaminhamento de projeto de lei municipal que tramitou na Câmara 

Municipal de Florianópolis nos anos de 1993 e 1994 sendo aprovada no mês de dezembro 

desse ano e sancionada pelo Prefeito Municipal Sérgio Grando em 11 de janeiro de 1995 

[…] o vereador Miguel Ângelo Sedrez - proponente do Projeto de Lei de criação do Parque 

Municipal do Maciço da Costeira deu entrada ao recinto do Plenário da Câmara Municipal 
portando em mãos um calhamaço de folhas de um abaixo-assinado favorável a criação do 

Parque, contendo aproximadamente 20 mil assinaturas. O Parque do Maciço da Costeira foi 

aprovado na ocasião pela unanimidade dos vereadores. Foi e continua sendo o maior 

abaixo-assinado que já deu entrada na Câmara Municipal de Florianópolis. (CARVALHO, 

2012) 

  

 A Lei Municipal nº 4605/95 previa 90 dias para a implementação da unidade. A principio, 

essa implementação consistia em efetivar os objetivos, que conforme Debetir “O objetivo principal 

da criação da unidade é a proteção de nascentes, concomitantemente a preservação do patrimônio 

natural, recuperação de áreas degradadas e reintrodução de espécies da fauna nativa.” (DEBETIR, 

2006: 157). 

 17 anos se passaram e pouca coisa foi feita. "A secretaria de prefeitura municipal de 

Florianópolis SUSP, órgão que deveria proceder a demarcação física e o plano de manejo do 
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PMMC, até o momento, não tomou nenhuma atitude nesse sentido" (SCHNEIEDER, 1999: 15). Em 

2006, Emiliana Debetir chamou atenção para a não adequação do mesmo ao SNUC “Embora seja 

uma unidade de proteção integral, não possui gestor, é gerida pela Gerencia de Unidades de 

Conservação – GERUC/FLORAM.” E continua em sua breve explanação sobre o PMMC: “Não há 

nenhuma infra-estrutura de apoio no Parque (trilhas, sanitários, acesso, playground, torre de 

observação da fauna e flora etc.), tampouco projetos para implantá-las. Não são desenvolvidos 

programas de educação ambiental, nem há recursos humanos alocados no Parque... Infelizmente, 

não foram propostas e implementadas ações para alcançar tais objetivos.” (DEBETIR, 2006: 157). 

No entanto, conhecendo a fundo as áreas do PMMC, é percebido que algumas das 

infraestruturas citadas existem, ainda que de forma precária, informal e subutilizadas, como por 

exemplos as “trilhas, acessos e mirantes”. 

Hélio também reforça a não gestão da UC “Nesse tempo transcorrido, quase nada foi feito 

pelo Poder Público Municipal, não fiscaliza, não demarcou fisicamente o Parque, não implantou o 

Plano de Manejo do Parque, não efetivou nenhuma desapropriação, não foram implantadas trilhas. 

O Parque não tem sede, não tem guardas parque” (CARVALHO, 2012). 

Foi também durante esses últimos 17 anos que as atividades tradicionais, ligadas 

intrinsecamente com o desmatamento e usos intensivo da terra, recorrentes no Maciço da Costeira 

por séculos, praticamente se extinguiram. Porém, pelas constatações dessa pesquisa, não há, por 

incrível que pareça, relação direta do declínio dessas atividades com a criação do PMMC. O fato é 

percebido quando nas poucas pesquisas realizadas sobre a UC, 80% das pessoas nunca ouviram 

falar do PMMC, desconhecendo-o plenamente, e aqueles poucos que sabem de sua existência não 

conseguem apontar seus limites reais (SCHNEIDER, 1999; BORGES, 2010). 

Também foi nos últimos 17 anos que a urbanização "sobe o morro" e intensifica a pressão 

nas bordas do PMMC, adentrando-o em alguns pontos. Sendo os mais críticos nos bairros da 

Costeira do Pirajubaé, Pantanal, Córrego Grande e Itacorubi. Nos outros bairros, Canto da Lagoa, 

Porto da Lagoa e Rio Tavares, salvo pontos específicos, a pressão é menor, restando a não 

regularização fundiária com elemento de insegurança. Outras ocupações irregulares e usos 

inadequados, como as linhas de transmissão, antenas, estradas e outros, ocorrem por toda a extensão 

do PMMC e serão descritos e detalhados a seguir. 

Mesmo sendo praticamente um "fantasma" o PMMC possui relação com a cidade, pois é 

moradia de cerca de 50 mil pessoas, que com diferentes relações, estabelecem suas vidas no Maciço 

da Costeira. Existe também a persistência das populações locais que mantém isolados e pontuais 

usos tradicionais e pequenas produções, algumas vezes inadequadas com os objetivos da UC, mas 
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ao mesmo tempo formadoras da paisagem, sendo contempladas visualmente de muitos ângulos 

diferentes, de grande parte da cidade. 

Há, portanto, uma importância pautada pelo simbolismo do verde e dos morros na paisagem 

da cidade, como já descrito e apontado no capítulo anterior. Isso ocorre mesmo que a área não tenha 

reconhecimento como Unidade de Conservação. Esse não reconhecimento ocorre não somente pela 

população, mas também pelo poder público. 

Essa retroalimentação negativa é pautada pela dependência das ferramentas inexistentes e 

condicionada pela falta de estrutura e sucateamento das esferas do poder público, fazendo com que 

a fiscalização e demais ações da PMF, através da FLORAM e outras secretarias, sejam praticamente 

nulas, ausentes e impotentes. A não implementação da UC incorre em um subaproveitamento dos 

potenciais do PMMC, propiciando usos inadequados pouco fiscalizados. 

 Como tantos outros na Ilha de Santa Catarina, o PMMC é um parque de papel. Sua 

adequação ao SNUC, atrasada em mais de uma década, implica em problemas cada dia maiores 

para a UC, coerentes com o processo de urbanização desregrado em curso na cidade de 

Florianópolis (BORGES, 2010). 

 Sobre as ferramentas/instrumentos previstos no SNUC, o PMMC é carente de todos, 

conforme a citação a seguir: “A área não possui plano de manejo, zoneamento ou qualquer outro 

documento que subsidie a gestão, a não ser o Decreto Municipal nº 154/95, que regulamenta as leis 

Ordinárias Municipais nº 4605/95 e nº 4728/95 de criação do Parque” (DEBETIR, 2006: 174). 

 

 Essa situação redunda em conflitos de usos inadequados da área em análise como: diversas 

ocupações irregulares de áreas de preservação de uso delimitado, áreas de exploração rural, 

sendo que observam-se apenas em duas localidades ocupações irregulares dentro dos 

limites do PMMC na área do Pantanal e Córrego Grande. As ocupações em torno do 

PMMC, se caracterizam como loteamentos sem infra-estrutura ou mesmo invasões como é 

o caso do Pantanal. (SCHNEIDER, 1999: 10) 

  

 Com a adequação e a utilização das ferramentas, como o zoneamento, a delimitação dos 

corredores ecológicos e da zona de amortecimento, a criação do mosaico de UCs, e a elaboração do 

consequente e necessário Plano de Manejo, muitos desdobramentos se darão, certamente ampliando 

o conhecimento e o respeito pelo PMMC (figura 58), trazendo para a UC serventia para a 

população, firmando o sentimento de pertença. Para tal, serão precisas muitas pesquisas sobre a 

área, pois de acordo com Debetir “Trabalhos acadêmicos na unidade são raros”. De fato, apenas 

dois trabalhos acadêmicos tratam especificamente do PMMC, como já citado. 

 Nesse sentido, o da adequação ao SNUC, as comunidades dos arredores do Maciço da 
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Costeira, na figura de alguns entusiastas da adequação, construíram e enviaram documentação para 

a FLORAM, solicitando em 2009, a criação de um Grupo de Trabalho, chamado de GT – PMMC. 

 

 

Figura 58 – PMMC visto do Canto da Lagoa 

Fonte: Cid Neto, 2010 

 

 

 Esse grupo, oficializado através da Portaria FLORAM Nº 018/09 é formado pelos órgãos 

públicos institucionais FLORAM, IPUF e UFSC, que colabora através de projeto de extensão do 

departamento de Geociências, e pelas entidades da sociedade civil organizada, representadas pelas 

associações e centros comunitários dos arredores do Maciço e pelo Coletivo UC da Ilha, como 

entidade ambientalista. 

O GT tem concentrado suas ações, preliminarmente, na verificação dos principais conflitos 

existentes nas bordas do PMMC, aproveitando o gancho do Plano Diretor Participativo (PDP), em 

curso na cidade. As análises obtidas, através de visitas a campo, providas de planilhas e registro 
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fotográfico, juntamente com a confecção de um mapa atualizado e georreferenciado, com as curvas 

de nível e limites do PMMC, culminarão em uma proposta de redelimitação da área do PMMC, de 

modo a resgatar remanescentes florestais e demais áreas limítrofes ao parque que não possuem 

ocupação consolidada, em troca de excluir do PMMC, as poucas áreas parceladas irregularmente e 

com ocupação consolidada, previstas como Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) na proposta 

atual de PDP. A previsão do termino dos trabalhos desta primeira etapa é o segundo semestre de 

2012, coincidindo com o período da apresentação deste trabalho. 

Em resumo, a história do PMMC é repleta de não acontecimentos e de raras ações que 

buscaram atingir os objetivos da UC. É uma história de especulações e incertezas, mas de um 

potencial futuro incrível. 

 

 

          3.2 – Lei Municipal 4.605-95 

 Como já foi apresentado, os únicos instrumentos legais existentes específicos sobre o 

PMMC são: Lei Ordinária n.º 4605/95 (a), de 11 de janeiro; Decreto n.º 154/95 (b), de 14 de junho; 

e Lei Ordinária n.º 4728/95 (c), de 26 de setembro, todos a nível municipal no ano de 1995. 

 Uma leitura crítica dessas leis traz à tona a mescla entre desconhecimento e omissão por 

parte dos legisladores, em elaborar com bases reais, para efetivas aplicações. Enquanto os parques 

têm um papel fundamental no ordenamento territorial da Ilha de Santa Catarina, o PMMC, como os 

demais, são na verdade, parques de papel. 

 Destaca-se a dificuldade para encontrar o decreto 154, praticamente não citado nas fontes 

consultadas e não disponível na internet, somente adquirido ao fim da pesquisa através do GT – 

PMMC. A seguir, os artigos comentados de cada um dos três instrumentos específicos. Nos anexos 

deste trabalho, encontra-se o conjunto integral das leis que regem o Parque Municipal do Maciço da 

Costeira. A Lei Ordinária n.º 4605/95, sancionada pelo Paço Municipal, em Florianópolis, aos 11 de 

janeiro de 1995, pelo então Prefeito Municipal Sérgio José Grando. 

 

Art. 1º - Fica criado, nos termos do artigo 5º alínea a e parágrafo único, da Lei Federal nº 

4.771, de 15.09.65, o Parque Municipal do Maciço da Costeira. 

Art. 2º - Para fins desta Lei, entende-se por Parque Municipal do Maciço da Costeira, a 

parte do território já caracterizada como APP (Área de Preservação Permanente), pela 

aplicação da Legislação Federal vigente para a proteção do Meio Ambiente, delimitada em 

mapa do anexo I, parte integrante desta Lei. (FLORIANÓPOLIS, 1995a) 

  

 Os artigos 1º e 2º são de fato, as únicas ações consumadas. O Parque foi criado com base no 
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Código Florestal de 1965 e até os dias atuais não foi adequado ao SNUC. Seus limites 

estabelecidos, nunca foram delimitados em sito e não são compreendidos pela população nem pelos 

órgãos responsáveis. 

 

Art. 3º - Exclui-se, da delimitação da área do Maciço da Costeira, a área de alteração do 

solo destinada a exploração de jazida, classificada como P-1 pela Lei nº 2339, de 13.12.85. 

(FLORIANÓPOLIS, 1995a) 

 

 O desnecessário artigo 3º apenas denota a existência da jazida explorada pela PEDRITA até 

os dias atuais, atividade essa das mais impactantes para a UC, sendo que os limites fixados no artigo 

anterior já excluem esta área do PMMC. 

 

Art. 4º - Os objetivos da criação do Parque são: 

I - Preservar o patrimônio natural representado pela fauna, flora e paisagem, de modo que 

possa ser utilizado como área de interesse ecológico e de pesquisa científica; 

II - Proteger os mananciais hídricos que têm suas nascentes neste maciço de modo a 
permitir uma utilização adequada de seu potencial. 

III - Aproveitar as condições peculiares de sua paisagem natural e cultural para o adequado 

desenvolvimento de atividades educativas, de lazer e recreação; 

IV - Promover a recuperação da cobertura vegetal típica da região, em área onde se fizer 

necessária; 

V - Reinserir na área do Parque espécie da fauna representativa da região. 

(FLORIANÓPOLIS, 1995a) 

 

 Os objetivos do PMMC, descritos nos artigo 4º, aparecem os elementos a serem protegidos  

e as prioridades e possibilidades de usos. O primeiro item, sob o tom da proteção integral, 

representa de fato uma realidade da área, ainda que pouco tenha funcionado o dispositivo. 

 Já o segundo item, reforça com destaque a importância hídrica do PMMC, porém relaciona 

com o abastecimento da população quando cita: "permitir uma utilização adequada". A utilização do 

manancial, quando dentro dos limites, caracteriza um uso direto, que colide com a ideia da proteção 

integral. Sendo o abastecimento de água serviço fundamental para a sociedade, e de 

responsabilidade do Estado, muitas flexibilizações tem-se feito no sentido de possibilitar esses usos, 

que embora conflitantes, perpassam supostamente a perspectiva da qualidade da água provindas de 

UC. 

 O terceiro item reforça a categoria "parque", somando-se ao primeiro item deste artigo e 

expandindo os usos indiretos para o âmbito cultural. O quarto item, que relembra indiretamente a 

degradação histórica que sofreu a área do PMMC, precisa de cuidado específico quando na 

confecção do zoneamento e do Plano de Manejo, uma vez que se todas as áreas hoje em processo 

inicial e médio de sucessão forem recuperadas, perde-se a paisagem cultural, que é justamente 
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reflexo do desmatamento para os usos tradicionais. Há inclusive de se pensar usos mais efetivos de 

parte dessas áreas menos vegetadas, de modo a rememorar a história da área e manter parte da 

paisagem rural. Junto no Pantanal, bairro que oferece o melhor acesso ao PMMC, possui diversas 

pastagens, de pouco risco ecológico, distantes das zonas núcleos vegetadas que podem vir a ter usos 

de aproximação das comunidades e futuros visitantes. 

 Apesar da relativa extensa área e do formato radial do parque no mapa (que implica em 

territórios maiores, necessários para mamíferos, principalmente) e mesmo contendo áreas em 

diferentes níveis de regeneração natural, sendo muitas áreas pastagens, outras em inicial, médio e 

avançado processo de sucessão, o PMMC não abriga a quantidade de animais que suportaria nos 

dias de hoje. Nesse sentido, o quinto item insere elemento de grande importância na lei, que se 

espera um dia, na base de muitos estudos, ver o seu comprimento. 

 

Art. 5º - Aplicam-se ao Parque Municipal do Maciço da Costeira todas as disposições 

pertinentes, contidas na Legislação Federal, Estadual e Municipal, estando o Executivo 

Municipal autorizado a celebrar convênios com outras entidades, para o alcance dos 

objetivos fixados nesta Lei. (FLORIANÓPOLIS, 1995a) 

 

 Justificada a importância e possibilidades da criação da UC, o artigo 5º ressalta a 

possibilidade de celebração de "convênios com outras entidades". Esses convênios nunca 

ocorreram, mas é sabido nos dias atuais que essas parcerias podem lograr êxito quando bem 

construídas e trabalhadas, ressalvando esta abertura prioritariamente para a sociedade civil 

organizada e não para empresas. 

 

Art. 6º - Fica expressamente proibida, em toda a extensão do Parque, qualquer forma de 
parcelamento do solo, bem, como, edificações de qualquer espécie. 

Parágrafo Único - Excetuam-se do disposto no caput deste artigo, as construções 

necessárias para a implantação dos equipamentos públicos necessários a consecução dos 

objetivos do Parque, incluídos um mirante e um sistema teleférico, sendo os mesmos 

integrados à paisagem e compatíveis com a preservação do patrimônio natural. 

(FLORIANÓPOLIS, 1995a) 

 

 O artigo 6º reforça a ideia da categoria "parque" e da proteção integral, bem como da 

propriedade pública sobre a área. O parágrafo único do artigo dispõe sobre as estruturas necessárias 

para a implementação da UC. No entanto, dá como subentendida as estruturas primordiais como 

sede e centro de visitante, e cita nominalmente "um mirante e um sistema teleférico" que em 

absoluto, não podem ser as primeiras a serem pensadas e construídas, sendo que sequer listariam 

como necessidade para implementação da UC e sim como alegorias. 
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Art. 7º - O sistema viário do Parque, compõe-se de caminhos e trilhas de pedestres, 

traçadas sobre as partes menos frágeis da área e harmonizados com a topografia existente, 

preservando ao máximo a vegetação arbórea. 

§ 1º - O órgão municipal de planejamento, em conjunto com os órgãos técnicos 

competentes em matéria de preservação ambiental, estudarão e definirão o aproveitamento 

ou não dos arruamentos já existentes nos limites da área do parque, visando atender os 

objetivos desta Lei. 

§ 2º - O acessos a circulação e a permanência temporária de visitante na Parque serão 

admitidos em condições a serem fixadas por regulamento próprio, ressalvado o que dispõe 
esta Lei. (FLORIANÓPOLIS, 1995a) 

 

 O sétimo artigo induz o leitor ao entendimento de que o sistema viário do PMMC está 

harmonizado com a topografia e que preserva a vegetação. Mas na prática, não há nenhum 

mapeamento das dezenas de caminhos e trilhas que existem no PMMC, tampouco estudos sobre 

suas capacidades de carga ou adequações ao meio. Existe também uma estrada que leva ao Morro 

da Antena, reformada constantemente justamente para a manutenção da antena, substituta daquela 

que nomeou popularmente recentemente este morro. Quanto à visitação, obviamente não 

regulamentada, ocorre de forma muito distinta de todos os outros Parques Municipais de 

Florianópolis. Não há demanda turística, nem divulgação de roteiros que aproveitem os atrativos do 

Parque, tão pouco segurança para adentrar o Maciço por contas das muitas favelas que o cercam e 

da ausência de fiscalização e estruturas que permitam adequada visitação. Os poucos transeuntes 

encontrados são nativos, geralmente moradores dos arredores, uma ou outra pessoa que conhece o 

lugar. 

 Outras duas ruas, além do prolongamento da Leonor de Barros, que leva a ao Morro da 

Antena e configura como o melhor acesso ao Parque, a também centenária Rua Rosa, também no 

Pantanal, que outrora ligava o Pantanal ao Córrego Grande sendo mais importante que as principais 

ruas desses bairros hoje, cruza o parque de forma conflituosa (e vice versa) e a Rua Maestro Aldo 

Krieger no Córrego Grande, que hoje se encerra dentro do PMMC, num caminho que leva ao Canto 

da Lagoa, servindo de passagem também para cabos de alta tensão que saem da subestação do 

Córrego Grande em direção a Lagoa, por dentro da UC, na ponta norte da mesma. 

 

Art. 8º - Fica expressamente proibida a coleta e ou supressão de qualquer espécime vegetal 

da área do Parque salvo para fins científicos, mesmo assim quando devidamente autorizado 

pela administração do Parque. 

Art. 9º - Fica expressamente proibida a prática de qualquer ato de caça, perseguição, 

apanha, coleta, aprisionamento e abate de exemplares da fauna do Parque. 

Parágrafo Único - é proibida a introdução de animais domésticos na área do Parque. 

Art. 10 - Os usos e atividades permitidas na área do Parque são: 

I - Estudos científicos; 
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II - Atividades de lazer e recreação; 

III - Administração do Parque. (FLORIANÓPOLIS, 1995a) 

 

 Os artigos 8º, 9º e 10º estão subordinados a aplicação dos artigos anteriores. A caça de 

animais e a coleta e corte de plantas como orquídeas e palmiteiros são problemas gravíssimos na 

área do PMMC. Soma-se a isto, a inserção de espécies exóticas, sobretudo o Pinus sp, Eucaliptos e 

o Capim Melado, que se deu em diversos pontos estratégicos do PMMC, como nos divisores de 

água, nascentes, topos de morro e encostas. 

 O destaque desse trecho fica por conta do parágrafo único do artigo 9º que proibi a 

introdução de animais exóticos no PMMC, mas não destina ou mesmo comenta sobre as centenas 

de cabeças de gado que existiam no PMMC na data de sua criação. O remanescente histórico de 

pastagens com gado solto no PMMC diminui a cada ano, restando nos dias atuais, não mais que 4 

duzias de gado e alguns cavalos soltos, porcos e galinhas em criadouros, localizados principalmente 

no Pantanal, Costeira do Pirajubaé e Canto da Lagoa. 

 Como o PMMC foi criado no mesmo ano da FLORAM, as atribuições para a gestão ficaram 

a cargo da Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos SUSP, hoje chamada Secretaria Especial de 

Serviços Públicos – SESP, que tal como a FLORAM e o IPUF, passaram em 2010 a serem 

subordinadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SMDU, 

perdendo autonomia em seus trabalhos e deliberações. Essa pequena confusão que data da origem 

do PMMC, causa indefinições inclusive legais e administrativas até os dias de hoje. 

 

Art. 11 - À Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de 

Florianópolis, caberá a gestão técnica, administrativa e operacional do Parque, fiscalizando 

através de seu corpo de fiscais, o cumprimento do disposto na legislação em vigor, podendo 
aplicar autos de infração e penalidades compatíveis. 

Art. 12 – (VETADO). 

Art. 13 - O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei em 90 (noventa) dias, 

a contar da data de sua publicação. 

Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em 

contrário. (FLORIANÓPOLIS, 1995a) 

  

 O artigo 12º foi vetado e segundo conversas com Hélio Carvalho, o texto do artigo propunha 

prazos e recursos para a implementação do Parque, motivo pelo qual rapidamente se entende o veto. 

O 13º determinava o prazo de 90 dias para execução da lei. O SNUC no ano 2000 renova o prazo de 

modo mais razoável, dois anos, e mesmo assim não é cumprido. Para Unidade de Conservação, o 

cumprimentos de metas mediante a prazos, carece da elaboração de instrumentos e ferramentas, 
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executados com metodologias participativas e sobretudo, sob a ótica da construção permanente. Por 

fim, uma lei em vigor. 

 Em uma análise geral da lei, o texto é truncado, indo e voltando nos temas abordados, 

coberto de incertezas das reais condições do lugar e das possibilidades de avançar nas medidas de 

conservação da biodiversidade, levando em consideração os atrativos e elementos que despontam 

no Maciço da Costeira. Representa desconhecimento por parte do legislativo e negação por parte do 

executivo municipal. Não existem até então estudos científicos básicos e realizados sobre bases 

reais, propostos, financiados e assumidos pela PMF para implementação de suas políticas. 

 Em Junho do mesmo ano, 1995, é lançado o decreto que regulamenta a lei do PMMC. Cabe 

lembrar que justamente este foi o ano de origem da FLORAM. Até então as questões ambientais 

eram tratadas na antiga SUSP, hoje SESP, e pelo IPUF, por onde tramitaram os processos que deram 

origem ao conjunto legal do PMMC. Sancionado pelo Paço Municipal em 14 de junho de 1995, 

conforme inscrição no DOE – 29.06.95 no decreto fica frisada a importância ecológica do PMMC e 

o seu enquadramento como “Parque” via legislação federal. O texto, no entanto, não aprofunda ou 

se diferencia do já existente na lei. 

 

Art. 1º - É objetivo fundamental da criação do Parque Municipal do Maciço da Costeira, 

a preservação do patrimônio natural representado pela flora, fauna, a proteção dos 

mananciais hídricos locais, o aproveitamento peculiar da paisagem cultural, a recuperação 

da cobertura vegetal e a reintegração de espécies da fauna, caracterizando assim como 

área de interesse ecológico e de pesquisa científica. 

Art. 2º - Entende-se por Parque Municipal do Maciço da Costeira, a área do território 

municipal já caracterizada como Área de Preservação Permanente (APP), pela aplicação 

da legislação federal vigente para a proteção do meio ambiente, conforme delimitação em 
mapa do anexo I, parte integrante deste Decreto. 

Art. 3º - Fica excluída do Parque Municipal do Maciço da Costeira, a Área de alteração 

do solo, destinada a exploração de jazida classificada como P-1 pela Lei nº 2339/85. 

Art. 4º - Aplicam-se ao Parque Municipal do Maciço da Costeira, todas as disposições 

pertinentes aos Parques, contidas na legislação federal, estadual e municipal, ficando o 

Executivo Municipal autorizado a celebrar convênios com outras entidades, buscando 

alcançar os objetivos da Lei. (FLORIANÓPOLIS, 1995b) 

 

 O artigo primeiro do decreto, aglutina os itens do artigo 3 da lei. O segundo repete 

integralmente, trocando apenas trocando a ordem das palavras na oração, o texto do artigo 2 da lei. 

O 3º igualmente repete o artigo terceiro da lei. Já o 4º, além de repetir o texto do artigo 4º da lei, 

frisa a categoria Parque. 

 

Art. 5º - Fica expressamente proibida em toda a área do Parque Municipal do Maciço da 

Costeira, qualquer forma de parcelamento do solo, construção de edificações de qualquer 

espécie, excetuando-se as construções necessárias a implantação dos equipamentos 
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públicos necessários a consecução dos objetivos do Parque. (FLORIANÓPOLIS, 1995b) 

 

 Somente no quinto artigo do decreto, pode-se observar avanço. O texto exclui os detalhes 

dos equipamentos como o mirante e o tal teleférico, já citados como secundários para o PMMC. 

Note-se avanço também no decorrer do texto, que é menos truncado e sequencial quanto aos temas 

abordados. 

 

Art. 6º - Fica expressamente proibida na área do Parque a prática de qualquer ato de caça, 

perseguição, apanha, coleta, aprisionamento e abate de exemplares da fauna, bem como a 
coleta e supressão de qualquer espécie vegetal, salvo quando para fins científicos 

autorizados pela administração. 

Art. 7º - Os usos de atividades permitidos na área do Parque Municipal do Maciço da 

Costeira são: 

I - Estudos científicos; 

II - Atividades de lazer e recreação; 

III - Administração do Parque. 

§ 1º - Caberá ao órgão de Planejamento Municipal, em conjunto com outros órgãos 

ambientais, a elaboração de um plano de manejo, que definirá o zoneamento de usos e 

atividade citados no “caput” do artigo, bem como o sistema viário de integração. 

§ 2º - O sistema viário do Parque compor-se-á, preferencialmente, pelos caminhos e 
trilhas de pedestres existentes e novos acessos propostos em harmonia com a topografia e 

a preservação da vegetação arbórea. (FLORIANÓPOLIS, 1995b) 

  

 O Art. 6º unifica os artigos 8 e 9 da lei, e juntamente como o Art. 7º, reforça a perspectiva de 

proteção integral da área, descrevendo as atividades permitidas. Possivelmente o maior avanço do 

decreto se dá pela inserção do inciso “§ 1º - Caberá ao órgão de Planejamento Municipal, em 

conjunto com outros órgãos ambientais, a elaboração de um plano de manejo, que definirá o 

zoneamento de usos e atividade...”, uma vez que cita ferramentas necessárias para efetivação do 

PMMC. Já o segundo inciso desse artigo, além de repetitivo, reflete novamente o desconhecimento 

da área do parque, uma vez que abre possibilidade para novos acessos dos bairros para o PMMC, 

quando na verdade esses já existem em demasia. 

 Ao tratar desse tema, a lei cita: “O acessos a circulação e a permanência temporária de 

visitante no Parque serão admitidos em condições a serem fixadas por regulamento próprio”, 

entretanto não são verificadas no decreto estas regulações, que são relacionadas, sobretudo pós 

SNUC, aos Planos de Manejo. 

 
Art. 8º - Caberá a Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos (SUSP), a gestão 

administrativa do Parque, a fiscalização e o cumprimento dos dispositivos constantes 

deste Decreto, podendo aplicar autos de infração e penalidades compatíveis. 

Art. 9º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. (FLORIANÓPOLIS, 1995b) 
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 O oitavo repete integralmente o texto do artigo 11º da lei e o nono oficializa o decreto, que 

pouco ou nada altera (no papel) a efetividade e proteção do PMMC. Ainda neste ano, precisamente 

em 26 de setembro, a Lei nº 4605, agora regulamentada por decreto, sofre alteração pela Lei nº 

4728, conforme a análise abaixo. 

 

Art. 1º - O artigo 2º da Lei 4605, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 2º - Para fins desta Lei, entende-se por Parque Municipal do Maciço da Costeira, a 

parte do território já caracterizada como APP (Área de Preservação Permanente), pela 
aplicação da Legislação Federal vigente para a proteção do Meio Ambiente, delimitada em 

mapa do anexo I, parte integrante desta Lei. 

Parágrafo Único - A municipalidade procederá a demarcação física dos limites do Parque. 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e revogam-se as disposições em 

contrário. (FLORIANÓPOLIS, 1995c) 

 

 Nove meses (e 15 dias) se passaram da criação do PMMC e nada do parque "nascer"... Foi 

então proposta - por outro vereador, uma vez que Miguel Cedrez veio a falecer poucos meses depois 

da aprovação do PMMC, alteração e outras providências com relação a primeira lei. Na prática, a 

suposta alteração nada altera, sendo a disposição que "altera dispositivo da lei no. 4605 e dá outras 

providências, na verdade, uma única "providência", que foi a inserção de um parágrafo único no 

artigo 2º: "a municipalidade procederá a demarcação física dos limites do parque" (ver figura 5, 

página 49). 17 anos depois, salvo umas poucas placas colocadas e raras demolições. No que diz 

respeito a gestão e implementação, nada foi feito para efetivar o parque. 

 

 

3.3 – Os Limites e a Categoria do PMMC 

 Os limites e a categoria de uma Unidade de Conservação estão intrinsecamente 

relacionados. Na medida em que a categoria escolhida vai determinar condições e tipos de usos e de 

propriedade possíveis de uma UC, os limites dessa UC precisam estar buscando atingir os objetivos 

estabelecidos e vice versa. Todo debate com relação a um dos temas, seja na criação, na gestão e 

manejo e principalmente nas revisões do Plano de Manejo e propostas de recategorização. 

 Infelizmente no que tange o PMMC, o debate se restringe a não aplicação integral da 

demarcação física da UC, previstas em seus instrumentos legais, o que culminou na completa falta 

de conhecimento e de reconhecimento dos limites traçados do mesmo pelas comunidades e pelo 

poder público. Disposto entre os bairros Córrego Grande, Pantanal, Costeira do Pirajubaé, Rio 

Tavares, Porto da Lagoa, Canto da Lagoa e Itacorubi, o PMMC tem grande espacialização e 

múltiplos acessos, o que geralmente dificulta a gestão e o controle de UC de proteção integral. Com 

a carência de demarcação e sinalização física (figuras 59 e 60) das áreas do parque ocorrem muitos 
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conflitos em suas bordas, que são intensificados com a criação de alguns “mitos” populares, 

engendrados nas comunidades nas conversas informais e pela incompetência de técnicos de 

variados órgãos da prefeitura e outros, que nas poucas atuações e autuações realizadas, pouco 

sabiam também na prática, a real localização dos limites em sito (mapa 1). 

 

 
Figura 59 – Foto de Placa de Sinalização do PMMC (Pantanal) 

Fonte: FLORIANÓPOLIS, 2008 

 

 

 

 

Figura 60 – Foto de placa de sinalização do PMMC (Córrego Grande) 

Fonte: Cid Neto, 2009 
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Mapa 1 – Mapa do Limite Legal do Parque Municipal do Maciço da Costeira 
Fonte: FLORIANÓPOLIS, 2012c 
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 Os mitos principais são: “O linhão da CELESC é o limite do parque” e “a cota 100 é o limite 

do parque”. Essas duas expressões são comuns no Córrego Grande, Pantanal e Costeira. Até mesmo 

Borges, conhecedor do parque, supracitado neste trabalho, coloca: “de modo geral, a definição dos 

limites do PMMC acompanha a cota 100.” (BORGES, 2010: 69). Debetir complementa, 

aproximando os mitos e reforçando o equivoco: “As torres estão aproximadamente na quota 100, 

limite do parque, para facilitar a visualização deste à longa distância” (DEBETIR, 2006: 158). 

 De fato em algumas partes do perímetro do Parque, de 25079,484m, os limites coincidem 

com o linhão da CELESC e em outras, com a cota 100. Mas são pequenas zonas, intercaladas, que 

ao serem usadas como referencia, propiciaram ocupações internas aos limites estabelecidos. 

Sobretudo na Costeira e no Pantanal. Neste último, a passagem de duas linhas de transmissão 

próximas, elevou as ocupações até a linha mais alta, sendo que o limite real é a linha de baixo. 

 Uma análise criteriosa dos limites do PMMC, através do mapa anexo da lei (figura 61), 

demonstra razoavelmente os métodos e critérios adotados pelos elaboradores, ora a linha segue a 

curva de nível, ora formam poligonais mais retilíneas de traços lineares e ora seguem o linhão, 

também de forma linear. Isso se deve ao trabalho de recortes da área, para evitar conflitos com a 

maioria das propriedades privadas, sobretudos as ocupadas de forma consolidada, com edificações e 

outras benfeitorias. 

 Parte dessa múltipla forma de delimitar tem relação com aproveitamento de formas naturais 

que favorecem o uso das curvas de nível, como ao sul do PMMC, no Rio Tavares, e a leste, no 

Porto e Canto da Lagoa. Já na Costeira ocorre o inverso, a ausência de uma bacia hidrográfica 

definida, como já visto, dificulta o uso da curva de nível, pois tornaria a limitação do parque 

completamente irregular. Na prática, para Áreas Legalmente Protegidas em geral, no que tange à 

compreensão das pessoas em geral, o reconhecimento em sito e a demarcação e sinalização física, a 

delimitação através de poligonais retilíneas se mostra mais eficientes, em detrimento do uso das 

curvas de nível, que para o mapeamento e para o geoprocessamento aparece como tecnicamente 

melhor. 

 A professora Dora Orth, do Centro Tecnológico (CTC – UFSC), juntamente com a equipe do 

Grupo Gestão do Espaço, em suas proposições sobre os limites das UC da Ilha de Santa Catarina, 

surpreende ao referenciar o PMMC como o de “[…] melhor qualidade técnica na descrição textual e 

representação gráfica dos limites.” (DEBETIR, 2006: 157). 

 Borges contesta: "Há de se acrescentar, no entanto, que embora quando de sua delimitação 

procurou-se manter as ocupações irregulares fora da área do Parque, toda esta excelência 

cartográfica não foi capaz de estimular a fiscalização dos usos e ocupações presentes no mesmo." 

(BORGES, 2010: 17). 
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Figura 61 – Foto do mapa dos limites do PMMC – anexo da Lei 

Fonte: FLORIANÓPOLIS, 1995a (adaptado por Cid Neto em 2012) 
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 O PMMC, segundo Debetir “possui 91 pontos de coordenadas UTM”. Essas coordenadas, 

dispostas no Decreto n.º 154/95, variam em altitude, de 50 até 220 metros. A análise dos limites do 

PMMC em relação às curvas de nível, presentes no mapa anexo da lei, desmistificam os chavões 

criados nas comunidades e contribui para os trabalhos do GT – PMMC. 

 Justamente como uns dos primeiros resultados do GT – PMMC aparecem divergências 

técnicas dos reais limites do PMMC, uma vez que os pontos descritos na lei, realizado com base no 

mapa gerado pela restituição de 1979, quando sobrepostos à nova restituição cartográfica adotada 

pela PMF, de 2002, o limite do PMMC aparece como “deslocado” para oeste.  A diferença, pequena 

em relação ao tamanho do Maciço, só fica conflituosa nas zonas mais estreitas, como nos avanços 

do PMMC em direção aos Rios do Sertão do Córrego Grande, onde os mesmos acabam inclusive 

fora dos limites da Unidade na versão atualizada. Essa questão é melhor aprofundada no quinto 

capítulo, onde as ações do GT – PMMC ganham desdobramentos. 

 Como já visto neste mesmo capítulo, o estabelecimento dos limites idealizados por Hélio 

Carvalho foi realizado no próprio mapa, com apoio de idas a campo e outras aferições. Para a 

obtenção de descrição detalhada para compor a lei, “Ao final da demarcação em mapa da poligonal 

do Parque o mapa foi entregue na FATMA onde foi aplicado por um técnico daquela repartição 

pública um programa que auferiu um rol de 91 pontos de aferição de coordenadas geográficas." 

(CARVALHO, 2012). Desta forma, com as tecnologias de 1995, a "preocupação em ter mais uma 

cobertura demarcatória se fez justificada uma vez que o mapa em papel era de uma escala 1 para 

10.000, ou seja, muito grosseira e era preciso buscar garantir melhor as definições dos limites para o 

Parque do Maciço da Costeira." (CARVALHO, 2012). 

 Iniciando a análise detalhada dos limites pelo extremo norte do PMMC, onde o mesmo faz 

divisas com o Córrego Grande, Itacorubi e Canto da Lagoa, aparece a cota 100 como limitadora do 

parque em quase todo perímetro, salvo no topo no Morro das Sete Voltas (conhecido como Morro 

da Lagoa) onde o limite se eleva à cota 170, beneficiando com essa elevação algumas propriedades 

privadas. Cabe ressaltar que o extremo norte do PMMC é lugar do corredor ecológico mais 

importante da UC. 

 Na parte norte/leste do PMMC, a cota 100 prevalece na maior parte do percurso, baixando 

às cotas 40 em dois momentos, no Canto da Lagoa, para proteger cursos d'água. Já no inicio do 

bairro Rio Tavares, a cota diminui para 50 e segue por essa cota média, porém agora não mais 

seguindo exatamente as curvas de nível, como até então. 

 Aparecem os primeiros grandes traços retilíneos, que limitam o PMMC nas áreas próximas a 

PEDRITA, onde o limite se eleva à 150m. Nesse trecho dos limites, fica notável a mudança de 
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técnica e a continua proteção da propriedade privada, deixando fora da UC muitas áreas não 

ocupadas com grande potencial ecológico. Fica a vista também, nos limites e também na própria lei, 

a permissividade com a extração mineral, atividade já descrita como altamente degradante e 

contrária aos objetivos da UC. 

 Seguindo para o sul do PMMC, os limites retornam a cota 50 e curiosamente deixam de fora 

um pequeno morrete, de 96 metros de altitude, plenamente florestado, salvo um ou outro pasto, e 

sem ocupação consolidada. Em direção ao oeste, a linha que limita o PMMC ao sul, percorre a cota 

50 até se aproximar do Rio Prejubaé, na comunidade conhecida como Valerim (figura 62), onde se 

eleva aos 100 metros para desviar, sem grande sucesso, da intensa ocupação da região. 

 

 
Figura 62 – Foto da comunidade Valerim (Rio Tavares) 

Fonte: GT – PMMC, 2012 
  

 

 A partir daí a cota vai se elevando gradativamente durante toda a Costeira do Pirajubaé, ou 

seja, a face oeste do PMMC tem a cota elevada aos alarmantes 200 metros. Do Ribeirão dos Chagas 

até o Pantanal, alterna entre 150 e 200 metros, passando por trechos coincidentes com a linha de 

transmissão. 

 Na Costeira e no Pantanal, as ocupações das bordas se intensificam e fica marcante a 

suspeita relação estabelecida dos limites com as antenas e linhas de transmissão. As decorrências 
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disto são as ocupações irregulares ocorrentes dentro e fora do PMMC. No Pantanal, ocorre a única 

determinação exata entre os limites do PMMC e o linhão. As cotas médias aí são de 150m. 

 No Pantanal e no Córrego Grande (antigo e famoso Sertão), ocorrem os recortes mais 

complexos e as cotas mais elevadas dos limites do PMMC, que chegam aos conflitantes 220 metros 

no alto da Rua Rosa. Os recortes existem devido ao respeito às ocupações históricas seculares como 

a parte alta da Rua Rosa e também por conta da intentada de proteção dos dois principais rios da 

região (Rio do Sertão e Córrego Grande). 

 Nesse sentido, a linha limite do PMMC eleva sua cota aos citados 220m e baixa aos 50m no 

percurso desses rios, causando um estreitamento da faixa protegida e conflitos intensos pela 

propriedade das áreas. Soma-se a isto, a intensidade do processo de urbanização desses bairros, 

voltados para a bacia do Itacorubi. 

 No Córrego Grande as cotas se mantém elevadas, intercalando entre 200 para depois 

declinarem até a cota 100, fechando o perímetro do PMMC no extremo norte, onde inicia esta 

análise. 

 É justamente na análise dos conflitos existentes nessas bordas, visando a adequação 

processual do PMMC ao SNUC, que o GT – PMMC vem focando nesta primeira etapa. Entretanto 

tem-se considerado apenas os conflitos concebidos com base nas edificações. Terrenos em aparente 

desuso são de difícil demarcação e isso mantém muitos conflitos adormecidos. De acordo com o 

Relatório da FLORAM: “Há um Grupo de Trabalho – GT/Maciço da Costeira em fase de conclusão 

dos trabalhos para reavaliação de categoria e adequação a SNUC, o que deve envolver ajustes nos 

limites atuais. Não há demarcação em campo deste limite." (FLORIANÓPOLIS, 2012a: 15). 

 A categoria Parque Natural, tida como referencia para o PMMC, uma vez que seu nome e 

elementos da lei de criação assim sugerem, não permite a propriedade privada, tão pouco 

edificações que não atendam os objetivos de gestão e manejo da UC. Os limites estabelecidos 

mantém certa coerência com esta proposição, uma vez que nitidamente se buscou delimitá-los 

visando respeitar as posses, pelo menos aquelas de ocupação consolidada. Igualmente, sabe-se que 

praticamente todas as áreas do PMMC possuem proprietário, ainda que muitas sem as devidas 

comprovações cartoriais e que nunca tenha sido realizado nenhum tipo de indenização. A página do 

site da PMF intitulada Geoprocessamento Corporativo de Florianópolis, acessível em: 

http://geo.pmf.sc.gov.br/geo_fpolis/ demonstra lotes escriturados sobrepostos aos limites da UC em 

todos os bairros. 

 O PMMC, como já visto, não está adequado aos critérios do SNUC, sequer cadastrado no 

Cadastro Nacional de Unidades de Conservação – CNUC. Entretanto desde sua criação, é 
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considerado como de Proteção Integral, mais pelo nome “Parque Municipal”, que o aproxima do 

SNUC, do que necessariamente pelas práticas de conservação, disposições legais e usos efetivos. 

Com isso, sempre foi presumido seu enquadramento na categoria “Parque Nacional”. 

 A Proteção Integral rege uma classe de categorias do SNUC: “O objetivo básico das 

Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus 

recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei." (BRASIL, 2000). Dentre as 

categorias dessa classe, configura o Parque Nacional. 

 Os Parques Nacionais, muitas vezes chamados somente de Parques Naturais, quando a nível 

municipal de gestão e manejo, devem ter acrescidos ao nome oficial a denominação “Parque 

Natural Municipal” seguido do nome que referencia o lugar. Isto para não causar confusão com os 

Parques Urbanos, que por condição citadina e urbana, são de gestão municipal, e levam o codinome 

“municipal” no nome oficial. Em Florianópolis existem alguns exemplos como o Parque Municipal 

de Coqueiros, Parque Municipal Prof. João Davi Ferreira Lima, também conhecido com Parque 

Ecológico do Córrego Grande. Ambos os espaços protegidos não são considerados Unidades de 

Conservação (COLETIVO UC DA ILHA, 2012). 

 De acordo com o SNUC, a categoria Parque Nacional tem os seguintes atributos: 

 

Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas 

naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de 

pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 

ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. 

§ 1o O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares 

incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 

§ 2o A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de 

Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, 

e àquelas previstas em regulamento. (Figura 63) 

§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela 
administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem 

como àquelas previstas em regulamento. 

§ 4o As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou Município, serão 

denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal. (BRASIL, 
2000) 

 

 Ainda em relação à categoria "Parque", que estabelece como públicas as áreas dessas UC, 

prevê a desapropriação das propriedades privadas em beneficio da obtenção dos objetivos da UC. A 

regularização fundiária, elemento primordial para a segurança territorial, tanto por parte dos 

moradores dos arredores da UC, como por parte do órgão gestor, que desencadeia os processos de 

gestão e manejo, nunca foi sequer iniciada, sendo o mapeamento das propriedades trabalho a ser 



157 

 

feito. 

 O “território” do parque, portanto, é circunstanciado por uma série de condicionantes, de 

ordem física e administrativa, que é a relação formada entre a definição dos limites e da categoria 

de Unidade de Conservação, tornando devidamente complexa e particular as dimensões para 

elaborações das ferramentas (conselho gestor, equipamentos e estruturas, zoneamento, plano de 

manejo e ação, etc...) e para a execução dos objetivos através da gestão e do manejo da área 

protegida. 

 

 

Figura 63 – Foto de atividade de visitação educativa (Condução Ambiental) 

Fonte: Cid Neto, 2011 

 

 

  O PMMC, descrito na introdução deste trabalho como uma UC que pode servir de exemplo 

para o entendimento da proteção ambiental e cultural da Ilha como um todo, de fato, por suas 



158 

 

atribuições e vocações, localização e dimensão na cidade, contribui como canalizador das 

problemáticas que se refletem por todas as UC e demais ALP em Florianópolis. 

 Como território dado, constituído de forma impositiva e inoperante, apesar de seu ideário ter 

origem em demandas supostamente comunitárias, o PMMC se apresenta na verdade como uma 

sobreposição de territórios, sendo que uns por vezes desconhecem a existências dos outros. É o caso 

do território concebido pelos criadores de gado nas áreas do PMMC, que mantinham suas cercas de 

modo não a dividir as propriedades, mas sim para separar os animais, ou limitando suas áreas de 

pastagem. Na mesma medida, esses territórios não se alteraram com as limitações impostas pelo 

PMMC em 1995, sendo que a condicionante nesse sentido tem sido a urbanização descontrolada, 

com maior gravidade de 1990 para cá (CECCA, 1999). 

 O parágrafo acima reflete a pouca importância dada ao parque e seus limites, e a parca 

compreensão de seus objetivos categóricos. A influência da urbanização, no entanto, se mostra mais 

evidente, causando certo confinamento da área do PMMC com relação à cidade, e comprometendo 

inclusive áreas dentro da UC (SCHNEIEDER, 1999; BORGES, 2010). 

 No sentido político, o PMMC é um território nebuloso, pois o cenário de insegurança 

jurídica, administrativa e legal, ao qual é submetido quando da ausência de adequação ao SNUC, e 

o histórico silêncio social que se tem sobre o parque. No sentido cultural, a relação das 

comunidades com o PMMC é na verdade uma relação com o Maciço da Costeira, enquanto 

território de sociabilidade e até econômico. A noção de território cultural, com base na perspectiva 

da etnoconservação a da apropriação real da área, com respeito aos limites e ferramentas, é um 

processo a ser construído (DIEGUES, 2000). 

 Por certo que o conceito de território não é o mais eficaz para uma análise da apropriação do 

PMMC por aqueles que poderiam fazer. Sendo as relações muito pontuais e localizadas, o conceito 

de lugar melhor se encaixa, no sentido de relacionar a vivência dos habitantes dos arredores, com o 

espaço do PMMC. Para Diegues, em artigo publicado no livro Etnoconservação: novos rumos para 

a proteção da natureza nos trópicos, também por ele organizado, o conceito de Parque Nacional 

estabelece um não-lugar, ao invés de valorizar as práticas tradicionais já existentes (DIEGUES, 

2000). Outros desdobramentos da categoria parque, numa concepção onde o PMMC é assim 

enquadrado, os conflitos criados, os usos negados, os propostos e os praticados, os procedimentos 

relacionados à adequação ao SNUC, a relação do PMMC com o PDP, com a mídia, entre outros, 

serão tratados com propriedade, na sequência do trabalho. 
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3.4 – Os Principais Conflitos Fundiários do Maciço da Costeira 

 Como já visto, os limites do PMMC são amplos e recortados, seguindo diferentes formas de 

delimitação, utilizando diferentes cotas altimétricas e referências equivocadas, o que dificulta o 

entendimento da população para com o mesmo. Junto a isto, não ocorreram indenizações sobre 

quaisquer que fossem as propriedades privadas atingidas pela criação da UC.  

Esse fatos, agravados intensamente pelo processo não participativo pelo qual se deram, são 

motivos de muitos conflitos fundiários (mapa 2), a maioria, adormecidos com impunidade fiscal e 

amornados pela justa alegação por parte dos proprietários e do poder público da falta de 

entendimento sobre o que vem a ser, e pior, onde vem a ser o Parque Municipal do Maciço da 

Costeira. 

Entre os moradores, proprietários e especuladores, os interesses são dos mais diversos. 

Existe, no entanto, uma possível e grosseira classificação em 3 grupos de interesses: 

 O primeiro grupo, diz respeito às ocupações e aos usos tradicionais, requerido por nativos ou 

novos proprietários que escolheram os bucólicos lugares dos arredores do Maciço para viver. É o 

caso de muitos proprietários no Canto da Lagoa, Sertão do Córrego e Pantanal e de alguns trechos 

do longo bairro do Rio Tavares. Esse grupo foi "beneficiado" na elaboração dos limites e parece ser 

o de maior participação e entendimento sobre o mesmo. Ainda que este processo tenha sido todo 

pautado em uma política conservacionista que busca isolar o homem da natureza. 

 Outro grupo, marginalizado pelo processo de ocupação da Ilha de Santa Catarina, se 

concentra prioritariamente na Costeira do Pirajubaé, mas também no Pantanal e pontualmente no 

Córrego Grande e no Rio Tavares, é caracterizado pelos usos de áreas em parcelamento irregular do 

solo, sem os ritos urbanísticos devidos e por ocupar zonas de risco ambiental e geológico. Em geral 

são comunidades carentes das estruturas mais básicas, formadas por pessoas de outras cidades ou 

outros bairros, algumas estabelecidas depois da criação do parque, que pouco compreendem sobre o 

mesmo. 

 O terceiro grupo se caracteriza pela especulação imobiliária, fria e calculada, sobre áreas dos 

arredores do PMMC, geralmente adentrando neste, com objetivo de construções altamente elitistas. 

Utilizam-se do marketing ecológico através do simbolismo do verde, mas não se referenciam pela 

existência da UC, negando-a completamente. Esse ocorre com mais frequência no Pantanal, 

Córrego Grande, ambos por conta da localização com relação à UFSC, Rio Tavares, Canto da 

Lagoa e sobremaneira, no Itacorubi, aonde o PMMC vem sofrendo sérias degradações e 

vivenciando um processo de isolamento da UC em relação à cidade, sendo sua borda literalmente 

privatizada. Esse grupo também se caracteriza, por sua essência andrógena e por usurpar dos demais 

grupos seus territórios. (Figuras 64 e 65) 
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Mapa 2 – Mapa dos Principais Conflitos Fundiários do Parque Municipal do Maciço da Costeira 

Fonte: Cid Neto e Orlando Ferretti, 2012 
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Figura 64 – Imagem da área com destaque para a ocupação por 

condomínios de Luxo no Córrego Grande e Pantanal em 2002 

Fonte: Google, Adaptado por Cid Neto, 2012 

 

 

 

 

Figura 65 – Imagem da área com destaque para a ocupação por 

condomínios de Luxo no Córrego Grande e Pantanal em 2011 
Fonte: Google, Adaptado por Cid Neto, 2012 
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 Nos três principais grupos ocorre pouca interação com o PMMC, no entanto os conflitos e 

degradações ocorrem. Cada qual justifica de maneira distinta a relação que estabelece com o 

PMMC e nessa mediação, caberia ao poder público promover ações de harmonização das práticas e 

vivências com os objetivos do PMMC e os interesses desses grupos já estabelecidos. 

 Essa mediação deveria ocorrer ainda que não fosse formalizada uma UC na área, pois são 

muitas as áreas na Ilha de Santa Catarina com potenciais semelhantes, mas sem os instrumentos 

legais de conservação, que precisam desses cuidados de forma igualitária. Outros recortes espaciais 

como Bacias Hidrográficas e Ecossistemas deveriam ser levados em conta no planejamento urbano 

e ambiental do município e não são. Mesmo quando efetivado o SNUC na Ilha de Santa Catarina, 

muitos outros mecanismos de proteção deverão estar integrados, caso contrário, as UC em 

Florianópolis permanecerão ilhas dentro de uma ilha. 

Levando em consideração que independente da classe ou categoria, o suprassumo da existência de 

uma Unidade de Conservação é a proteção da biodiversidade (SNUC, 2000), os interesses pessoais 

e particulares não podem se sobrepor de forma prioritária aos interesses coletivos e difusos, como 

são aqueles descritos no Artigo 225, Capítulo VI da Constituição Federal brasileira: “Todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”. Então, deve ser ultrapassada a ideia restrita de 

que a proteção da biodiversidade se resume a exclusão da humanidade da natureza. Na verdade, em 

última análise, esta proteção destinada aos ambientes ditos naturais é também, e quem sabe seja 

somente isto: a proteção da humanidade. 

 No PMMC, mesmo com toda conjuntura contrária, estranhamente os conflitos territoriais, 

em parte pelo adormecimento comentado, não são tão intensos, quando comparados por exemplo 

com aqueles que ocorrem no Parque Municipal da Lagoa do Peri (PMLP). São poucos os conflitos 

que passam por processos administrativos ou criminais. As resoluções tomadas, como no caso de 

remoção de famílias de áreas de risco, como já ocorreu na Costeira e no Pantanal, ou mesmo 

desapropriações e demolições como no caso do Pantanal, Córrego Grande ou Rio Tavares, são 

extremamente pontuais e de pouco alarde. São inclusive localizáveis com certa facilidade, de modo 

que será construída aqui uma pontuação sobre cada um dos principais conflitos fundiários. 

 Iniciando novamente pelo extremo norte do parque, no Itacorubi, bairro que compreende 

muito mais áreas do que aquelas próximas ao maciço e que vem sofrendo alterações paisagísticas 

drásticas com a verticalização radical do lugar, que justamente pela grande espacialização e terreno 

amplo que possui, era historicamente ocupado de maneira horizontal e térrea. Com relação ao 

PMMC, as áreas do bairro que são limítrofes a ele, passam pela mais intensa transformação se 

comparada a todas as áreas do Maciço da Costeira. 
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 A construtora Hantei, famosa por suas intentadas sobre o ambiente natural e cultural da 

cidade e também pela consequente quantidade de processos criminais que responde na justiça, vem 

loteando de forma indiscriminada a "margem direita da subida do Morro da Lagoa" (figuras 66 e 

67), intercalando e ligando seus condomínios de alto padrão com as áreas verdes, parte delas  

 

 

Figura 66 – Imagem do Morro das Sete Voltas – Itacorubi/Lagoa da Conceição – PMF 

Fonte: Geoprocessamento Corporativo de Florianópolis, 2012 

 

 
 

 

Figura 67 – Imagem do Morro das Sete Voltas – Itacorubi/Lagoa da Conceição – Google 

Fonte: Google Earth, 2012 
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pertencentes ao PMMC, como forma de justificar os gabaritos, índices e demais instrumentos 

urbanísticos dos quais se prevalecem por serem supostos proprietários, assim sustentam o marketing 

e garantem a qualidade de vida de seus clientes, em detrimento à promoção e adequada utilização 

do PMMC, que acaba como jardim privativo de pouco abastados. 

 Já o Canto da Lagoa é caracterizado por conflitos particularizados e bastante peculiares. A 

área do PMMC na região é bastante florestada, sendo cada dia menos procurada ou utilizada 

propriamente, servindo muito mais como paisagem. Muitas das propriedades cercam e até mesmo 

muram suas divisas com o PMMC, que somado com mata densa, torna a região pouco frequentada. 

 As exceções ficam por conta dos espaçados terrenos mais elevados, inclusive com algumas 

pastagens centenárias, que se aproximam dos limites, e principalmente por conta das históricas 

ocupações da região da Quebrada do Sol (figura 68). Seu Chico, como é conhecido o senhor que 

cuida em seu terrero de pastagens, roças, criações e inclusive mantém um engenho tradicional em 

funcionamento (único em atividade nos arredores do PMMC), já no ato de criação, foi respeitado 

em parte, pois somente cerca de 60% utilizada a séculos por sua família, ficou fora das 

delimitações, configurando o restante, como de uso conflitante do PMMC, por "infringir" algumas 

de suas regras, como possuir animais domésticos, cultivar espécies exóticas, causar pequenos 

desmatamentos e queimadas, parcelar o solo para criações e plantios, e manter edificações, no caso, 

um engenho e ranchos para os animais.  

No entanto, é o fato das concepções adotadas para a categoria não respeitarem as praticas 

tradicionais e esse pseudo respeito à propriedade privada, que adormece não só os conflitos, mas 

qualquer tentativa de efetivar a UC, seja com as atuais condições propostas, seja com base numa 

nova perspectiva de conservação, pautada pela história e cultura local.  

No Rio Tavares os conflitos são mais latentes do que no Canto da Lagoa e Porto da Lagoa. 

Costumam se caracterizar pelo isolamento da localidade e pela ausência de acessos conhecidos para 

o parque. Isso reforça a sensação de inexistência do mesmo e separa a comunidade das encostas, 

pressionando ainda mais os ambientes próximos, como aqueles de transição entre os ecossistemas. 

 O destaque nesse caso fica para a região da PEDRITA, onde a linha limite do parque tem 

grande recuo para dentro da UC, não protegendo grande área florestada para beneficio de alguns 

proprietários. Ainda sim, a sensação e o aspecto rural predominam, não incentivando grande 

alteração paisagística na área, senão pela intentada do proprietário Manoel Borba, que mesmo sendo 

autuado e multado desde 2005, vem buscando a implementação de um loteamento em áreas dentro 

do PMMC. 
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Figura 68 – Foto da Quebrada do Sol – Canto da Lagoa 

Fonte: Cid Neto, 2012 

  

 

 Borges relata o caso de acordo com matéria lançada no site da FLORAM, no incidente da 

última autuação, realizada no dia 12 de abril de 2010. "Este loteamento, que já contava com lajotas, 

foi demolido por cerca de 50 homens terceirizados pela FLORAM em abril de 2010, justamente por 

estar dentro do PMMC." (BORGES 2010, 71). 

 

O processo é antigo (2005) e por três vezes o autor do crime ambiental procurou a justiça 

para emperrar a ação demolitória por parte da Floram. Primeiramente Manoel Borba foi 

denunciado pelo MP, porém recorreu e conseguiu uma liminar fazendo com que a ação do 

órgão da prefeitura não tivesse efeito jurídico. Mesmo assim, o departamento jurídico da 

Floram estudou o caso e cassou a liminar junto ao Tribunal de Justiça. (FLORIANÓPOLIS, 

2010, s/p) 

 

 Manoel Borba se manifestou publicamente em alguns sites que publicaram matérias 

referentes ao tema na época do episódio da demolição. Escreveu ele no dia 14/04/2010: 
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Vale salientar que as unidades de conservação ambiental da categoria parques florestais, são 

de posse e domínio pública e é criado somente em terras públicas. E esta área desrespeitada 

pela Floram e a policia Ambiental com demolições são terras de posse e domínio privado 

com escritura pública transcrita para os devidos efeitos em livros a cargo dos oficiais do 

registro de imóveis e averbados ao lado da transcrição do domínio. Eu tenho as escrituras 

para mostrar a sociedade, resta ao município mostrar as escrituras deles para confirmar a 

legalidade do parque. Outro sim a referida rua existe a mais de 100 anos servindo a 

inúmeras propriedades particulares, o calçamento foi feito tão somente para o 

melhoramento e conservação da rua o que é garantido por lei ao proprietário. Resumindo a 
Floram com o apoio da policia Ambiental destruíram parte da rua abusivamente 

desrespeitando mandado judicial. (BORBA, 2010) 

 

 Após o ocorrido nada mais foi feito na área de onde foram removidos os entulhos do 

calçamento irregular, senão a colocação de algumas barreiras com material argiloso da própria área, 

visando impedir o acesso de carros ao local. O conflito (figura 69) permanece estável, sendo que 

todas as tentativas de recurso impetradas por Borba resultaram em negação de seu projeto. 

 

Figura 69 – Fotos de loteamento ilegal no Rio Tavares 

Fonte: FLORAM, 2010 
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 Entretanto essa área recentemente vem sofrendo um processo de ocupação irregular, 

conforme constatado em estudo de campo do GT – PMMC, onde segundo os próprios novos 

proprietários, os lotes são vendidos por Manoel Borba e seus filhos, a preços a baixo de mercado, 

com o propósito de ocupar e manter pessoas nas cercanias de sua suposta propriedade. 

No Rio Tavares, como citado outras vezes, ocorre exploração de jazida. Esta atividade nos 

arredores e dentro do PMMC, mais que um conflito fundiário, caracteriza determinado uso efetivo, 

contraditório e degradante, não só com o PMMC, mas com a qualidade de vida das populações 

próximas. Neste sentido, este conflito será melhor tratado como "uso" no decorrer do trabalho. 

 Ainda no mesmo bairro, ao sul, na comunidade chamada Sítio Valerim ou somente Valerim 

(figura 70), apresenta grande conflito ambiental, pois ocupa de forma irregular um topo de morro e 

suas encostas ingrimes. Como já tido, os limites aí são alterados com a intensão de manter fora do 

PMMC a comunidade, localizada na Servidão Manoel Inácio do Nascimento. Porém essa se 

expandiu, como era de se esperar, e adentrou áreas do parque, sendo este o maior agrupamentos de 

edificações internas ao PMMC. 

 

Figura 70 – Imagem da Comunidade do Valerim 

Fonte: Geoprocessamento Corporativo de Florianópolis, 2012 
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 A imagem acima demonstra também outra preocupação fundiária. O terreno da CASAN, 

destinado para a construção de uma polêmica Estação de Tratamento de Efluentes – ETE, que será 

melhor detalhada enquanto risco ambiental para a UC mais adiante neste trabalho, mas que 

demonstra em seu "mapeamento" na imagem acima, espaço para uma estrada interna, para além das 

partes planas do terreno, melhor adequadas para o objetivo sanitário. 

 Já na Costeira do Pirajubaé (figura 71) os conflitos ambientais e fundiários e com o PMMC 

se agravam fortemente. Considerada na década 90 como o principal bolsão de pobreza da cidade, o 

bairro foi cenário de grandes transformações espaciais, especialmente com o adensamento 

populacional e com o aterramento realizado para a construção da Via Expressa Sul. No entanto, as 

modificações espaciais empobreceram ainda mais as comunidades, desviando o fluxo de veículos 

que congestionava a Avenida Jorge Lacerda e consequentemente aniquilando o movimento do 

comércio tradicional no bairro. 

 Os moradores, privados por conta do aterro, das atividades motrizes da ocupação da região, 

que foi a pesca e o comercio, agora em plena decadência, teve suas terras desvalorizadas ainda 

mais, propiciando ocupações cada vez mais intensas e em altitudes cada vez mais elevadas. Mesmo 

com as encostas mais íngremes, a Costeira do Pirajubaé configura como o bairro mais populoso do 

Maciço da Costeira, com cerca de 15 mil habitantes (IBGE, 2010). 

 

 

Figura 71 – Foto da Costeira do Pirajubaé 

Fonte: Cid Neto, 2011 
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 No bairro, os principais conflitos fundiários não possuem documentação ou registro, sendo 

tão informais quanto o parcelamento do solo que é realizado dentro e fora do parque nessa área. A 

insegurança do poder público na região, controlada pela criminalidade, se demonstra na 

participação praticamente nula do Estado nessa zona do parque, onde os conflitos sequer são 

mapeados em campo por falta de segurança. A área é composta de diversas comunidades como a do 

Morro do Limoeiro, aquela que se localiza próximo ao Ribeirão das Chagas, e outra no chamado 

Trevo da Seta (BORGES, 2010). 

 Nesses trechos citados, ocorrem ocupações irregulares dentro do PMMC, porém muito 

próxima das bordas, sendo que a regularização dessas áreas é tema nos debates do PDP em curso 

com a criação de ZEIS e dos trabalhos do GT- PMMC. Em especial em um ponto da Costeira, junto 

a linha de transmissão, existe uma propriedade rural típica tradicional, que remonta a origem de 

ocupações do bairro. Parte dessa propriedade, sobretudo as pastagens, está em conflito com o 

PMMC, sendo inclusive a única zona do mesmo a apresentar o chamado "pisoteio", que é a erosão 

escalonada visível causada pela pecuária nas encostas. 

 Existe, ainda na Costeira, uma zona de tamanho considerável com plantio de Eucaliptos, já 

em estado desenvolvido, dentro do PMMC. As espécies exóticas, como já relatado, merecem 

destaque nas medidas de proteção de áreas, no entanto na Ilha de Santa Catarina, são também, 

indicadores de especulação imobiliária e demarcação de terrenos, bem como foram e são 

introduzidas em algumas áreas no intuito de descaracterização ambiental. Então configuram muitas 

vezes, problemas fundiários ou pelo menos indicativo disto. 

 Entre os bairros do Rio Tavares e da Costeira do Pirajubaé existe o mais interessante conflito 

territorial do PMMC. Apresentando-se como o único conflito estritamente interno, o "terrero" do 

Seo Valci é a ocupação mais preciosa que o PMMC pode ter tido desde sua criação. Diferentemente 

do que se apresenta como comum, Seo Valci não cerca, não mura, não fecha, não veda, não obstrui 

a área que ocupa no alto de um vale, afluente do Rio Prejubaé. Não reivindica a posse, somente o 

uso da terra, que busca fazer de modo integrado, harmonioso e peculiar, remontando inclusive a 

ocupação pioneira do lugar. 

 Suas duas edificações são próximas e não apresentam grande impacto ambiental, nem na 

paisagem. A primeira e mais antiga, de madeira com pequena parte de alvenaria, medindo não mais 

que 12 m², é sua atual residência. A segunda, construída com pedras e detritos encontrados pelo 

parque, ainda não está finalizada. Essa nova casa, pouco maior que a primeira, será provida de 

melhores estruturas como água encanada e banheiro, porque será seu leito de morte, como ele 

mesmo diz, agora que com a idade mais avançada (61 anos), não tem mais facilidade para reformar 

a casa de madeira ou mesmo de viver sem as estruturas básicas listadas. 
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 A FLORAM, segundo o próprio Valci, apareceu algumas vezes, sempre com pessoas 

diferentes e nunca houve uma autuação de fato. Os modos tradicionais apresentados e a dificuldade 

encontrada para se chegar ao local parecem tranquilizar o órgão responsável de que não há riscos de 

haver expansão dessa ocupação. Celso Martins, em matéria sobre o PMMC e sobre o seu ilustre 

morador, coloca: 

 

Apesar de viver em condições precárias, Valci acaba sendo um dos poucos que cuida do 

lugar. Nas imediações da cabana existem vários palmiteiros adultos - imagem rara em todo 

o parque. Odorico Marcelino Machado, funcionário da Casan, o conhece desde pequeno, 
pois se criaram no mesmo bairro. "É meio maluco, mas é muito inteligente e cuida bem do 

lugar. Não mexe em nada", testemunha. O chefe de fiscalização da Floram, Josino 

Damaceno dos Santos, acha conveniente sua permanência no local. "Ele criava galinhas e 

possuía um cachorro. Isso foi proibido. Ele sabe que não pode dar guarida a caçadores e 

coletores de palmito". (MARTINS, 2000) 

 

 Uma pedreira desativada, na Costeira do Pirajubaé, de dimensões muito inferiores àquela 

denominada PEDRITA, já foi alvo de iniciativa de projeto da PMF de integração entre o PMMC 

com o aterro da Via Expressa Sul. Por estar desativada, o conflito não é evidenciado. 

 Já no topo do Morro da Antena (Morro da Costeira) uma edificação com três "cômodos" 

sucede outra com cerca de um terço do tamanho, demolida para dar espaço a esta. No alto da 

construção, a antena que desde 2010 desponta acessa todas as noites. O conflito é bastante grave, 

pois configura lugar de maior disputa do PMMC e será tratado no próximo subcapítulo. 

 No Pantanal, com algumas semelhanças com a Costeira, os conflitos são marcantes por toda 

a borda noroeste do parque. Os recortes realizados no ato de criação, diga-se de passagem, dos mais  

complexos, são nesta área, juntamente com o Córrego Grande. Ainda sim, esses recortes não foram 

capazes de manter fora do parque os moradores, em alguns trechos do bairro, de hábitos e vivência 

tradicionais, como na Rua Rosa.  

No Alto Pantanal (figura 72), a confusão causada pela passagem de duas linhas de 

transmissão fez com que alguns terrenos de ocupação consolidada se estabelecessem dentro do 

PMMC, formando a segunda maior ocupação irregular do parque. O lugar era ocupado por antigas 

fazendas e engenhos, cujas ruínas são bem visíveis, estando hoje mescladas a esta urbanização 

recorrente. A rua principal desta comunidade é a Leonor de Barros, que adentra o PMMC e leva até 

ao Morro da Antena.  

Dizem os mais antigos do bairro, que o Vereador Frederico Veras, antigo grande 

proprietário de terras no bairro tinha a pretensão de lotear grande parte de áreas dentro do 

parque, uma vez que a continuação da Rua Leonor de Barros, chamada de "a estrada" e  
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Figura 72 – Foto do Alto Pantanal 

Fonte: DEPUC – FLORAM, 2008 

  

 

considerado o melhor acesso para o PMMC, outrora um caminho secular, foi reformada por este, 

conforme cita Neide: "Os loteadores pretendiam a divisão de dois mil lotes, alguns com inclinação 

superior a 45 graus... foram abertas as estradas que totalizavam mais ou menos 10 km de extensão... 

esse loteamento só não chegou ao seu intento, devido a grande mobilização de moradores e lideres 

comunitários." (SCHNEIEDER, 1999: 48). A intentada se resumiu ao loteamento ainda não 

completamente implementado, com rua que leva o seu nome (figura 73), hoje ocupado apenas fora 

dos limites do PMMC. 

 Em entrevista realizada, Hélio Carvalho também relata o fato: 

 

A gota d`água foi a tentativa de lotear os morros do Pantanal onde foram abertos em torno 

de 10 quilômetros de estradas objetivando a comercialização de glebas dessas áreas de 

morros. Essas estradas cortaram diversos córregos que eram usados para o abastecimento 

de água aos moradores do entorno e isso criou uma revolta na população e contribuiu para 

justificar a criação de um Parque Municipal para área como forma de garantir a perpetuação 
do seu ecossistema e de seus recursos naturais como no caso da água. (CARVALHO, 2012) 
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Figura 73 – Foto Rua Frederico Veras - Pantanal 

Fonte: Cid Neto, 2012 

  

 

Outro conflito identificado no bairro se localiza no alto da Rua Rosa, na chamada Fazenda 

Esperança. O lugar, que recebe o recorte mais agudo de toda a delimitação do parque, recebe 

pessoas em situação de dependência química funcionando como clínica. Esta ocupação, por sua 

finalidade e estrutura, não se soma as demais da região, que possuem características tradicionais e 

culturais, motivo pelo qual foram deixadas de fora dos limites do Parque, ainda que com isso, 

grande remanescente florestal permanecesse fora da UC e causando complicações no entendimento 

e demarcação dos limites em sito. 

 

A maioria das ocupações situadas dentro dos limites do Parque Municipal do Maciço da 

Costeira encontram-se nos bairros Córrego Grande e Pantanal. Destacam-se alguns 
arruamentos já há muito tempo existentes, como aquele que conduz ao antigo Sertão do 

Pantanal (atualmente Rua Rosa). (BORGES, 2010: 71) 

 

 

 Cartograficamente falando, a Fazenda Esperança (figura 74) fica exatamente acima do 
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loteamento "Rua Frederico Veras". Para que essa esteja fora dos limites do Parque foi realizado 

recorte que por fim, favorece a ocupação dessa área, densamente florestada. Contudo, respeita-se 

aqui, o papel social que tal entidade tem, a nível nacional inclusive, porém, a área, pelas condições 

ambientais e estruturais que apresenta, deveria ser incorporada ao PMMC, e suas estruturas 

poderiam ser utilizadas para a administração da UC. 

 

 

Figura 74 – Imagem da Área da Fazenda Esperança – Pantanal 

Fonte: Geoprocessamento Corporativo de Florianópolis, 2012 

  

 

Como citado anteriormente, esses recortes distintos entre o Pantanal e o Córrego Grande tem 

em seus motivos, a proteção de dois dos rios que compõem a Bacia do Itacorubi. Portanto nessas 

duas zonas, o PMMC avança em direção a urbanização, já que foi aí recuado bruscamente. Esse 

avanço, nos rios do Sertão (ou Três Córregos) e Córrego Grande não seria isento de conflitos 

fundiários. O mais grave deles foi noticiado de maneira peculiar. 

Em dezembro de 2010 veio a tona a noticia da "venda do Poção" (figura 75), anunciado em 

site da cidade de São Paulo – SP, sob responsabilidade da imobiliária Imóveis Raros. A denúncia, 

manifestada nos blogs e sites ambientalistas da cidade causou reação da Fundação Municipal do 

Meio Ambiente de Florianópolis, que através do Diretor da Fiscalização, Bruno Palha, lançou a 

seguinte nota: "Solicitamos que os responsáveis por este fato nos apresentem a consulta de 
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viabilidade urbanística e licenciamento ambiental expedidos por órgão deste Estado. Ademais, 

ratificamos que tal área se encontra inserida dentro do Parque Municipal Maciço da Costeira 

(Unidade de Conservação)." abrindo em 17/12/2010 processo na 28ª Promotoria do Meio Ambiente, 

cujo protocolo é: N SIG: 01.2010.012278-8 (ECOFLORA, 2010). 

 

 

Figura 75 – Matéria sobre a venda do Poção 

Fonte: ECOFLORA, 2010 
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 A transição entre esses bairros, Pantanal e Córrego Grande é repleta de elementos que 

remontam os três principais agrupamentos sociais atuais da borda do PMMC. A comunidade 

conhecida como Sertão do Córrego Grande, é reflexo dessa relação. Na área, habitações precárias 

de baixa renda dividem espaço com grandes residências construídas em terrenos que por vezes 

avançam o PMMC. Um agrupamento de cerca de sete casas, na Servidão Maria Juliana Cordeiro 

está completamente dentro da UC. Condomínios de alto padrão também se instalaram na região, 

com lotes maiores que os convencionais, isolando as bordas do PMMC. 

 

O PMMC e seu entorno tem-se modificado sistematicamente pela pressão do crescimento 

urbano. Os principais fatores que levaram a essas alterações foram resultados do 

parcelamento do solo, pela valorização das áreas litorâneas e consequentes loteamentos 

irregulares, principalmente, em áreas de morros. Outro fato, a pratica cultural das 

queimadas para a renovação da pastagem, que deverão alterar a disponibilidade da água 

pela população do entorno. (SCHNEIDER, 1999: 74) 

 

 Outro conflito no Córrego Grande, onde já inclusive foram executadas demolições e 

desapropriações dentro do PMMC, é no final da Rua Maestro Aldo Krieger (figura 76). Hoje em dia 

são apenas duas casas relativamente harmoniosas com o local, mas que adentram o PMMC. De 

acordo com a PMF, em consulta ao Geoprocessamento Corporativo, são cinco os lotes ali 

demarcados com escritura. 

 

 

Figura 76 – Imagem do Norte do PMMC 
Fonte: Geoprocessamento Corporativo de Florianópolis, 2012 
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 Em direção ao Itacorubi e encerrando o percorrido ao redor do PMMC, os loteamentos 

conhecidos como Jardim Germania e Jardim Itália, representam tipo de conflito fundiário 

caracterizado não pela apropriação das áreas do PMMC propriamente, mas pelo isolamento e 

barreira causada pelos usos privativos de toda a borda da UC. 

 Essas situações, típicas da Zona de Amortecimento das UC, serão revistas na parte do 

trabalho que tratará das adequações ao SNUC. Entretanto, no que diz respeito aos conflitos 

fundiários com relação ao PMMC, cabe ressaltar que a salva guarda de muitos proprietários, 

escriturários ou grileiros, é que possuem parte do terreno fora do PMMC, onde mantém por vezes 

suas habitações, transformando forçadamente a sensação de insegurança, tanto para o PMMC como 

para o titular, em pura especulação. 

 As áreas lindeiras da UC, com ou sem conexão ecológica, carecem de gradatividade em sua 

ocupação. No primeiro caso, onde as áreas configurem corredores ecológicos da UC (os Corredores 

Ecológicos do PMMC serão alvo de análise a seguir) os critérios precisam ser elevados. 

 No alto da Rua Rosa, bairro Pantanal, a construção de um campo de futebol (figuras 77 e 78) 

culminou em grande desmatamento em área de avançada etapa de sucessão florestal, seguido de 

terraplanagem e aterro irregular, que contem inclusive lixo doméstico como material. A comunidade 

denunciou e através de parecer técnico do morador Paulo Pagliosa, que é Biólogo e Professor de 

Departamento de Geociências da UFSC, demonstrou a preocupação comunitária, conforme citação 

a seguir: 

 

Verificou-se que o uso do solo em curso apresenta diversas atividades em não 

conformidade com a legislação municipal vigente. Até o presente pôde-se constatar o 1) 

corte de vegetação natural, 2) exploração e destruição de pedras, 3) construção de 

edificação não residencial familiar, 4) edificação ultrapassando o limite da distância 

permitida em relação a rua e 5) construção de um campo de futebol com estrutura 

comercial. (PAGLIOSA, 2009) 

 

 Muitas áreas da zona de amortecimento do PMMC, estão localizadas justamente onde as 

encostas do Maciço ficam mais íngremes, configurando áreas de risco e suscetibilidade de 

deslizamentos e escorregamentos. A ocupação dessas áreas, de forma irregular, por habitações da 

baixa renda, fato comum na Costeira e Pantanal, acarreta em riscos para a população e mesmo para 

o PMMC. No Pantanal, para exemplificar, em 2011, cinco famílias foram retiradas de uma área de 

escorregamento na Rua Leonor de Barros. Mesmo recebendo auxilio moradia por seis meses por 

parte da PMF, algumas dessas famílias reconstruíram suas casas em lotes irregulares dentro do 

PMMC, a 500 metros de onde viviam e até mesmo retornaram para o mesmo local que habitavam. 
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Figura 77 – Imagem do local do Campo de Futebol na Rua Rosa (1) 

Fonte: Paulo Pagliosa, 2009 
 

 

 

 

Figura 78 – Imagem do local do Campo de Futebol na Rua Rosa (2) 

Fonte: Google Earth, 2012 
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 Portanto, é também resultante do processo de criação do PMMC, mas sobretudo fruto da 

realidade urbanística de Florianópolis, que configuram nas bordas do parque várias ZEIS, nas quais 

seus moradores, nem no imaginário vislumbram os morros do Maciço da Costeira como uma área 

protegida. Em contrapartida, intercalando as ZEIS, surgem áreas de alto padrão, que subaproveitam 

o PMMC enquanto parque, mas o utilizam para justificar suas "áreas verdes". E entre elas, algumas 

rugosidades da tradicionalidade ilhéu, com seus usos intensivos e fundiariamente conflitantes, tanto 

quanto as demais. 

 Resta como constatação, que muitos outros conflitos fundiários são escamoteados ou 

neutralizados pelo desconhecimento da população em geral da própria existência do parque, 

parecendo que as barreiras físicas (altitudes elevadas, encostas íngremes e densas florestas) são 

importantes para a delimitação das edificações e demais ocupações humanas do Maciço da Costeira 

do que propriamente seus limites legais. Fica evidente que a motivação principal da criação dos 

motivos de conflito, não são necessariamente as medidas de proteção, e sim suas formas, seus 

métodos e intenções, propositalmente excludentes (DIEGUES, 2000). 

 Outra questão que desdobra dos conflitos fundiários são os impostos cobrados pelas 

propriedades. Na legislação municipal existem mecanismos bastante controversos sobre isenção e 

redução do valor do IPTU quando são gravadas com perpetuidade áreas de APP e APL (Áreas de 

Preservação de Usos Limitados). No entanto não há mecanismo especifico para áreas em UC. 

 Em 2011 foi negado recurso de condomínio fechado limítrofe ao PMMC, que reivindicava 

isenção da cobrança de IPTU de área interna ao PMMC, considerada pelo proprietário como “área 

verde” do condomínio. O relator do caso entendeu que a área já considerada APP desde 1965, 

quando da criação do parque, pela não ocorrência de desapropriação, não cerceou por completo os 

direitos de propriedade, que inclusive tem uso indireto efetivo pelo empreendimento urbano ali 

instalado. 

 Explica o relator do processo de número 2006.049120-9/0001.00. 

 

[…] ter criado o Parque Municipal do Maciço da Costeira, não implica dizer que o 

Município tenha se apossado da parte dos imóveis do apelante  que passaram a fazer parte 

do referido Parque Municipal, suprimindo direitos relativos à propriedade (uso, gozo e 

disposição da coisa), mormente porque a lei municipal foi editada em consonância com o 

art. 5º, alínea “a” e parágrafo único, da Lei Federal n. 4.771, de 15/09/1965. (DIÁRIO DE 

JUSTIÇA ELETRÔNICO DIGITAL, 2011)  

  

 Nesse sentido, reforçando que a área já era considerada APP, ou seja, não edificável, ainda 

acrescenta: "Assim, não se pode falar que o Município, ao criar o Parque Municipal do Maciço da 
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Costeira, tenha se apossado de parte dos terrenos do apelante. No máximo se pode cogitar que se 

tenha estabelecido uma limitação administrativa ao direito de propriedade", considerando o 

regramento especial dado pela criação do PMMC. O relator presta grande serviço de informação, 

quando contextualiza a questão, exemplificando, como pode ver na citação abaixo: 

 

Cuida-se de um ônus a ser suportado, o que não gera o cerceamento total da disposição, 

utilização ou alienação da propriedade, como ocorre, por exemplo, nas desapropriações. 

Aliás, no caso dos autos, a limitação não tem caráter absoluto, pois poderá haver 

exploração da área mediante prévia autorização da Secretaria do Meio Ambiente do 

município." Complementa informando sobre disposição do Plano Diretor em vigor: "a Lei 

Complementar Municipal n. 007/1997, no seu art. 225, inciso XII, § 5º, determina que “são 

isentos do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana: [...] os imóveis 

enquadrados como Áreas de Preservação com uso Limitado (APL), bem como as Áreas de 

Preservação Permanente (APP), desde que sejam gravadas e perpetuadas nos termos do 

artigo 6º, da Lei Federal n. 4.771/65, e fisicamente sinalizadas pelos proprietários” (inciso 

XII), e “a isenção de que trata o inciso XII deste artigo será concedida em até 50% 

(cinqüenta por cento) do valor do imposto para Áreas de Preservação com Uso Limitado 
(APL), e em até 100% (cem por cento) do valor do imposto para Áreas de Preservação 

Permanente (APP), conforme definido em regulamento do Poder Executivo Municipal. 

(DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO DIGITAL, 2011) 

 

 Portanto fica evidente que o cenário fundiário dos arredores do PMMC carece de análises 

que perpassam os arquivos cartoriais, registros e escrituras. A não regularização fundiária, somada a 

falta de transparência, de compreensão e de destinação adequada da tributação e contrapartidas por 

aqueles que são proprietários das áreas do PMMC, bem como o desenho dos limites do Parque 

(figura 79), tornam ainda mais complexos os conflitos, muitos ainda por surgir, na medida em que 

se busca implementar de fato a UC. 

 

 

Figura 79 – Imagem do Sertão (Pantanal e Córrego Grande) 

Fonte: Geoprocessamento Corporativo de Florianópolis, 2012 
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 Sobremaneira, as políticas de conservação aplicadas sem grande debate sobre a 

categorização e com relação íntima deste com os limites, dentro do que corresponde a função social 

da propriedade privada e pública, criam diversos conflitos sociais, sobretudo sobre a propriedade da 

terra. É necessário que se tenha mais atenção sobre o histórico e sobre os potenciais dos lugares 

para pensar maneiras de proteção que se apropriem positivamente das relações já estabelecidas, para 

enfim firmar concepção de proteção dos ambientes e da natureza sem que isso implique em 

exclusões do próprio homem dos processos dos quais faz parte incondicionalmente. 

 Uma vez conhecidos os principais conflitos fundiários do PMMC (figura 80), suas origens e 

formas de manifestação, e também realizada a devida denúncia da centralidade dessa questão nos 

processos de efetivação e implementação, será abordada no próximo capítulo, a questão dos usos do 

PMMC e seus arredores, onde a categorização e a delimitação da Unidade são as condicionantes 

legais e impõem circunstâncias onde a insegurança fundiária, dentro e fora da UC, se torna 

elemento catalisador de conflitos. 

 

 

Figura 80 – Foto de estudo de campo do GT - PMMC 

Fonte: Grupo de Trabalho – PMMC, 2011 
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CAPÍTULO IV – USOS DIRETOS E INDIRETOS DO MACIÇO DA 

COSTEIRA 

 

"A filha de Fred Flintstone visitou a ilha e não 

gostou do Rio Tavares" (Dazaranha, 2004) 

 

 Ocorre com frequência na Ilha de Santa Catarina, confusão entre o direito de propriedade e o 

direito de construir. No PMMC agrava-se a questão, somando a não desapropriação e indenização 

das propriedades ali existentes, com outro tipo de apropriação coletiva da terra, a chamada "terra 

comunal" (CAMPOS, 1991). Boas partes das terras inclusas no PMMC tinham e têm usos ditos 

comunais, ou seja, muitos manejadores de áreas sem documentação patrimonial. 

 Ter escritura pública ou qualquer outro documento que comprove a propriedade de 

determinado terreno ou lote não significa ter o direito de construir e nem o pleno direito de uso 

direto. O direito de construir é regrado, sobretudo após o estabelecimento do Estatuto das Cidades 

(2001), por diversos instrumentos legais, flexíveis aos municípios, como Planos Diretores e 

zoneamentos urbanos. No caso de proximidade com UC ou outra área com regramento especial, 

observa-se ainda as ferramentas próprias da conservação e consecução dos objetivos das mesmas. 

 Portanto possuir terras no PMMC, até que se regularizem as pendências da adequação ao 

SNUC, não configura somente conflito fundiário, mas também usos dos mais diversos, mesmo que 

a principio, na maioria das vezes, indiretos. Porém, pelo importante fato de existir uma história 

efetiva de uso e ocupação das áreas do PMMC que datam de séculos antes da criação do mesmo, as 

propriedades existentes, mesmo que sem edificações atualmente, representam legado aos usos 

atuais, particulares e coletivos. 

 Esses argumentos são reivindicados por alguns daqueles moradores que fazem usos  efetivos 

do PMMC (mapa 3). Esses usos são basicamente ligados ao histórico rural do mesmo, como criação 

de gado e outros animais, pequenas roças, aproveitamento das florestas e pastos, caça dos animais, 

coleta de frutos, cipós, plantas medicinais e outras. Esses moradores também apresentam alguns 

usos culturais, como a manutenção de mangueirões para a prática da famigerada Farra do Boi. Essas 

manifestações ocorrem por toda a extensão do PMMC, com maior ênfase nas bordas e em pontos 

específicos dos topos de morro e outros lugares. 

 Outros usos diretos são descritos por Neide: "Outros usos do solo constatado nos limites do 

PMMC são: área de saneamento e energia reservadas para o abastecimento de água do sistema 
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público e transmissão de energia e a exploração de jazidas de minerais localizada no bairro Rio 

Tavares" (SCHNEIDER, 1999: 10). Alguns desses são justificados como de "interesse públicos", 

como captação de água para o abastecimento da população e passagem de linhas de transmissão de 

energia elétrica com grandes antenas, porém ocorrem de forma conflituosa com o Parque, seja por 

não terem passado pelo crivo e ritos que se exige de empreendimentos em UC, seja por nunca 

arcarem com contrapartidas objetivando o êxito do PMMC, que por consequência garante também a 

efetividade do empreendimento, com relevância para a captação de água. Esses usos são também 

característicos das bordas, porém também se apresentam em topos de morros. Extrações, como a do 

Palmito, cipós, bromélias e orquídeas, ou mesmo a mineração que ocorre nas cercanias do PMMC 

configuram outros usos diretos impactantes e de intensidade elevada. Essas e outras situações de 

usos que serão descritas e analisadas no decorrer do trabalho ocorrem em parte, como fruto da 

ausência plena de fiscalização no parque, e em parte, por herança histórica de tradicionalidades e 

devida a baixa instrução técnica das populações mais antigas. 

 Os usos, geralmente conflituosos como a caça de animais, a extração vegetal, pastoreio e 

inserção de espécies exóticas, mas principalmente os não-usos da unidade, que pela categoria 

parque natural seriam pautados pelo tripé: Visitação Turística, Educação Ambiental e Pesquisa 

Científica (SNUC, 2000) se dão pelo simples fato de sempre ter sido o PMMC, deixado de lado 

pelo poder público, onde as ações são mínimas e insuficientes, que vão desde o mapeamento em 

campo e sua demarcação e sinalização física nunca realizada, à elaboração das ferramentas básicas 

como Plano de Manejo e Zoneamento nunca construídos, passando aí pela aproximação com as 

comunidades e pela implementação de projetos que visem atender os objetivos da UC e os anseios 

da comunidade frente às restrições que a categoria implica, por ser de proteção integral, não 

permitindo usos diretos de seus recursos, portanto, significando um poder autoritário do Estado 

frente a população, o que torna complexo os processos e o entendimento sobre a UC (ROPER, 

1997; DIEGUES, 2000).  

Outra questão importante a ser considerada, referente a sua localização central na cidade, 

são seus múltiplos acessos, formados por caminhos históricos e trilhas que interligavam outrora os 

bairros e comunidades, mantidos pelo uso cotidiano. De modo geral a análise desses caminhos 

aponta para os principais usos reais dos tempos passados, bem como, pela precariedade que se 

encontram hoje, os atuais usos e desusos. É importante também a análise dos caminhos, por ser a 

visitação (para lazer, cultura, ciência, estudo e outros) possibilidade atribuída e destinada aos 

Parques. 
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Mapa 3 – Mapa dos Usos Diretos e Indiretos dos Recursos Naturais do Parque Municipal do Maciço da Costeira 

Fonte: Cid Neto e Orlando Ferretti, 2012 



184 

 

 Os usos do PMMC são de difícil descrição e permeados de complexidade, conforme coloca 

Borges: "Intervenções antrópicas, como caça, uso das estradas do Parque por jipeiros, farra-do-boi, 

interceptação do curso dos rios para abastecimento de água, entre outros, não puderam ser 

mensuradas de forma relevante, embora todas tenham sido confirmadas pelos moradores de 

entorno" (BORGES, 2010: 77). Esses usos são causadores de impactos, porém quando relacionados 

à outras UCs da região, são poucos e espaçados na vastidão do PMMC. 

 O próprio "esquecimento" do poder público, somado ao isolamento e confinamento das 

"entradas" da UC, fez que com o mesmo fosse atingido paradoxalmente por sérios impactos 

negativos, mas felizmente o poupou de usos cotidianos, tidos inclusive como próprios para os 

Parques, como a visitação constante e outros. Na maioria das ALP de Florianópolis, esses usos 

cotidianos ocorrem com mais frequência e de forma completamente desordenada causando 

impactos negativos seríssimos. 

 Fica evidente que quanto mais usos efetivos a UC ofertar a população, melhor é a 

compreensão desta sobre a UC. Contudo, estes usos precisam estar adequados aos objetivos, 

orientados por projetos variados e de planos de fiscalização, que juntamente das estruturas físicas, 

dêem o suporte para atender a implementação da Unidade. Isso implica em processos educativos 

para a população. 

 No caso dos Parques, categoria mais adotada para o manejo e gestão na Ilha de Santa 

Catarina, os usos, como já citado, devem ser indiretos. Ainda que haja possibilidades semelhantes 

em outras categorias, os objetivos dos Parques realmente possuem grande relação com os potencias 

dos espaços que carecem de proteção especial e de apropriação devida por parte dos moradores e 

visitantes, no entanto, criá-los apenas, não basta para lograr êxito nesses objetivos. 

 São os usos, tradicionais ou não, que vão dar o tom da paisagem dos lugares (DIEGUES, 

2000). No PMMC a paisagem composta por zonas florestadas e não florestadas, resultantes do 

abandono dos cultivos e pastos com o passar dos anos, A transformação desta vegetação aponta os 

rumos da homogeneização do visual, onde a floresta recomposta domina a paisagem e em 

contrapartida à concretização da sucessão ecológica e do pretenso equilíbrio do ambiente se perde o 

cenário cultural e histórico. 

 

A sociedade pode descobrir que a natureza não é plácida, uniforme, em prefeito equilíbrio. 

Ao contrário, ela é diversidade, criação constante de diversidades, existência complementar 

de cada força e de cada espécie. A regra é a divergência e a evolução se faz sob o signo da 

divergência. [...] A solução de se colocar a natureza em parques dos quais os homem está 

ausente não parece ser a melhor estratégia para o estabelecimento de uma relação mais 

harmoniosa entre a sociedade e o meio ambiente. (DIEGUES, 2000: 24) 

 

 Segue a descrição e análise dos principais usos identificados no PMMC e seus arredores. 
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 4.1 – As Trilhas, Caminhos e Acessos do PMMC 

 Como já referidos, os caminhos históricos e as trilhas existentes no PMMC (mapa 4) são 

inúmeros, porém desconhecidos da maioria da população atual e dos turistas que visitam a ilha. Os 

moradores mais antigos e aqueles que têm algum tipo de uso efetivo na área percorrem esses 

caminhos de forma discreta, muitas vezes, partindo de picadas abertas que restaram nos seus 

próprios terrenos localizados na borda do PMMC. 

 A priori, os caminhos históricos ainda remanescentes são hoje, continuidades dos 

arruamentos que mais se elevam nos arredores do Parque. São eles: Rua Leonor de Barros e Rua 

Rosa no Pantanal; Servidão da Quebrada do Sol no Canto da Lagoa; Rua Aldo Krieger e Rua 

Sebastião Laurentino da Silva (que outrora se conectava com a Rua Rosa) no Córrego Grande; 

Servidão Manoel Inácio do Nascimento e Servidão Amantino Cameu no Rio Tavares; Servidão José 

Kumacola, também conhecida como Rua da Creche na Costeira do Pirajubaé; Rodovia 404 no 

Morro das Sete Voltas, Itacorubi. Nem todas as "entradas" do PMMC são exatamente no final, mas 

sempre no alto dessas ruas, cuja urbanização recente e usos atuais, por vezes condicionaram a 

expansão de forma radial, e não linear como nos tempos das construções desses caminhos, que 

antigamente, conectavam engenhos e plantações, bem como serviam de rota do escoamento das 

produções e deslocamentos da pequena população, realizados em geral, em carros de boi para qual 

os caminhos principais eram adaptados e mantidos. 

 Esses caminhos históricos serviam de passagem das viagens que rumavam da Lagoa da 

Conceição e do sul da ilha em direção ao centro e vice-versa, como pode ser observado na delicada 

descrição obtida do relato do Inglês John Mawe em sua passagem na ilha, 1807, conforme o livro 

Ilha de Santa Catarina: Relatos dos Viajantes Estrangeiros. 

 

Nossa estada em Santa Catarina foi prolongada por circunstâncias imprevistas e, assim, 

tivemos tempo de fazer várias excursões, ao interior da ilha e ao continente, numas dessas 

ocasiões [...] Alugamos cavalos e negros e partimos, de madrugada, para o Rio Tavares. O 

caminho, numa extensão de três léguas, cortava florestas cerradas, que atravessamos sem 

acidentes, chegando ao fim da jornada, aproximadamente, ás duas da tarde, pelas 

montanhas. O caminhamos uma légua através de terreno plano, bem cultivado, coberto de 

laranjais e plantações de café, e mais ou menos populoso. Ao pôr-do-sol, chegamos ao sopé 

das montanhas, começamos a ascensão de um caminho íngreme e perigoso, em cujos 

emaranhados nos perdemos, só encontrando o rumo de casa após grandes dificuldades. A 
noite nos surpreendeu, restando-nos, ainda três horas de viagem através das montanhas, 

sem guia ou alguém que nos orientasse, tendo a percorrer um caminho verdadeiramente 

alpino, sinuoso, cercado de horríveis precipícios. Nesta altura, dois dentre nós se 

adiantaram, enquanto o resto do grupo foi subitamente alarmado por um grito pavoroso, 

que causou grande apreensão, pois julgamos que um deles se precipitara no abismo. Mas, 

pouco depois, tivemos a agradável surpresa de ver todo o grupo reunido. De certa feita, 

ouvimos um ruído semelhante ao de martelos: eram pessoas que batiam algodão. Pouco 

depois, alcançamos uma casa, onde nos informaram estarmos a  dez milhas da cidade. 

Pretendíamos prosseguir, quando uma voz gritou em Inglês: “Não querem parar e tomar 

alguma coisa?” Pode-se imaginar facilmente a nossa surpresa, ao ouvirmos, de súbito, 

numa terra estranha, esta frase tão familiar aos ingleses. [...] encontramos o sr. Nunney, 
interprete inglês, que nos arranjou guia; continuamos a jornada, com absoluta segurança, 
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alcançando a cidade cerca de meia-noite. (MAWE, apud BERGER, 1996: 192) 

 

 

 Percebe-se no relato, exatidão com relação ao Maciço da Costeira. As descrições não dão 

pistas inclusive das origens de algumas das questões que até os dias de hoje persistem em existir, 

obviamente dentro de uma perspectiva temporal para comparação, como por exemplo, a não 

manutenção adequada dos caminhos, a multiplicidade de acessos e a falta de “guias” e sinalização. 

Então, cerca de 50 anos da chegada dos açorianos, o Maciço aparece como todo ocupado, com as 

mais diversas culturas e não somente por portugueses, açorianos e africanos. 

 Com o aumento populacional, as partes baixas desses caminhos foram sendo ocupadas de 

maneira intensiva, descaracterizando-os quase por completo. Isso implica também na dificuldade 

em se achar a "entrada" desses caminhos, hoje em dia costumeiramente chamados de trilhas, pois de 

fato perderam as funções cotidianas que os mantinham em uso e em bom estado de conservação, 

transformando-se em picadas. O conceito do termo "caminho" tem relação direta com o uso de 

carros de boi, ligados a tradição e aos costumes rurais dos antigos moradores da Ilha de Santa 

Catarina. Como foram aniquilados por processos já descritos neste trabalho, são pouco conhecidos 

atualmente pela população em geral, que com base no turismo de aventura e de natureza, absorveu 

com facilidade o conceito de "trilha", que significa em geral, menos estruturas e maior intensidade 

de contato com o meio. 

 Entretanto alguns caminhos no município de Florianópolis são assim referendados, como o 

Caminho Histórico da Costa da Lagoa, mantido tradicionalmente e patrimônio tombado do 

município e o Caminho dos Açores, antiga passagem do centro para o norte da Ilha, entre Cacupé e 

Santo Antônio de Lisboa, hoje em dia completamente descaracterizado. 

 Para a menor degradação ambiental, e posterior menor impacto através dos usos que venha a 

ter determinado arruamento em UC, é interessante que uma série de questões sejam levadas em 

consideração. Neste sentido, a lei do PMMC já apontava a seguinte colocação: 

 

Art. 7º - O sistema viário do Parque, compõe-se de caminhos e trilhas de pedestres, traçadas 

sobre as partes menos frágeis da área e harmonizados com a topografia existente, 

preservando ao máximo a vegetação arbórea. § 1º - O órgão municipal de planejamento, em 

conjunto com os órgãos técnicos competentes em matéria de preservação ambiental, 

estudarão e definirão o aproveitamento ou não dos arruamentos já existentes nos limites da 

área do parque, visando atender os objetivos desta Lei. (FLORIANÓPOLIS, 1995a) 

 

 No entanto, dado o não cumprimento da lei, os caminhos já semi-abandonados, caíram em 

ainda maior desuso. Algumas trilhas permaneceram ou mesmo foram criadas, mas seus usos são 

completamente informais e divergentes com uma boa política para a área. Somente foi utilizado de 

fato, o caminho principal do PMMC, conhecido como "a estrada", que tem origem no Pantanal e  
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Mapa 4 – Mapa dos Acessos e Atrativos do Parque Municipal do Maciço da Costeira 

Fonte: Cid Neto e Orlando Ferretti, 2012 
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segue pela linha de cumeada do conjunto de morro de forma o Maciço. 

 Esta estrada leva ao cume do morro mais alto do Maciço da Costeira (figura 81), e foi 

recentemente mais uma vez reformada para a construção da nova antena. A reforma, bem como seu 

uso e sua "privatização" com a instalação próximo ao limite do PMMC, de estrutura para corrente e 

cadeado, será tema do próximo texto. Essas obras e usos não foram autorizados e não são 

reconhecidos pela FLORAM, sendo que o licenciamento, de acordo com a entrevista realizada com 

Danilo Funke, chefe do Departamento de Unidades de Conservação (DEPUC – FLORAM), foi 

realizado pela FATMA em 2009, sem qualquer comunicação entre os órgãos. 

 

 

 

Figura 81 – Alto Pantanal e a “Estrada” vistos da Serrinha 

Fonte: FLORIANÓPOLIS, 2008 

 

 

 A comunidade do Alto Pantanal, onde se localiza a tal corrente que fecha a entrada principal 

do PMMC, serviu como porta de entrada para os tratores que reformaram a estrada, o que 

infelizmente não ocorreu na própria comunidade, que tem grande dificuldade de mobilidade devido 

as condições precárias da Rua Leonor de Barros. 
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 Essa estrada também servia de acesso para jipeiros e motoqueiros, que sempre foram 

utilizadores informais das áreas do PMMC. Os jipeiros, após a instalação da corrente, perderam o 

acesso, para o bem do parque e dos ecossistemas. Recentemente esta instalação (figura 82) foi 

deslocada aproximadamente 80 metros para cima de onde foi primeiramente instalada, com objetivo 

evidente de significar a “entrada/limites” do PMMC para cima das últimas casas irregulares do Alto 

Pantanal. 

 

 

 

Figura 82 – Foto da corrente no principal acesso do PMMC – Pantanal 

Fonte: Cid Neto, 2012 

  

 

 Existem outras estradas que cortam o PMMC, principalmente no extremo norte do Parque. 

Na região, supracitada pelo ataques que sofre diante da especulações imobiliária, estas estradas 

estão sendo reformadas e adaptadas aos condomínios que estão sendo projetados na área. 

 Salvo a estrada principal e essas outras menores, já bastante descaracterizadas, pouco resta 

dos caminhos históricos no PMMC. Nos dias atuais, as trilhas despontam como alternativa de 

acesso, ainda que muitas delas percorram pelos mesmos caminhos históricos e que poucas pessoas 

os reconheçam. Muitas das trilhas partem de dentro de terrenos particulares, que foram cercados nas 
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últimas décadas, mesmo quando não edificados, impedindo o acesso. 

 São inumeráveis as trilhas e picadas, e por conta disso não existem denominações padrões e 

sua nomenclatura geralmente é referenciada pelos lugares que liga, como por exemplo: "Trilha do 

Rio Tavares para o Pantanal". Além do mais, esses caminhos secundários parecem sempre se 

conectar a "Estrada" que é também chamada de "Travessão", igualmente à outras na Ilha que 

seguem pelas cumeeiras dos morros. Estas entradas ao PMMC possuem ainda muitas serventias, 

como acesso as captações de água, acesso ao cume dos morros e outras relacionadas as atividades 

recorrentes nas áreas do PMMC. 

 Os principais são: aqueles no Pantanal e Córrego Grande, que partem da Rua Rosa (figura 

83), próximo a Fazenda Esperança, a já tão falada estrada e o que segue ao fim da Rua Aldo Krieger 

em direção à Lagoa pelo Morro do Padre Doutor. Este caminho do Padre Doutor possui outras 

entradas a partir do Canto da Lagoa, como aquela atrás do empreendimento Zé Tainha, que passa ao 

lado de uma grande represa, desativada e aparentemente bastante antiga. Do Canto da Lagoa 

também partem outros dois importantes caminhos, que perpassam as duas únicas áreas com 

pastagens na região. O acesso à estes caminho não é facilitado pois se encontram em propriedades 

tradicionais da Quebrada do Sol. Esses caminhos levam aos cumes dos morros e conectam a região 

do Canto da Lagoa com as demais do Maciço (BORGES, 2010; SCHNEIDER, 1999). 

 No Rio Tavares existe algumas entradas, com destaque para aquelas próximas a PEDRITA, 

nas supostas propriedades de Manoel Borba e na Servidão Aristides Oliveira. Internamente, ocorre 

nesta região um conjunto de caminhos que buscam ligar a região ao cume dos morros, por onde 

percorrem as principais passagens de outrora. Assim segue-se em direção à Costeira do Pirajubaé, 

onde mais uma dezena de entradas contornam o PMMC até chegar no Alto Pantanal, onde a está a 

estrada principal. Durante este trecho, se destacam as trilhas da captação de água do Rio Tavares, no 

Rio Prejubaé, e a que começa na Rua da Creche na Costeira. 

 Esta multiplicidade histórica dos acessos ao PMMC merece grande atenção para uma eficaz 

gestão e manejo da área. É preciso sobremaneira, sinalizar e melhorar as condições de acesso das 

principais entradas do PMMC. Em contrapartida, é necessário ter controle desses acessos, sobretudo 

daqueles localizados nas áreas mais recuperadas em termos de vegetação, como no Canto da Lagoa 

e Rio Tavares, por constituírem ambientes mais frágeis com fragmentos de floresta primária. As 

demais entradas, na medida em que se efetiva a visitação e a devida implantação e implementação 

do Parque, e frequência de usos adequados se torna a principal defesa e segurança do lugar, 

dispensando a fiscalização e o monitoramento mais intensivo para outras áreas mais distantes do 

PMMC. 
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Figura 83 – Foto de processo erosivo no Caminho da Rua Rosa - PMMC 

Fonte: Cid Neto, 2010 

 

 

          4.2 – Antenas e Linhas de Transmissão de Energia 

 As linhas de transmissão e as antenas, em especial a localizada no topo do morro de mesmo 

nome, representam um uso direto agressivo à paisagem e incoerente com os objetivos do PMMC, 

ainda que supostamente representem utilidade pública e coletiva. São portanto, dois os complexos 

de postes, fios e antenas que estão presente no ambiente e paisagem do PMMC. 

 O primeiro complexo é o das Linhas de Transmissão da CELESC, que interligam a 

subestação do Córrego Grande com as demais da cidade, fazendo o bordeamento com antenas de 

cerca de 50% do PMMC, percorrendo de norte a oeste, bem como lançando uma linha sem antenas, 

utilizando somente postes, para o Canto da Lagoa cortando internamente a UC. 

 O segundo diz respeito à antena de comunicação, localizada no pico mais alto do PMMC, 

cuja alimentação de energia parte da Rua Rosa, em postes de madeira. Construída de forma 

precária, a estrutura conta com grandes transformadores e desponta no cenário de modo deplorável.  

 As Linhas de Transmissão são polêmicas e trazem conflitos para as bordas da UC. 
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Entretanto ao contrário do que costuma ocorrer, o grande impacto na paisagem não configura o 

principal problema da existência das antenas e linhas. Por significarem de forma equivocada os 

limites do PMMC, como já visto, a passagem dessas linhas, seja nos trechos onde segue em elevada 

diferença de altitude em relação ao solo (Costeira do Pirajubaé e Rio Tavares), ou nos trechos mais 

baixos, onde carece de anual corte raso da vegetação ao longo de sua passagem (Pantanal, Córrego 

Grande e Itacorubi) são questões de análise que trazem mais profundidade e ampliam a dimensão 

deste elemento. 

A área apresenta rede de transmissão elétrica da Empresa Centrais Elétricas de Santa 

Catarina, principalmente nos topos dos morros e em toda extensão do Maciço da Costeira no 

sentido norte-sul. Quando da instalação das torres, por determinação da FLORAM/PMF foram 

utilizados helicópteros para não ser necessário à abertura de estradas no Parque. As torres estão 

aproximadamente na quota 100, limite do parque, para facilitar a visualização deste à longa 

distância. (DEBETIR, 2006: 158)  

 Há também o cabeamento que segue da Subestação subindo a Rua Aldo Krieger em direção 

ao Canto da Lagoa, mas esse dispensa grandes estruturas metálicas e através de postes, em meio a 

mata, paralelo a um antigo caminho, hoje com trilha, que alcança a Lagoa despercebido da maioria 

da população.  De acordo com a exposição, são três formas encontradas para a passagem dos cabos: 

antena alta, antena baixa e postes (figuras 84, 85 e 86). Sem entrar nos prováveis detalhes técnicos 

da questão, os três respectivos tipos impactam a paisagem e o ambiente de maneira distinta, 

podendo a adaptação do sistema, uma possibilidade de melhoria para as condições do PMMC. 

 

 

Figura 84 – Foto da linha de transmissão de energia - PMMC (Itacorubi) 
Fonte: Cid Neto, 2009 

 



193 

 

 

 

Figura 85 – Foto da linha de transmissão de energia - PMMC (Córrego Grande) 
Fonte: Cid Neto, 2009 

 
 

 

Figura 86 – Foto da linha de transmissão de energia – PMMC (Pantanal) 
Fonte: Cid Neto, 2009 
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Por se tratarem de obras e estruturas de controle e execução federal e de interesse público, os 

processos de licenciamentos são bastante facilitados e praticamente não se pautam pela existência 

de UCs municipais pelo caminho traçado. Logo, a existência das Linhas de Transmissão não traz 

nenhuma contrapartida pelo impacto que causam no ambiente e na paisagem, ou mesmo por 

ocuparem áreas internas da UC, tal como fazem com as propriedades privadas próximas, que 

quando são submetidas à passagem ou instalação de antena, recebem quantias consideráveis para 

“ceder” o espaço. 

 Ocorreu no ano de 2010 uma expansão da linha de transmissão que liga a Subestação do 

Campeche com aquela do Córrego Grande. No EIA-RIMA desta obra constou a existência do 

PMMC, no entanto, por não estar sequer a UC cadastrada no CNUC, não pode receber a 

compensação ambiental que lhe era devida, conforme trecho destacado abaixo, extraído da 

entrevista realizada com Danilo Funke, Chefe do Departamento de Unidades de Conservação da 

FLORAM. “O Parque não estava cadastrado no CNUC, por isso não poderia receber a 

compensação ambiental do empreendimento. Então cadastramos provisoriamente para que 

pudéssemos receber a quantia, que é de cerca de 35 mil reais. Agora o DEPUC está trabalhando no 

Plano de Execução destes recursos.” (FUNKE, 2010). 

 No Morro da Antena, e por isso seu “novo” nome, está localizada instalação de grande 

antena, cujas finalidades, proprietários, beneficiados, e propriamente os serviços oferecidos são 

envoltos em mistério. Na inicio da década de 90, anterior à criação do Parque, foi instalado um 

conjunto de duas antenas, uma fixada em estrutura no solo e outra logo ao lado, em cima de uma 

pequena edificação com cerca de 9 metros quadrados, que abrigava os equipamentos necessários 

para o funcionamento do empreendimento de empresa de telecomunicação. A energia era solar, com 

painéis instalados no teto desta casinha, que era bem cercada e protegida. Ainda sim, foi depois de 

desativada, aos poucos sendo depredada e teve seus equipamentos e placas solares furtados. 

 Em 1998 a casa se encontrava completamente arruinada, mas ainda servia de abrigo para 

aqueles que estavam no topo do PMMC. Até mesmo as antenas foram derrubadas, sendo que aquela 

que ficava em cima da casa caiu de forma horizontal em direção a Baia Sul, ultrapassando a 

vegetação em local de grande declividade, proporcionando perigosa aventura para os admiradores 

do pôr do sol. Nos idos de 2005 restava apenas alguns entulhos espalhados e a casa, que por força 

do vandalismo ocasionado pelo abandono da estrutura, foi semi demolida (figura 87), e as paredes 

de alvenaria serviram posteriormente de material para o aterro da nova casa que está construindo o 

Seo Valci, que pouco a pouco levou esse material para o seu terrero, aliviando o aspecto do lugar, de 

paisagem tão peculiar. 
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Figura 87 – Casinha do Morro da Antena 

Fonte: Cid Neto, 2005 

  

 

 Levando em consideração a importância do lugar que é o topo deste morro – o mais alto do 

parque, dentro das possibilidades de aproveitamento do PMMC, que depois serão aprofundados, a 

questão da Antena é central. No ano de 2008, para a construção da nova edificação e antena, 

ocorreu demolição completa da edificação sendo que os detritos foram despejados da forma mais 

irresponsável possível, poucos metros ao lado, na encosta voltada para a Baía Sul, sobre a vegetação 

que é extremamente frágil. No ano seguinte foi iniciada a partir de uma escavação (figura 88) obra 

que construiria a nova antena.  

Esta nova instalação (figura 89), muito maior do que a primeira, é alimentada 

energeticamente por linha proveniente da Rua Rosa, fato inusitado para o PMMC, que até então não 

dispunha de qualquer ligação de energia para o seu interior e para os topos. Composta de três salas, 

possui antena muito maior que as anteriores e já estão nela instalada equipamentos cujas finalidades 

são provavelmente ligadas a comunicação. Duas luzes vermelhas se mantém acesas, uma no topo da 

antena e outra a meia altura, são visíveis de muitos pontos da cidade, sinalizando o PMMC em sua 

amplitude, sobretudo à noite. 
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Figura 88 – Escavação para a Nova Edificação do Topo do Morro da Antena 

Fonte: FLORIANÓPOLIS, 2008 

  

 

Configurando uso direto, intensivo e conflitante com objetivos da UC, os responsáveis pelo 

novo complexo da antena, que abre precedente negativo para o PMMC, precisam estar devidamente 

íntegros as atividades do Parque, ao processo de adequação e propensos a arcar com os ônus de sua 

ocupação indesejada. Parte das instalações pode ser aproveitada como sede provisória do Parque ou 

de projetos, até que se estabeleçam os próprios espaços ou que se resolva o conflito. Da mesma 

forma deve-se aproveitar, como contradição e oportunidade (do ato consolidado), a estrutura de 

energia e a estrada, que conforme já citado, por motivo relacionado à este empreendimento, foi 

recentemente reformada. 
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Figura 89 – Nova antena no alto do PMMC 

Fonte: Cid Neto, 2011 

  

 

O exemplo negativo do Morro da Cruz, extremamente próximo do PMMC deve ser 

considerado. Um lugar que possui potencial incrível de visitação, infelizmente é lugar de centenas 

de antenas que disputam espaço em um dos mais ricos visuais da cidade de Florianópolis. A área, 

que é considerada inclusive Zona de Exclusão do Parque Municipal do Maciço do Morro da Cruz – 
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PMMMC, criado em 2005 visando frear o processo de ocupação da região central de Florianópolis, 

não é devidamente apropriada para apreciação turística e contemplativa da cidade, pois seus 

atrativos são sobrepostos aos interesses corporativos das empresas de telecomunicação e demais que 

usam indiscriminadamente o espectro e espaços tão importantes. 

 Portanto, o Morro da Antena precisa de intervenção urgente, de modo a destinar bons usos 

efetivando a visitação orientada e aproveitando (revertendo) as circunstâncias atuais. O fato de não 

ter havido anuência da FLORAM no processo de licenciamento supostamente realizado pela 

FATMA para a instalação da antena é grave e implica em irresponsabilidade sem tamanho. O 

retroativo histórico de degradação da área por conta dos usos apresentados pode fornecer à gestão 

da UC grande montante em forma de compensações ambientais, para iniciar etapas mais avançadas 

do manejo do Parque. 

 

 

          4.3 – As Captações de Água e Áreas de Saneamento 

 Durante toda a ocupação humana da Ilha de Santa Catarina, os mananciais do PMMC 

tiveram usos, dada importância notada pela distribuição de suas águas para diversas bacias 

hidrográficas. As primeiras ocupações indígenas conhecidas na região do litoral catarinense já se 

estabeleciam nas proximidades das áreas do PMMC. Não atoa, os nomes Itacorubi e Pirajubaé 

denominam bairros que circundam a UC. 

 Nos primórdios da ocupação mais intensiva da Ilha de Santa Catarina, a partir da chegada 

dos colonos açorianos e madeirenses (a partir de 1748), os recursos hídricos do Maciço da Costeira 

passam a ser mais utilizados e de certa forma, comprometidos, pois as áreas do mesmo, mesmo as 

beiras dos rios, são destinadas à roças e pastagens, reduzindo a cobertura florestal e por 

consequência o volume das águas. 

 No entanto, para preservar sombra nos arredores dos antigos engenhos, alguns agrupamentos 

de arvores foram poupados, estando localizadas geralmente próximos de nascentes e serviram então 

de banco de sementes para a recomposição que se deu, explicada no segundo capítulo deste 

trabalho. Esta prática acabou por proteger as nascentes, sendo que a maioria destas se encontra hoje 

com florestas secundárias bem estabelecidas, em parte pela resiliência que lhes foram guardada. 

 Isso possibilitou que décadas depois ao inicio do declínio de período agrícola, próximo de 

1900 (CARUSO, 1983), a municipalidade aproveitasse áreas do Maciço da Costeira (figura 90) 

como manancial de abastecimento da população de água potável. Esse aproveitamento de 
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manancial distante demonstra que já no inicio do século o centro da cidade sofria de carência de 

água potável. 

 

 

Figura 90 – Captação do Poção, Córrego Grande - PMMC 

Fonte: Cid Neto, 2004 

 

 

 Portanto, o potencial hídrico do Maciço da Costeira, tão importante para a manutenção dos 

ecossistemas e ambientes associados ao conjunto de morros do PMMC, é também de longa data, 

utilizado pelas populações dos arredores, configurando uso direto.  Este uso ocorre basicamente de 

dois modos: o uso formal, com captação realizada supostamente dentro dos parâmetros legais pela 

CASAN, e o informal, realizado fora dos parâmetros, de maneira artesanal, pelas comunidades não 

atendidas pela CASAN. 

 Existe uma situação paradoxal relacionada ao uso das águas de Unidades de Conservação de 

proteção integral, pois se uma das justificativas plausíveis e de certa forma mais convincentes para 

o senso comum com relação à importância das UC, é a manutenção do estoque dos recursos 

naturais, incluindo aí os mais elementares como, por exemplo, o ar e a água limpos. Parece 
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consequente acreditar que as águas provindas de Unidades de Conservação, sobretudo aquelas 

devidamente florestadas e com altitudes elevadas, como no caso do PMMC, são limpas e 

apropriadas ao consumo humano. 

 Outra questão é o fato da consideração de que bens essenciais possuem uma espécie de 

blindagem legal, podendo sua obtenção, distribuição e armazenamento passar muitas vezes por 

cima de legislações especificas ou mesmo ignorá-las. A captação interna aos limites de uma UC, 

como no caso do PMMC, independente do modo e da necessidade pela qual são realizados, 

configuram uso direto e por esse motivo, mas prioritariamente por conta de que são necessárias 

ações urgentes que garantam a boa qualidade do produto obtido, a CASAN deveria estar arcando 

com o uso que sustenta, e com isso apoiando a consolidação da UC de modo integrado em suas 

políticas e práticas. 

 Segundo Schneider, "Os moradores das referidas comunidades utilizam os mananciais 

provenientes do PMMC de forma não sustentável, colocando em risco a saúde e o desenvolvimento 

das suas necessidades básicas, criando uma pressão de uso/ocupação desordenada sobre a área do 

PMMC." (SCHNEIDER, 1999: 3). Ela continua sobre o tema: “A ocupação desordenada do PMMC 

gera problemas de infra-estrutura como: a falta de saneamento básico. Diante dessas condições as 

populações que moram a cima da cota 30 das áreas vizinhas ao PMMC convivem com um sistema 

de abastecimento de água precário que acontece de maneira diferenciada essas comunidades usam 

águas de córregos e poços escavados nas encostas.” (SCHNEIDER, 1999: 7). 

 Conforme o trabalho de Schneider, voltado aos estudos da utilização da água nos arredores 

do PMMC, "Verificou-se no censo de 1991 no IBGE que, de 4.064 residências no entorno ao 

PMMC, 547 usam água de nascentes do PMMC. outro dado comprovado do uso da água foi a 

delimitação em mapa da cota 30 do abastecimento publico do entorno do PMMC." (SCHNEIDER, 

1999: 65). 

 Essas afirmações colocam como primordial para o entendimento da questão a dupla culpa da 

CASAN, que se omite da proteção do manancial que explora de modo comercial ao não ofertar 

contrapartidas à efetivação do PMMC e por outro lado, não atende as comunidades com a instalação 

de rede pública nas ruas mais elevadas, forçando o uso informal, potencial degradante dos 

ambientes fluviais e de riscos para a saúde coletiva, pois são realizados de modo precário, 

individualizados e desprovidos de técnicas e manutenção adequadas. 

 “A organização das comunidades deve ser um pratica trabalhada com apoio das associações 

de diversos segmentos da sociedade, para organizar a captação da água para que a mesma seja 

distribuída de forma racional, buscando aproveitamento da água do PMMC.” (SCHNEIDER, 1999: 

66). O trecho acima já apontava em 1999 a necessidade de melhor aproveitamento hídrico do 
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PMMC. A população desassistida pelo poder público de água potável pratica resumidamente dois 

modelos de captação: Poço artesiano ou pequenos represamentos nos córregos. Os primeiros 

geralmente são de uso unifamiliar, localizados dentro das propriedades e praticados pelas famílias 

mais antigas e melhores localizadas topograficamente. O segundo modelo, geralmente é 

coletivizado, tem relação com a urbanização das últimas quatro décadas e ocorre propriamente nos 

córregos, ou seja, distante da maioria das moradias. 

 Muitas dessas pequenas represas são precariamente mantidas, sendo a água coletada, 

parcialmente tratada sem métodos adequados, refletindo em problemas de saúde e relações sociais 

bastante complexas. Há casos no PMMC, onde o controle da captação e distribuição é feito pela 

organização dos moradores. Em outros, mais críticos, o controle é realizado pelos traficantes, na 

medida de cobrança mensal nas casas atendidas. 

 Ocorrem outros tipo de armazenamento de água nos interiores do Maciço, como no 

Pantanal. Essas “reservas” são ligadas aos processos tradicionais de manejo. São “buracos” em 

meio aos pastos (figura 91), feitos a mão e a maquina, em pontos estratégicos do relevo, para 

armazenar as águas superficiais. Servem para o gado mais ultimamente são utilizadas para o 

consumo humano também. 

 

 
Figura 91 – Captação e armazenamento rústico de água no Pantanal 

Fonte: Silvio Cesar Nazário, 2010 
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 Portanto, a questão dos sistemas de abastecimento de água para a população deve ser 

encarado como central nos processos de urbanização e de implementação do Parque, pois por ser 

pontual, ou seja, de casa em cada, é possível aproveitar o momento, geralmente conflituoso, de 

modificação dos sistemas antigos ou implementação de novos. Fato é que não se pode deixar que 

famílias de muitas das comunidades consumam água provinda de reservatórios amadores/informais 

como o que mostra a figura abaixo (figura 92), enquanto o PMMC possui manancial tão rico e 

vasto. 

 

 

Figura 92 – Captação artesanal coletivizada no Pantanal 

Fonte: Cid Neto, 2010 

 

 

 Nas entrevistas realizadas com os departamentos da FLORAM (DEPEA e DEPUC), na 

pergunta sobre a forma como lida o órgão com a questão das as captações irregulares, as respostas 

foram enfáticas “o órgão não lida com a questão” (AMARAL, 2012; FUNKE, 2012). 

 Neide ressalta o destaque do PMMC com relação ao potencial "A rede hidrográfica da área 
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destaca a relevante importância da unidade de conservação, com cachoeiras e inúmeras fontes de 

água, utilizadas para o abastecimento de água das comunidades do entorno. Com dois pontos de 

captação do sistema público." (SCHNEIDER, 1999: 42) 

 Segundo a CASAN, em informação disponível em seu site, são dois os mananciais 

utilizados: Manancial Rio Tavares e Manancial Córrego Grande (Poção). Em nenhum momento se 

faz referências aos Parques Municipais ou demais ALP cujas captações estejam situadas nas 

proximidades ou mesmo dentro. Tão pouco ocorre qualquer tipo de contrapartida. E neste caso 

particular, onde a qualidade da água tem relação imediata com a proteção que é dada às nascentes e 

cursos d'água, mas do que uma obrigação legal, a participação do órgão, no caso a CASAN, nas 

questões do PMMC, deveria ser exemplo e política da própria empresa. 

 O primeiro manancial (figura 93), localizado no Bairro Rio Tavares, no Rio Prejubaé, data 

de 1922 e conta com área da bacia de contribuição correspondente à 2,36 Km², todo ela interna ao 

PMMC. A vazão média é de 51,57 l/s, sendo que nos períodos de estiagem a média reduz para 

14,34 l/s. A média do volume captado é de 20,00 l/s e o tratamento e realizado a partir da adição de 

hipoclorito de sódio. (CASAN, 2011) 

 Raôni acrescenta: "[…] o Rio Pirajubaé entalha gradualmente em seu alto curso, a montante 

de uma linha de quebra de declividade originada devido à movimentação recente de uma falha de 

gravidade, atribuída à atividade neotectônica. É um pouco antes desta quebra (à altitude de 158m) 

que está situada a represa e adutora do Rio Tavares, cujo sistema de captação e distribuição de água 

para região foi realizado em 1922, conduzindo nesta época água até o centro da cidade." (BORGES, 

2010: 42). 

 

Figura 93 – Captação do Rio Tavares – PMMC 

Fonte: Cid Neto, 2012 
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 Já o segundo manancial (figura 94), localizado no bairro Córrego Grande, no rio de mesmo 

nome, ao lado da famosa cachoeira do bairro, chamada Poção. Inaugurada em 1977, a captação 

conta com área de bacia de contribuição equivalente à 1,94 Km², onde a vazão média fica em torno 

de 42,39 l/s nos períodos normais e de 11,79 l/s nos períodos de estiagem. A vazão média captada é 

de 14,00 l/s e o tratamento, tal como a primeira, é feito a partir da adição de hipoclorito de sódio em 

reservatório apropriado (CASAN, 2011). 

 Neide relata a captação: "Em 1977 foi implementada pela CASAN, no Rio Córrego Grande, 

a uma altitude de 120m, um sistema incipiente de captação de água para abastecimento local, sendo 

a vazão média captada de quatorze litros por segundo (14l/s)." (SCHNEIDER, 1999: 66). 

 

 

Figura 94 – Captação do Rio Córrego Grande – PMMC 

Fonte: Cid Neto, 2010 

  

 

 A capacidade de atendimento das captações oficiais sempre foi baixa e apenas vinha 

servindo de complemento ao sistema de abastecimento da região central da Ilha de Santa Catarina, 

que tem suas águas vindas de fora da ilha, dos Municípios de Santo Amaro e Palhoça, através de 
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grandes dutos. No decorrer da pesquisa para este trabalho a captação do Poção foi desativada, 

restando todos os equipamentos, estruturas e tubulações ainda no local.  Ambas as captações 

contam com estruturas de tratamento (figura 95). Há também no Porto da Lagoa um reservatório de 

água bastante próximo dos limites do Parque. Trata-se de um elevatório ligado a rede pública e não 

é abastecido localmente. 

 A relação entre consumo de água é equânime com a necessidade de saneamento. Ambos são 

na mesma medida, motivo de descaso e omissão do Estado perante as populações dos arredores do 

PMMC e obviamente em toda a Ilha de Santa Catarina. Não existe sequer um rio na cidade que no 

decorrer de seu caminho não seja contaminado por toda a sorte de dejetos e detritos. Todos esses 

rios nascem com amplo potencial ambiental e acabam como via de esgotamento, de assoreamentos 

e de poluição dos mares. 

 O PMMC, por sua localização, está ainda mais sujeito aos problemas da urbanização 

precária. Neide faz a relação: "O PMMC esta localizado em área urbana e contem importantes 

mananciais que integram as bacias do Itacorubi e Rio Tavares, cujos tributários são de médio e 

grande porte e nascem em elevações rochosas do Maciço da Costeira." (SCHNEIDER, 1999: 42) e 

Raôni complementa: "Os principais rios, com maiores vazão e popularmente conhecido dos 

moradores da região, quais sejam: Rio Pirajubaé, Rio do Sertão, Ribeirão do Chagas, Rio do 

Córrego Grande "poção", Córrego do "Poceirão" no Canto da Lagoa, Rio da Servidão da Quebrada 

e numerosos córregos intermitentes." (SCHNEIDER, 1999: 42). 

 Entretanto, devido às captações e posteriormente às degradações, os rios que nascem no 

PMMC chegam fora deste prestes a serem comprometidos, o que se agrava a cada cota abaixo, com 

o contato com as áreas ocupadas. Os principais rios, apesar de conterem a maior quantidade de água 

em seus leitos quando comparados aos demais, possuem sua ligação com o mar de forma freada, ou 

seja, são os grandes fornecedores de água doce, mesmo que poluídas, para alguns dos manguezais 

como o do Rio Tavares e do Itacorubi. 

 Logo, com seus baixos cursos em áreas planas, os rios do PMMC, já fora deste, não 

possuem força ou vazão o suficiente para o “aproveitamento” para despejos de estações de 

tratamento como insiste a CASAN na citação abaixo. 

 

Uma obra que merece menção por estar sendo construída muito próxima ao Parque é o 

Sistema de Esgotamento Sanitário de Campeche, na localidade de Fazenda do Rio Tavares, 

aonde o Rio Pirajubaé inicia o seu baixo curso. O lançamento de efluente será feito no Rio 

Tavares. O Projeto atenderá a 15.603 habitantes e é o mais caro dentre os projetos que estão 

sendo implantados pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN). Foi 

iniciado no ano de 2010 mas logo foi paralisado. (BORGES, 2010: 77) 

 

 Recentemente a FATMA apresentou documentação que deu eco aos gritos dos movimentos 
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sociais e ambientalistas de Florianópolis, reforçando as denúncias sobre as práticas recorrentes da 

CASAN com respeito ao saneamento básico na capital. A essência dos problemas tem relação direta 

com a omissão da prefeitura na assinatura de acordos escusos e na contramão das deliberações em 

Audiências Públicas realizadas exclusivamente para estabelecer o Plano Municipal de Saneamento, 

que prevê um conjunto de soluções a serem implantadas em curto, médio e longo prazo para 

resolver as gravíssimas questões recorrentes na Capital. 

 O documento da FATMA aponta irregularidades em todas as estações de tratamento, que 

funcionam sob licenças vencidas, ou mesmo sem nunca tê-las obtido. Problemas estruturais afetam 

todas as etapas do tratamento e por diversas vezes a CASAN foi autuada e multada pelo ICMBio e 

IBAMA por lançar esgoto in natura em rios e córregos que desembocam em Unidades de 

Conservação na Ilha de Santa Catarina. 

 

 

 

Figura 95 – Foto da estação de tratamento de água da captação do Rio Tavares – CASAN 

Fonte: Cid Neto, 2012 
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 A tentativa de resolução dos problemas com base em emissários submarinos também já foi 

rejeitada amplamente pelos órgãos públicos e pela sociedade civil, que nega a construção dos dutos 

para as baías sul e norte por conta do confinamento e poluição que já sofrem, colocando em risco 

inclusive a maricultura na região. Da mesma forma, as populações das praias consideradas 

balneários turísticos, não querem os emissários por conta do risco para os potenciais turísticos 

reconhecidos. 

 Os rios do Maciço desembocam em Unidades de Conservação, sobretudo os dois grandes 

manguezais já citados, onde existem a Reserva Extrativista Marinha de Pirajubaé e o Parque 

Municipal do Manguezal do Itacorubi. Contudo, a CASAN insiste na construção de uma grande 

Estação de Tratamento de Efluentes – ETE, nas cercanias do PMMC (figura 96) com previsão de 

recebimento de todo o esgotamento sanitário do sul da ilha, enquanto a sociedade civil organizada, 

de acordo com o Plano Municipal Integrado de Saneamento, aponta para o uso de múltiplas 

tecnologias e sistemas descentralizados. 

 

 

Figura 96 – Foto da obra da ETE Rio Tavares - CASAN 

Fonte: Raôni Borges, 2010 
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4.4 – As Pedreiras do Maciço da Costeira 

 A exploração mineral ou qualquer outro tipo de prospecção do solo sempre é questão de 

polêmica e conflito em Unidade de Conservação. Primeiro que implica enfaticamente em supressão 

de vegetação e segundo que geralmente deixa como legado a transformação plena da paisagem. 

 No PMMC dois casos despontam nesta questão. A já citada PEDRITA (figura 97) tem sua 

propriedade e direito de lavra garantidos na própria lei do Parque, como já visto. O outro caso fica 

na zona oeste do PMMC, no bairro da Costeira do Pirajubaé, onde uma antiga pedreira de tamanho 

considerável serve de espaço para uma construtora de pré-moldados de cimento. 

 

 
Figura 97 – Foto do Maciço da Costeira visto da Ilha do Campeche com destaque para a PEDRITA 

Fonte: Cid Neto, 2012 

  

 

 Raôni assim frisa a existência da mineração no PMMC: “[...] a Pedrita Planejamento e 

Construção Ltda., visto que a mesma já se encontrava presente no bairro do Rio Tavares desde 

1973, ou seja, 22 anos antes de sua criação. “Art. 3 o - Exclui-se da delimitação da área do Maciço 

da Costeira a área de alteração do solo destinada à exploração de jazida.” (BORGES, 2010: 76). 

 Os impactos da atividade mineradora são inúmeros, relatados e denunciados pelos 

moradores amplamente, sendo destacados aqueles impactos relatados pelo pó de rocha, que 

contamina o Rio Tavares e o ar da região, chegando a depositar sobre a vegetação mais próxima e 
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aqueles impactos relacionados às explosões e detonações constantes. 

 O caso do Rio Tavares vem a somar com a fatalidade da ETE que ali está sendo instalada e o 

caso das detonações tem relação direta com a eclosão dos ovos dos pássaros nas matas próximas, 

que sofrem de vibrações internas que rompem os processos de desenvolvimento do embrião. Outra 

questão são os reclames das populações próximas, que vão das perturbações sonoras até o 

trincamento de vidros e rachaduras nas edificações por conta das detonações recorrentes. 

 Neide relata com base em suas entrevistas, a seguinte situação decorrente da atividade 

mineradora no arredor da UC: "Antigamente os morros na localidade do Canto da Lagoa 

encontravam-se desmatados para a exploração agrícola, no entanto a quantidade de água não 

diminuía. Hoje porem a água dos córregos vem diminuindo [...] a causa são as explosões da 

"PEDRITA", relato confirmado por moradores do Sertão do Pantanal." (SCHNEIDER, 1999: 67). 

 As imagens a seguir apontam os avanços da PEDRITA em direção aos limites do PMMC 

(figuras 98 e 99). 

 

 

Figura 98 – Foto da PEDRITA 

Fonte: Cid Neto, 2012 
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Figura 99 – Imagem da PEDRITA vista do Parque Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição 

Fonte: Cid Neto, 2012 

  

 

 Existem algumas outras pequenas lavras nos arredores do PMMC, mas somente estas duas 

pedreiras possuem ligação direta com o Parque. Entretanto as pedreiras da ilha, ativas e inativas, 

mantém íntima ligação com as Unidades de Conservação e áreas de grande interesse ambiental. 

Muitas outras pedreiras foram abertas na Ilha de Santa Catarina, todas de forma desordenada e sem 

estudos de impactos ambientais e sociais, para consolidar os aterros hoje existentes, tanto nas 

antigas áreas de manguezal e brejos, mas também para a construção dos aterros nas baias norte e 

sul. Detalhe espacial para a demanda da construção da Avenida Paulo Fontes, conhecida com 

Avenida do Contorno Norte ou Beira Mar Norte, que desmontou parte dos morros de áreas onde 

hoje corre a SC-401, na altura do Saco Grande, Barreira do Janga, Morro do Baú e entrada do 

Cacupé, ambos próximos da Unidade de Conservação Desterro – UCAD. 

 Ainda sobre a PEDRITA, Raôni versa sobre o "[…] impacto visual que sua presença 
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propicia através da degradação paisagística do morro que explora (prolongamento sul do Maciço da 

Costeira), as detonações necessárias ao processo de retirada e desintegração das rochas acomete 

auditivamente até mesmo os moradores dos bairros mais afastados do Parque." (BORGES, 2010: 

76). Em outro trabalho, intitulado “Da paisagem imposta à paisagem desejada: a dimensão cultural 

como eixo referencial na recuperação de cenários degradados”, de José Flores, a PEDRITA também 

aparece, num conjunto de outros autores que também abordam áreas do PMMC em seus trabalhos. 

 

O que Araújo (1993) apontou pode ser um efeito de degradação incidente sobre o Parque 

Municipal Maciço da Costeira, ecossistema protegido pela Lei Municipal 4605/95, em 

virtude de seu relevo montanhoso, fauna, flora e mananciais, do qual se pode dizer que é 

fronteiriço à pedreira. Efeitos nocivos verificados nestes mananciais, como o próprio Rio 

Tavares, podem ocasionar reflexos negativos sobre a Reserva Extrativista Marinha do 

Pirajubaé (da qual é o principal corpo d’água), ecossistema protegido pelo Decreto 

Presidencial Nº 533/92, em virtude de tratar-se de manguezal e baixio (Mangue do Rio 

Tavares), e área produtora de berbigão. Estes aspectos, atinentes à localização da pedreira, 

foram verificados em estudo de Godoy (2003) a respeito das áreas legalmente protegidas na 
Ilha de Santa Catarina. (FLORES, 2005: 81) 

 

 Fica evidente que alguma providencia precisa ser tomada com relação a esta atividade, que é 

motivadora e barateadora do material de construção que dá suporte aos processos imobiliários e 

especulativos por toda a Ilha de Santa Catarina. Com relação ao PMMC, por representar a maior 

degradação constatada em sua Zona de Amortecimento, deveria haver algum tipo de contrapartida 

para com a UC, fazendo minimamente justiça aos ISOs e outros reconhecimentos contraditórios que 

possui a empresa. 

 

 

          4.5 – Os Cultivos e os Pastos no PMMC 

 Como já apontado, o PMMC mantém resquícios de seu passado agrícola justamente porque 

este passado não é tão antigo assim! As pastagens são referencias na paisagem do PMMC, 

principalmente nas encostas voltadas para a região central da cidade. Os bairros Pantanal, Córrego 

Grande e Costeira possuem pastagens que se equivalem às maiores da Ilha na atualidade, 

disputando inclusive com algumas áreas planas. 

 Segundo as entrevistas realizadas, e com as informações obtidas em campo, as tradicionais 

queimadas de inverno, para a manutenção das pastagens se encerraram definitivamente somente em 

2006, ainda que viessem perdendo intensidade e tamanho das áreas já há muitas décadas. Segundo 

as observações realizadas, o número de gado solto no parque vem diminuindo na mesma proporção, 

restando nos dias atuais, apenas algumas dúzias espalhadas pela derrubada das cercas e porteiras. 

 Então, gradativamente os processos de sucessão natural vêm ocorrendo, de modo que a 
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vegetação mais densa vai aos poucos ocupando as áreas que antigamente serviram aos cultivos 

tradicionais e acabaram como pastagens, como forma de ocupação. Essa vegetação já recomposta, 

monta cenário e paisagem interessante para a UC, porém de difícil descrição e análise, como pode-

se observar na seguinte citação: "O parque apresenta a tipologia vegetacional Floresta Ombrófila 

Densa com porção significativa bem conservada, muita pressão urbana entorno, vias públicas e 

ocupação humana em seu interior. O parque possui nascentes, espécies exóticas e desmatamento nas 

encostas e topos." (DEBETIR, 2006: 157). 

 Borges também aborda a questão: 

 

A pecuária, embora também tenha declinado, ainda é praticada no PMMC, porém de forma 

incipiente, com o gado tendo como alimentação básica gramíneas, em especial a gramínea 

alóctone Melinis minutiflora (capim-melado ou capim-gordura). Esta atividade econômica, 

por sua vez, ocorre mais intensamente nas bacias hidrográficas dos rios Córrego Grande e 

Ribeirão Três Córregos (Rio do Sertão) e na bacia hidrográfica do Rio da Quebrada, 

facilitada por duas razões elementares: presença de populações tradicionais próximas ao 

Parque nos bairros Córrego Grande, Pantanal e Canto da Lagoa e menores declividades 

verificadas nestas regiões. (BORGES, 2010: 55) 

 

Sabe-se que no Pantanal, Córrego Grande e Canto da Lagoa o gado anda solto pelo Parque, isso 

devido à não realização de manutenção nas cercas e porteiras, que por séculos marcaram os lugares 

do Maciço, servindo como marcos para os caminhos, e controle dos animais no manejo coletivizado 

das terras comunais (CAMPOS, 1991). 

 Com relação ao pasto acrescenta-se a questão da inserção e livre dispersão das exóticas 

como o Capim Melado. Por outro lado, em muitos pontos onde a prática pastoril foi deixada de 

lado, para garantia dos marcos territoriais das supostas propriedades, foram inseridas espécies 

exóticas arbóreas, como pinus e eucaliptos. Essas duas espécies representam grande ameaça ao 

PMMC fazendo jus ao que representam mundialmente, pois são consideradas a maior ameaça a 

proteção da biodiversidade (UICN, 1994). 

 Em muitos pontos do Maciço se observam processos erosivos ocasionados pela forma 

histórica de lidar com o solo. Os mais graves são na costeira, onde Schneider remonta a situação 

ocorrida em 1995, onde um deslizamento gerou inclusive um caso fatal. “A maior porção da região 

encontra-se cobertas por gramíneas e vegetação baixa próximo aos riachos possibilitando o 

afloramento de matacões, "rocha exposta" e oferecendo risco para a população local.” 

(SCHNEIDER, 1999: 30). 

 Como já apontado, são poucos os cultivos alimentícios no PMMC. Restam resquícios desta 

produção na Canto da Lagoa, com o trabalho da família de Seu Chico (figura 100); alguns poucos 
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produtores  de subsistência na Costeira, Pantanal e Córrego. A conversa com esses verdadeiros 

manejadores das áreas da UC não é facilitada pelo receio que possuem com relação ao tal Parque e 

qualquer pesquisa neste sentido, são pessoas que tiveram seus meios massacrados pela implantação 

da suposta modernidade, e este fator é igualmente importante quando refere-se à delicadeza 

necessária em se relacionar com essas pessoas, visto que muitos o fazem há décadas e não 

conhecem outra forma de obter o seu sustento da terra (BORGES, 2010; DIEGUES, 2000). 

  

 

Figura 100 – Foto de cultivos no Canto da Lagoa 

Fonte: Cid Neto e Raôni Borges, 2010 

  

 

 As extrações vegetais e animais também significam parcela dos usos diretos ocorrentes na 

região do PMMC. O problema maior fica por conta dos extratores de Palmito e caçadores de 

pássaros e pequenos animais como tatu e coati. Na ausência de fiscalização, os infratores atuam em 

todas as áreas, e por vezes, conhecem as entradas e saídas com tanta facilidade que dificilmente 
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seriam pegos se denunciados. Ainda sim ocorreram apreensões como a realizada pela Policia 

Ambiental em 2010, onde foram apreendidos quase 500 cabeças de palmitos e um jovem foi detido. 

 O destaque neste sentido é o Seo Valci, que além de proporcionar para qualquer um que o 

visita uma vivência incrível, se comunica muito bem e expressa em palavras e gestos sua relação 

harmoniosa com o PMMC. Esses fatos já foram evidenciados no ano 2000, pelo jornalista e 

historiador Celso Martins, para o jornal AN Capital, onde o PMMC e seu guardião foram noticia. 

 

Os palmitos, as aves e os animais do Parque Municipal do Maciço da Costeira estão sendo 

cortados e caçados impunemente. A constatação foi feita ao longo da última semana por 

fiscais da Fundação Municipal de Meio Ambiente (Floram), que percorreram as principais 

trilhas (...) Nos morros da Costeira e da Represa existiram residências, engenhos e farinha e 

açúcar, caminhos e até uma olaria (...) Os troncos de palmito são encontrados junto às 

trilhas e caminhos principais, como se os responsáveis pela degradação não temessem a 
presença de fiscais de órgãos ambientais. Em picadas secundárias a cena é a mesma. 

Diversos vestígios de fogueiras e cortes recentes de vegetação (...) mestre eletricista, Valci 

habita uma cabana feita de pequenos troncos, aproveitando a clareira aberta pelos antigos 

moradores (...) junto às nascentes do rio Tavares, cuida da área e se alimenta de banana, 

goiaba, laranjas, cana e jaboticaba, colhendo periodicamente o café de um dos 200 pés que 

restaram. (...) O chefe de fiscalização da Floram, Josino Damaceno dos Santos, acha 

conveniente sua permanência no local. "Ele criava galinhas e possuía um cachorro. Isso foi 

proibido. Ele sabe que não pode dar guarida a caçadores e coletores de palmito" 

(MARTINS, 2000) 

 

 Os maiores palmiteiros de todo o PMMC estão no terrero do Seo Valci, conforme a mesma 

matéria apontava ainda em 2000: “Nas imediações da cabana existem vários palmiteiros adultos - 

imagem rara em todo o parque" (MARTINS, 2000). 

 Outros elementos retirados são importantes de serem colocados, pois configuram usos 

diretos de recursos, mas que se adequadamente manejados podem ganhar até contexto de inserção 

social. Trata-se da coleta de plantas medicinais, frutos, cipós e outros que para muitos moradores da 

região constituem história e cultura. 

 O debate sobre a paisagem cultural, expressada necessidade de proteção disposta na própria 

lei do parque, nos incisos 1 e 3 do Artigo 4, ainda que com as contradições já colocadas 

anteriormente no capítulo anterior, deve passar pela manutenção de parte dessas pastagem, bem 

como a adequação técnica e amiga dos pequenos produtores internos ou não das áreas do PMMC. 

 Abaixo complemento (figura 101) com a leitura da proposta do Plano Diretor Participativo, 

que será detalhado no próximo capítulo enquanto sua relação com o PMMC. No mapa aparecem na 

área do Maciço da Costeira, as três gradações do que é chamado de Floresta Atlântica. No entanto, a 

grande área verde do PMMC, aparece neste material, como se fosse primária, desconsiderando o 

processo histórico de ocupação e da recuperação ambiental. 
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Figura 101 – Recorte do mapa proposto para o PDP 2012 – vegetação do PMMC e arredores 

Fonte: FLORIANÓPOLIS, 2012e 
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 4.6 – Visitação, Pesquisa Científica e Educação Ambiental no PMMC 

 Entre tantos usos descritos e analisados do PMMC, a maioria inadequados ou pelo menos 

não devidamente comungáveis com os objetivos da proteção integral via indução que à categoria 

Parque nos leva, de acordo com as lei e o decreto do PMMC, a visitação, a pesquisa científica e a 

educação ambiental, que são os usos previstos, condizentes com o processo de efetivação e 

apropriação devida da área da UC, curiosamente não ocorrem de forma notável, salvo casos e locais 

pontuais, como a cachoeira conhecida como Poção, no Córrego Grande e ainda, com muitos 

problemas. 

 Os elementos como a localização e abrangência da UC, o potencial turístico, de lazer e 

esporte diverso, a altitude e mirada do Morro da Antena, os múltiplos acessos e caminhos, entre 

outros, deveriam elevar consideravelmente a visitação do PMMC, mas que curiosamente não ocorre 

como ocorrem em todas as demais UCs do Município (FERRETTI, 2010; DEBETIR, 2006). 

 É sabido, no entanto, que a visitação que ocorre nas Unidades de Conservação na Ilha de 

Santa Catarina carecem de Programas de Visitação e Centros de Visitante com estruturas e projetos 

subsidiados pelo órgãos públicos gestores dessas áreas, no sentido de otimizar o uso do potencial 

turístico e educativo. Tal pratica seria coerente com a insistência recorrente na categoria parque, 

sendo que das 18 UCs que tem relação direta com a Ilha de Santa Catarina, 10 são Parques Naturais.  

 Antes mesmo de qualquer adequação ao SNUC, "A Educação Ambiental aí pode ser uma 

ferramenta decisória no processo de percepção e conscientização da dinâmica ecológica" (BORGES 

2010). Nesse sentido, buscar ordenar a visitação significa dar os primeiros passos para o 

conhecimento e reconhecimento por parte dos moradores próximos e internos das UCs, nas 

diferentes formas de apropriação possíveis. 

 A visitação pode significar nova perspectiva e dinâmica para a UC, na medida em que se 

efetiva a proteção pelo uso, pois tornando cotidiana a visitação, a fiscalização ocorre por conta da 

presença, que inibe e enfraquece o poder de ação de infratores. Existe a visitação da população 

local, onde se sobressaem parte da juventude, que tem em áreas do PMMC, espaço de lazer e 

diversão, como observa Neide: “Na área observa-se inúmeras cachoeiras e "poções" que são 

utilizados para a realização do lazer das comunidades” (SCHNEIDER, 1999: 40). 

 A visitação deve ser encarada de forma mais ampla, servindo de conceito para todos os 

demais usos que precisem de deslocamentos internos na UC, apoiado intensivamente nas 

ferramentas, sobremaneira no zoneamento.  No entanto, enquanto as ferramentas não se 

concretizam, alguma intentadas foram ocorrendo, de modo que hoje já se tem algumas premissas 

quando a visitação, em nível de Parque Municipais. 

 Com base no Curso de Condução Ambiental Local na Ilha de Santa Catarina do Instituto 
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Federal de Santa Catarina – Campus Florianópolis Continente, e na Instrução Normativa Nº 008/08 

do ICMBio, foi estabelecida pela FLORAM a Instrução Normativa Nº 001/10 e pela SETUR a 

Instrução Normativa Nº 002/11, que regulam a prática profissional dessa atividade nas UC e APP de 

gestão do PMF. 

 No bojo deste curso, foi criada a UATAPÍ – Associação dos Condutores Ambientais e 

Culturais da Grande Florianópolis. A Associação vem trabalhando para a implementação de 

políticas públicas na área que atua e busca organizar a atividades a partir de seus profissionais, na 

elaboração, promoção e divulgação de roteiros ecológicos e culturais para todo tipo de visitante. 

 Estas empreitadas demonstram possibilidade breve de fomento dos projetos de Planos de 

Manejo apoiado em Programas de Visitação para as UC municipais. Certo que a visitação é 

condicionada pelas estruturas e condicionais legais que carecem as Unidades, mas que ao mesmo 

tempo passam em grande maioria pela visitação de forma desordenada, fazendo com que os 

processos em andamento no sentido de melhorar as condições das UC o façam em paralelo e por 

vezes, sem relação formal. 

 Algumas das atividades realizadas para a construção deste trabalho se apropriaram desses 

conceitos e práticas apontadas como alternativa paralela à outros processos da efetivação da UC. 

Durante o decorrer da pesquisa, foram realizadas algumas idas e voltas no PMMC com pessoas que 

nunca haviam visitado e mesmo com turistas e moradores que tão pouco o conheciam enquanto 

Parque. As experiências, em grande maioria são indescritíveis, porém algumas foram bastante 

técnicas, como aquelas relacionada ao Projeto Pinus, do Coletivo UC da Ilha, em 2011. Outras 

entradas ocorreram com integrantes da UATAPÍ, visando a construção de roteiro para o PMMC, que 

agora aguarda a conclusão desta pesquisa para ser confeccionado e os demais Estudos de Campo, 

que sempre contaram com colaboradores “de primeira viagem”. 

 Imaginar um modelo de visitação que contemple os objetivos e ao mesmo tempo os 

potenciais é um grande trabalho. No entanto, com base nos exemplos e experiências que já se tem 

acumulado em pesquisa e documentos, com base nas Instruções Normativas já existentes, é possível 

idealizar um cenário onde a visitação é importante. Infelizmente na região da Grande Florianópolis, 

somente a Ilha do Campeche (Patrimônio Nacional Tombado) e o Parque Estadual da Serra do 

Tabuleiro possuem programa de visitação regular, para qualquer perfil de visitante. O Parque 

Municipal da Lagoa do Peri e o Parque Municipal do Córrego Grande recebem visitação via 

agendamento prévio, porém com foco em escolas da região. 

 Em uma perspectiva aonde a visitação de UC vai além do simples momento de contato com 

o “mundo natural”, muitas outras possibilidades se apresentam como forma de usar e de se 

apropriar dos espaços protegidos. A visitação pode ter diferentes características de acordo com a 

vocação e objetivos dos lugares. Algumas das atividades desenvolvidas são: ecoturismo, educação 
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ambiental e patrimonial, esporte de aventura, condução ambiental/cultural, educação não formal, 

Estudos de Campo, Pesquisa, inclusão social e outros. O enfoque nas atividades ligadas a Condução 

Ambiental e Cultural (formação, capacitação e trabalho associado) já iniciadas na Ilha de Santa 

Catarina podem alavancar as demais atividades apresentadas. 

 É como contradição que se apresenta a Visitação de Áreas Protegidas, pois a certeza do 

impacto ambiental que causa cada passo deve ser revertido em sensibilização e Educação 

Ambiental. Para tal são necessárias estruturas e pessoas com disposições pedagógicas, técnicas e 

práticas incorporadas aos órgãos gestores das Áreas Legalmente Protegidas (ALP), além de 

parcerias e projetos com a sociedade civil organizada, setor que na cidade de Florianópolis vem 

construindo em suas políticas contribuições de grande valor para o tema. É o caso do Coletivo UC 

da Ilha, da UATAPÍ – Associação dos Condutores Ambientais e Culturais da Grande Florianópolis e 

da Câmara de Meio Ambiente e Saneamento do Fórum da Cidade. 

 Os grupos citados vêm trabalhando para promover a Educação de modo a melhorar o 

entendimento e a apropriação da população, pois Florianópolis necessita acelerar os processos 

acerca da efetivação da proteção ambiental que surge como vocação una e insubstituível para esse 

lugar frente o mundo atual. Caso contrário, acabará por "matar a galinha dos ovos de ouro" e 

consequentemente destruirá irremediavelmente o ambiente de seus filhos e de milhões de futuros 

visitantes. A visitação como ferramenta interpretativa e educativa, dentro dos conceitos da 

Condução Ambiental e Cultural deve ser apropriada como mecanismo de transmissão de 

informação, conhecimento, boas práticas e condutas adequadas ao ambiente natural e cultural, pois 

sua consequência inevitável é a elevação do nível de consciência social, rumo a um futuro melhor. 

 Propriamente como procedimentos aproveitados para a pesquisa aqui apresentada, foram 

realizadas algumas atividades de visitação com diferentes públicos e objetivos. Considerando que 

todo Estudo de Campo realizado envolve de certa forma processos ligados a visitação, o número de 

experiências nesse sentido cresce exponencialmente. Foram estudos com o Coletivo UC da Ilha, 

com o Centro Acadêmico Livre de Geografia – CALIGEO UFSC, com a UATAPÍ, com o GT – 

PMMC e com o Projeto Córdoba (figura 102) do Colégio de Aplicação – UFSC. 

 Muitas das atividades tinham inicio ou fim programado para ocorrer fora dos limites da 

Unidade, proporcionando assim o debate entre as relações socioambientais nos arredores e dentro 

da UC. O contato aproximado com as comunidades da Zona de Amortecimento, como por exemplo, 

no quatro eventos em parceria com o CALIGEO, onde as atividades começavam dentro da UFSC, e 

pelo bairro Pantanal seguiam por diferentes ruas na ida e volta, e tiveram como encerramento uma 

conversa com os moradores da “casa da colina”, onde Fábio Macedo e os demais, trabalham com 

técnicas de permacultura e agricultura urbana muito próximo dos limites do PMMC. 
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Figura 102 – Foto de Condução Ambiental no PMMC com grupo de Córdoba – Argentina 

Fonte: Cid Neto, 2011 

 

 

 Outro conjunto de atividades importantes foram os Estudos de Campo realizados com Raôni 

Borges para a sua pesquisa sobre o PMMC, intitulada: Contribuições Geográficas à conservação do 

Parque Municipal do Maciço da Costeira. 

 Outra atividade de uso efetivo permitida nos Parques Naturais é a Pesquisa Cientifica. 

Estranhamente no PMMC praticamente não ocorrem pesquisas relatadas. Não houveram nem 

mesmo pesquisas preliminares para a defesa e embasamento da criação do Parque. 

 Com relação aos trabalhos específicos sobre o PMMC existem os dois amplamente citados, 

de Neide Schneider (1999) e de Raôni Borges (2010). A partir de 2008 iniciaram-se as atividades do 

GT – PMMC, no entanto, ainda não existem trabalhos concluídos devidamente publicizados. 

 Não há, consequentemente, incentivo para que ocorra a pesquisa no dito parque, pois não se 

tem nem mesmo informações apropriadas sobre o mesmo disponíveis. No entanto, com base no 

protocolo desta pesquisa na FLORAM, somada às últimas retomadas do GT, já está disponível no 

site da prefeitura, ao menos a informação de atualmente ocorre pesquisa no PMMC, conforme 

citação a seguir: “[...] estão em desenvolvimento pesquisas acadêmicas no Parque Municipal 
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Urbano do Morro da Cruz e no Parque Municipal do Maciço da Costeira." (FLORIANÓPOLIS, 

2012d). 

 De certa forma, a recente atualização do site da prefeitura demonstra interesse em agilizar os 

processos com relação à gestão e manejo das UCs, conforme pode-se observar na seguinte 

declaração, que é o fechamento textual da página em questão: “Destaca-se que todas estas pesquisas 

acadêmicas são de importância fundamental para a elaboração do futuro plano de manejo para estas 

unidades de conservação.” (FLORIANÓPOLIS, 2012d). 

 Os potenciais do PMMC para as mais variadas pesquisas relacionadas à áreas protegidas, 

conservação da sócio/bio/geo/diversidade, conflitos ambientais e culturais, proteção de espécies, de 

paisagens, de territórios e tanta outras temáticas e problemáticas que podem se desdobrar do 

avançar dos processos de implementação e efetivação do Parque Municipal do Maciço da Costeira. 

 Também apontada para a execução nos Parques Naturais, a Educação Ambiental é outra 

atividade praticamente inexistente nas áreas do PMMC. Algumas das atividades relatadas acima, 

justamente por terem sido parte delas orientadas pelos princípios da Condução Ambiental, onde os 

processos educativos são tão importantes como os demais (logística, conteúdo e segurança), já 

tiveram como método, a busca de sensibilização ambiental e resgate da cultura local. Contudo, era 

de haver muitos projetos neste sentido, visto que o parque é rodeado de no mínimo uma dezena de 

escolas além de Universidades, públicas e privadas que não se apropriam devidamente daquilo que 

legalmente é permitido, porém não costumeiramente propiciado pela falta de divulgação e 

estruturas. 

 A proteção de áreas ditas pertencentes a paisagem cultural do PMMC tem relação com o 

estabelecimento de roteiros e espaços apropriados para as atividades de Educação Ambiental e 

Patrimonial. Ou seja, se toda a floresta for recomposta, alguns tipo de usos podem ficar 

comprometidos. Em última instancia, geralmente para a instalação de estruturas que possibilitem o 

uso adequado de uma UC, implicam em supressão vegetal e “abertura” de espaços para as 

edificações e estruturas necessárias. A proteção dos ambientes culturais do PMMC, com a 

manutenção técnica de parte das pastagens e áreas menos densamente vegetadas é um passo à frente 

para a implementação do Parque. 

 Ocorrem algumas práticas culturais nos arredores e mesmo dentro do PMMC. Essas nada ou 

muito pouco foram alteradas com o estabelecimento da UC. Bons exemplos destas manifestações 

são a Farra do Boi e a coleta de plantas medicinais. Ambas incluem incursões e algum impacto 

negativo, entretanto são essas que mantém algum tipo de uso atualmente, reivindicados nas 

comunidades e que podem servir de canal para melhorar o entendimento da população sobre a 

Unidade. O próximo e último capítulo tratará dos procedimentos, benefícios e possibilidades do 

PMMC em sua adequação ao SNUC. 
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CAPÍTULO V - PMMC, SNUC E PDP: DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO 

 De acordo com a exposição até então realizada, relacionando os conflitos e os usos do 

PMMC com a história humana no Maciço da Costeira, pode-se notar que boa parte dos 

desencontros, desconhecimentos, desusos e desrespeitos verificados se devem ao não cumprimento 

de leis elementares para a efetividade da proteção da área. A adequação ao SNUC aparece como 

fundamental e prioridade máxima nas políticas de aplicação do PMMC. 

 A sequência apresentada até então na análise descritiva desta pesquisa, em parte, tem relação 

com os procedimentos metodológicos necessários para esta adequação, que perpassa pelo 

entendimento e reconhecimento por parte da população e do próprio poder público para com a 

Unidade de Conservação. Feito isto, seguem os processos participativos de redelimitação e 

recategorização; de regularização fundiária e devidas desapropriações; do cadastramento da UC no 

Cadastro Nacional das Unidades de Conservação (CNUC); de ampliação e efetivação de um Grupo 

de Trabalho – PMMC enquanto embrião do Conselho Gestor do PMMC. Estabelecido legalmente e 

com respaldo e organização social, pode-se por em prática a elaboração das ferramentas e 

construção das estruturas básicas para implementação da UC de fato, que possibilitarão os 

posteriores usos adequados e a consequênte proteção ambiental. 

 Ainda sim, para a plena concretização desta proteção, as medidas implementadas precisam 

estarem amarradas com políticas maiores e mais amplas com relação às UC e de proteção ambiental 

de modo geral. Algumas dessas ferramentas/instrumentos, como o Mosaico de Unidades de 

Conservação, que faz papel analógico ao dos Corredores Ecológicos, porém na esfera 

administrativa, conectando as UC e demais áreas protegidas de uma mesma região, não são 

ferramentas de gestão de específicas para uma ou outra UC e sim um canal de integração da gestão 

dessas. 

 A apropriação das ferramentas de integração entre UCs e destas com a malha urbana são 

urgentes para a efetivação da proteção ambiental e cultural da região da Grande Florianópolis, bem 

como a salvaguarda das baías Sul e Norte, estabelecendo uma visão metropolitana. Já as 

ferramentas específicas para uma UC, como Zoneamento Ambiental, Corredores Ecológicos, Zona 

de Amortecimento, Conselho Gestor e Plano de Manejo serão tratadas uma a uma para explicitar o 

potencial do PMMC em seus desdobramentos legais e práticos futuros. 

 A criação do GT – PMMC, através de solicitação comunitária atendida pela FLORAM, com 

o estabelecimento da Portaria nº 018/09 é o maior avanço com relação ao tema, sendo o primeiro 

passo para a adequação, conforme pode-se observar na citação a seguir: 

 

Por demandas de entidades comunitárias do entorno do Maciço da Costeira, iniciamos os 

procedimentos para a implantação efetiva desta UC, com sua adequação ao SNUC. Neste 
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sentido, neste primeiro semestre participamos de uma série de 7 reuniões informativas e de 

trabalho, com representantes destas comunidades, o que resultou na criação de um Grupo de 

Trabalho - GT do Maciço da Costeira (Portaria nº 018/09- FLORAM, de 06/05/09), com a 

participação de técnicos da FLORAM, da Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento 

Ambiental - SMHSA, bem como representantes das entidades comunitárias, com a 

finalidade de se dar encaminhamento à implantação desta UC. (FLORIANÓPOLIS, 2009c: 

12) 

 

 O SNUC apresenta entre as possibilidades de atuação comunitária, o conceito de Conselho 

Gestor, que vem a ser o mecanismo de discussão e deliberação sobre os processos relacionados à 

UC e seus arredores. Composto por integrantes representantes da sociedade civil, moradores, órgãos 

públicos e sempre presidido por um representante do órgão gestor da UC, a ferramenta pode reduzir 

os conflitos, buscando envolver os entes em torno das questões, buscando soluções e publicizando 

os processos e resultados. 

 É nesse sentido que se apresenta o GT – PMMC, que dá início ao embrião do Conselho 

Consultivo do PMMC. A reunião de entidades comunitárias e ambientalistas, juntamente dos órgãos 

públicos da PMF, ainda que vagarosamente, coerente com as dificuldades encontradas, vem 

trabalhando nas primeiras etapas da adequação, conforme citou Borges: "Grupo de Trabalho para 

discutir as questões […] O grupo pretende, inicialmente, identificar os pontos de conflitos 

fundiários para que se regularize a situação dos mesmos referentes ao PMMC [...] Este Grupo de 

Trabalho parece favorecer também as discussões necessárias a posterior implementação de um 

Plano de Manejo para o Parque." (BORGES, 2010: 80). 

 Entre as dificuldades encontradas até o momento da apresentação deste trabalho, existem as 

de ordem técnica, como o desencontro das bases cartográficas (entre IPUF e FLORAM) para a 

definição dos limites legais; e existem as de ordem logística, onde a complexidade de garantir data e 

local onde os representantes pudessem se encontrar e adiantar os trabalhos demonstra a fragilidade 

dos processos participativos autoconvocados e autogestionados, mesmo contando com apoio e 

participação dos órgãos públicos. O ultimo relatório do DEPUC, elaborado sob demanda do 

Ministério Público Estadual (MPE) em junho de 2012, relata a situação histórica e atual: 

 

Em 2009, em atendimento a demandas das entidades comunitárias do entorno do Parque 

Municipal do Maciço da Costeira, foi criado o “Grupo de Trabalho – GT/Maciço da 

Costeira” para iniciar os procedimentos de adequação desta UC à legislação federal vigente 

(Lei nº 9.985/00, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação), através da 

Portaria FLORAM nº 018/09, modificada pela Portaria nº 014/10. O GT/Maciço da 

Costeira foi constituído por técnicos da FLORAM, Secretaria Municipal de Habitação e 

Saneamento Ambiental – SMHSA, IPUF, CMF e representantes das entidades comunitárias 

do entorno do Maciço da Costeira, que assinaram o requerimento inicial encaminhado à 

FLORAM. Por ser um GT constituído por pessoas cuja participação é voluntária (não 
remunerada), não há como estabelecer prazos para a conclusão dos trabalhos, sendo que o 

prazo de validade da portaria de criação do GT encontra-se vencido desde maio/2011. 

Porém, o grupo continuou seu trabalho (com desfalque de alguns participantes e integração 

de outros), e neste momento está em fase de conclusão do relatório com os resultados dos 

trabalhos inicialmente previstos (adequação dos limites e proposta de categoria de manejo 
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de acordo com a lei do SNUC, bem como a proposição de composição para o conselho 

consultivo desta UC). Há uma verba disponível, proveniente de compensação ambiental 

para aplicação nesta UC, cuja destinação deverá se adequar ao resultado dos trabalhos do 

GT/Maciço da Costeira, já que o uso inicialmente previsto destes recursos (que incluía os 

estudos para reavaliação e adequação ao SNUC) foi parcialmente coberto pelos trabalhos 

do GT. (Obs.: Quando o GT foi constituído, os recursos ainda não estavam disponíveis). 

(FLORIANÓPOLIS, 2012a: 5) 

 

 

 Frisa-se aí, o papel do Estado em estabelecer legalmente os quesitos mínimos da gestão 

participativa e dos conselhos de direito no que tange as ALPs, proporcionando estruturas e apoios 

técnicos adequados para a obtenção dos objetivos. Fica evidente também que a efetividade das 

ferramentas de participação dependem do nível de apropriação e autonomia dos trabalhos por parte 

daqueles que são interessados, atingidos ou impactados pelas questões em debate. "Neste sentido, a 

atuação de ONG’s, OSCIP’s, Associações, enfim “parceiros”, como ocorre na Estação Ecológica de 

Carijós e no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro é fundamental e deve ser multiplicada" 

(DEBETIR, 2006: 243). 

 A grosso modo e de forma generalista, pode-se dizer que uma vez iniciados ou estabelecidos 

os mecanismos de gestão participativa em determinada categoria de UC; reconhecidos, demarcados 

e sinalizados seus limites; identificados e resolvidos os conflitos fundiários, os próximos passos 

ainda seguem a linha de "arrumar a casa". O processo de identificação das diferenças internas da 

UC, visando orientar a gestão e o manejo da área, precisa levar em conta os potenciais e os 

objetivos de criação e proteção da Unidade em si. Outro trecho do relatório do DEPUC esclarece 

sobre esta questão: 

 

Nas demais UCs municipais, por não haver ocupação ou por esta ser restrita a alguns locais 

específicos (incluindo áreas de preservação permanente – APPs), entendemos que pode ser 

estabelecida a categoria de “Parque Natural Municipal”, declarando a área como de 

utilidade pública para fins de desapropriação amigável ou judicial, implantando para cada 

UC um programa de regularização fundiária. Trata-se de um posicionamento técnico, 

considerando que, em sua maior parte, estas áreas são de preservação permanente – APP, e 

a gestão pública sobre áreas privadas nem sempre pode ser realizada de maneira a atender 

aos objetivos da UC e a eventual implantação de planos de manejo, infraestruturas de uso 
público [...] depende ainda de um posicionamento político administrativo dos Poderes 

Executivo e Legislativo do Município no sentido de estabelecer uma política de 

implantação das UCs já criadas pelo Município (FLORIANÓPOLIS, 2012a: 8) 

  

 Chamado de Zoneamento Ambiental, o processo constituído pelo mapeamento dos 

elementos naturais/biológicos, como flora, fauna e os diferentes estágios sucessionais da cobertura 

vegetal, e dos elementos culturais, com a identificação das áreas de usos consolidados 

historicamente, através da paisagem cultural e dos atrativos turísticos, leva a divisões distintas do 

espaço interno da UC, de modo a orientar que determinados usos ou atividades, ocorram numa parte 

e não em outra da UC. Segundo o SNUC, Zoneamento é a "[…] definição de setores ou zonas em 

uma unidade de conservação com objetivos de manejo e normas específicos, com o propósito de 
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proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados 

de forma harmônica e eficaz." (BRASIL, 2000). 

 Na categoria Parque Natural, se costuma destinar as zonas de vegetação primária ou em 

estado avançado de regeneração, como "zona intangível", prioritárias para a pesquisa científica. 

Outras áreas, de menor relevância ou já impactadas são destinadas no zoneamento às atividades 

educativas ou de lazer, restando para os atrativos, sejam eles cênicos, naturais ou monumentais,  

constarem no zoneamento como zonas de visitação. Outros elementos presentes podem ser 

classificados em diferentes zonas, de modo a caracterizar toda a UC, mesmo quando conflitantes ou 

inadequados, podendo inclusive existir "zona de exclusão" no interior de uma UC (BRASIL, 2000). 

 O PMMC tem nesse sentido uma caracterização bastante propícia à elaboração de um 

zoneamento de fácil compreensão e fiscalização, mesmo com sua grande proporção perante a 

cidade e suas múltiplas entradas. Os elementos da sucessão ecológica, da paisagem, bem como os 

atrativos de visitação, descritos e analisados no segundo capítulo, são os marcos destas futuras 

definições de zoneamento. 

 Por fim, a sistematização das diretrizes e regramentos do bom uso, da gestão e do manejo da 

UC deverão ser sistematizados em um documento chamado Plano de Manejo. Na lei do SNUC, 

sobre Plano de Manejo, encontra-se "[…] documento técnico mediante o qual, com fundamento nos 

objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que 

devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das 

estruturas físicas necessárias à gestão da unidade." (BRASIL, 2000; ICMBio, 2010). 

 Este documento, cujos procedimentos de criação, aplicação e revisão foram sistematizados 

em um referencial prático construído pelo ICMBio, serve de orientador para todas as ações 

referentes à área em questão. Constituído da análise interdisciplinar de todos os elementos e 

desdobramentos de uma UC, um Plano de Manejo referenda todo um processo gradual e demorado 

de compreensão e de adequação dos objetivos de proteção de determinada área com a realidade, 

compreendendo inclusive as ferramentas destinadas à relação das UC com o meio próximo, como 

os Corredores Ecológicos e as Zonas de Amortecimento, que serão apresentadas a seguir. 

 Entretanto, existem muitos Planos de Manejo que são elaborados tal como são criadas a 

maiorias das UCs, ou seja, sem a devida participação da sociedade como um todo. Esses, 

necessariamente, estão também fadados ao fracasso. Nas UC municipais sequer esses autoritários 

planos  ocorrem, sendo que os procedimentos para a elaboração em muitos casos nem se iniciaram.  

“Nenhuma UC municipal de Florianópolis conta ainda com o respectivo plano de manejo, até em 

função da indefinição de uma categoria de manejo de acordo com as leis do SNUC e SEUC." 

(FLORIANÓPOLIS, 2012a). 
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 5.1 – Corredores Ecológicos 

 Os Corredores Ecológicos em termos legais são as conexões físicas de uma Unidade de 

Conservação com seus arredores não intensamente urbanizados. A necessidade dos corredores se dá 

afim de evitar o isolamento genético das espécies ali existentes. Essas ligações entre áreas 

protegidas ou de áreas protegidas com ambientes vizinhos devem possibilitar o fluxo genético e a 

livre dispersão das espécies, mantendo assim as redes sociais e territórios de animais, sobretudo 

mamíferos, que geralmente precisam de territórios maiores e também a resiliência da vegetação. 

 Segundo o SNUC, Corredores Ecológicos são: "porções de ecossistemas naturais ou 

seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o 

movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem 

como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão 

maior do que aquela das unidades individuais." (BRASIL, 2000). 

 No entanto, o corredor existe (ou ocorre) ainda que não demarcado e ou adequado. O fluxo 

genético/biológico não se prende aos limites da UC, tão pouco aos limites dos próprios corredores 

estabelecidos, adequados e demarcados. Isso significa que além da viabilização de corredores 

apropriados, o conceito e relações dos fluxos, bem como a de não isolar a UC de outras áreas de 

ligação potencial, deve perpassar as demais definições acerca da UC, como categoria de manejo, 

limites, zoneamento ambiental, usos, zona de amortecimento e outros. 

 O PMMC, pela condição de possuir ligação com várias bacias hidrográficas e com 

ambientes distintos, tem como principais corredores os rios e córregos, corredores naturais 

elementares que são transportadores de sedimentos e fluxo de matérias do parque para seus 

arredores. Esse fato toma maiores proporções levando em consideração a importância do manancial 

do PMMC para a manutenção dos manguezais que se encontram no final das bacias hidrográficas 

que nele nascem. É o caso do Manguezal do Itacorubi, do Manguezal do Rio Tavares e do novo 

manguezal em formação, no aterro da Via Expressa Sul, onde 100% da água doce provém do 

Maciço. 

 Outros corredores identificados são as conectividades florestais, com grande relevância para 

a já citada ponta norte do PMMC. Os vegetais, sobretudo aqueles que possuem sementes leves ou 

aladas, dispensam corredores formais e são manuseadas ao sabor dos ventos, contando com animais 

para as dispersões. Ainda sim, conexões físicas também são importantes para o cambio genético 

vegetal. 

 O PMMC é descrito em RIMA de empreendimento que percorre território do Maciço (Linha 

de Transmissão), onde fica ressaltado seu potencial como Corredor Ecológico. 

  

Criado em 11 de janeiro de 1995 através do Decreto Municipal No 4605 (FLORAM, 2000) 
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possui em sua área 1.456,53 hectares, esta localizado próximo a subestação do Córrego 

Grande (sul do traçado). Não tem zoneamento e Plano de Manejo e regularização fundiária 

(IPUF, 2000). O Parque e formado por cobertura vegetal em estados avançados de 

regeneração e seus remanescentes florestais protegem importantes fontes de recursos 

hídricos alem de atuar como área núcleo dos corredores ecológicos [grifo nosso] da região. 

(PROSUL, 2007: 78) 

 

 Então, levando em consideração o conceito e os diferentes tipos de corredores existentes no 

PMMC, segue apontamentos e análises sobre situações concretas no PMMC, realizadas através do 

uso de imagens de satélite e do Programa Google Earth, foram identificados os principais 

Corredores Ecológicos (mapa 5) que conectam o Maciço da Costeira com os ambientes ao redor. 

Estes espaços foram percorridos em situ, nos estudos de campo citados. 

 Para a análise a seguir, levou-se em consideração também as relações urbanas, que 

geralmente ficam ocultas no texto, sendo que a questão da urbanização se aplica justamente no 

afunilamento e confinamento dos corredores observados. 

 Como já visto no segundo capítulo, o ambiente tipicamente florestal do maciço começa a se 

transformar em ambientes de transição, justo no confronto com a urbanização, nas cotas mais 

baixas, o que fragiliza os ecossistemas e acaba isolando a UC, no amplo sentido. 

 Então o próximo tema a ser tratado no trabalho, que é a Zona de Amortecimento, tem 

relação intima com a garantia de efetividade dos Corredores Ecológicos, que devem estar previstos 

no zoneamento desta. 

 O principal deles, levando em consideração a caracterização do PMMC enquanto uma área 

tipicamente florestal fica ao norte do Parque, em área onde somente a SC 404 corta a floresta 

durante trecho de aproximadamente 200 metros e de cota entre 100 e 140 metros de altitude. Esta 

conexão florestal funciona como uma fonte de recursos genéticos, uma vez que é a única do tipo do 

maciço, ligando-o ao complexo florestal dos morros da Lagoa, do Itacorubi, do Saco Grande, da 

Costa da Lagoa, do Ratones e aí por diante até a ponta do Rapa no extremo norte da Ilha de Santa 

Catarina, que possui área florestada praticamente continua, cerca de quatro vezes maior do que a 

área do Maciço da Costeira. 

 Nesse ponto é recomendado a construção de estrutura capaz de mitigar os efeitos da estrada, 

único elemento a cortar a floresta. Uma espécie de viaduto, por onde pudessem transitar animais, 

sobretudo mamíferos, mas também invertebrados e outros, composto por vegetação nativa e largo o 

suficiente para evitar cenários de predação facilitada, como ocorre em túneis e outras formas de 

ligação, que por afunilar a passagem, acabam por virar zona de fácil predação criando efeito inverso 

ao que se propõe um corredor. 

 Outro ponto onde a troca florestal ocorre, é com o Morro do Lampião entre o Rio Tavares e 

o Campeche. Esse morro na verdade, geomorfologicamente isolado, é conectado ao PMMC por 
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Mapa 5 – Mapa dos Corredores Ecológicos do Parque Municipal do Maciço da Costeira 

Fonte: Cid Neto e Orlando Ferretti, 2012. 
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trecho arenoso, com densidade habitacional relativamente baixa. Na mesma medida em que o 

PMMC é dependente do conjunto de morros ao norte, no que diz respeito à troca genética, o Morro 

do Lampião é dependente do PMMC, e isso deveria ter sido levado em conta no ato de criação do 

mesmo, anexando as áreas desse outro morro, como outra gleba da UC. 

 Atualmente o Morro do Lampião e praticamente todos os morros da Cordilheira Norte 

seguem sem medidas legais específicas de proteção, sendo considerados como APP, e por 

consequência, colocando em risco até os "mananciais" ecológicos do PMMC. Isso reforça a 

necessidade de políticas integradas de proteção das áreas e remonta antiga reivindicação da 

sociedade civil organizada, que nas décadas de 80 e 90 buscaram o tombamento das cordilheiras sul 

e norte da Ilha de Santa Catarina, que acabou fragmentando-se na criação das Unidades hoje 

existentes. 

 Outro corredor importante, especialmente por significar o único projeto sobre o tema em 

voga na cidade, é o Projeto do Parque Linear do Córrego Grande (figuras 103 e 104).  

O Parque, na verdade é um Corredor Ecológico com usos efetivos pela população através da 

instalação de equipamentos e outros. Tem inicio dentro do PMMC, num dos pontos de maior 

visitação do mesmo, conhecido como Cachoeira do Poção e segue o rio que nomina o bairro, 

aproveitando o máximo de suas bordas não ocupadas, de modo linear, pelos bairros Córrego 

Grande, Parque São Jorge e Santa Mônica, onde por fim encontra o Parque Municipal do 

Manguezal do Itacorubi (PMMI). 

 A proposta surge das demandas comunitárias para o PDP em curso e ganha força como 

Projeto de Extensão da UFSC (Departamento de Arquitetura). Suas características são voltadas à 

instalação de equipamentos urbanos e de ajardinamentos que possibilitem o melhor uso da área, 

bem como coíbam o frequente despejo de entulhos e de esgotos clandestinos no córrego, 

propiciados pelo abandono por parte da PMF. O projeto está em transito nas discussões do PDP e 

possui inclusive comissão na PMF para analisar o caso. 

 Em contrapartida a isto, a área conhecida como Fazendinha do Córrego Grande, um dos 

poucos remanescentes da história rural e agrícola, que consta no projeto como área de apropriação 

comunitária com as maiores estruturas previstas no projeto, como sede social, espaço para 

atividades e proteção da paisagem cultural, vem sofrendo agressões irreversíveis, com a construção 

verticalizada que vem descaracterizando e adensando toda a região da Bacia do Itacorubi. 
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Figura 103 – Imagem de divulgação do Projeto Parque Linear do Córrego Grande, 

que indica um modelo possível para Corredor Ecológico 

Fonte: Projeto Parque Linear do Córrego Grande, 2011 

   

 

Figura 104 – Corredor Ecológico proposto pelo Projeto Parque Linear do Córrego Grande 
Fonte: Projeto Parque Linear do Córrego Grande, 2012 
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Também voltado para a Bacia do Itacorubi, o Rio do Sertão, também chamado de Rio Três 

Córregos e conhecido popularmente como "Piniquinho" ou "Pocinho", configura no espaço da UC 

com mesma importância do Córrego Grande, porém com elementos distintos que merecem 

destaque. Com nascente muito próxima do já citado rio, o Piniquinho é pouco menor, com vazão 

proporcionalmente também menor. Entretanto, ao invés do primeiro, que atravessa apenas áreas 

prioritariamente residenciais, este cruza áreas como a UFSC e em determinado trecho, segue 

paralelo entre a Avenida Beira Mar Norte e o Shopping Iguatemi, para depois desaguar no PMMI, 

tal como seu "irmão" Córrego Grande. 

 Esses dois rios são extremamente importantes para a manutenção do Manguezal do 

Itacorubi, uma vez que grande parte da água doce que o mesmo recebe provem das nascentes do 

PMMC e que as demais nascentes, por estarem fora de UCs, carecem de proteção específica. 

Identifica-se aí Corredores que conectam Unidades de Conservação (PMMC - PMMI). 

 Na mesma medida, os rios do PMMC que compõem as bacias do Rio Tavares e seus 

afluentes, como o Pregibaé, bem como aqueles que compõem as múltiplas bacias indefinidas 

voltadas para a Costeira do Pirajubaé, merecem destaque por sua relação com os manguezais. 

 O Rio Tavares, cujo leito contorna o Maciço da Costeira em sua porção sudeste, recebe 

elevada carga de sedimentos, provindos da atividade mineradora realizada próximo de seu curso. Se 

não bastasse, somasse a isto, grandes quantidades de esgotamento sanitário. Por fim, a CASAN, 

como já descrito, busca utilizar o rio como receptor dos efluentes de uma ETE. Neste caso, a 

ligação elementar entre o PMMC e a RESEX de Pirajubaé (figura 105) tem saldo negativo para o 

manguezal, mas que ao mesmo tempo é dependente de suas "doces" águas.  

No caso da formação do novo manguezal, as águas do Maciço da Costeira representam 

100% da água doce necessária ao desenvolvimento da vegetação típica dos ambientes estuarinos 

protegidos e com água salobra. Este manguezal está localizado na porção interna do polêmico aterro 

realizado na Costeira do Pirajubaé e Saco dos Limões, bairros que trazem em seus nomes a 

aniquilada relação estabelecida historicamente com a orla. Em desenvolvimento acelerado, este 

manguezal deverá servir de exemplo para estudos sobre a proteção dos ecossistemas em relação aos 

impactos urbanos recorrentes na Ilha de Santa Catarina.  

Os demais rios que nascem no Maciço da Costeira, o conectam com a Lagoa da Conceição e 

com o complexo arenoso da Planície Entre-Mares. Justamente a parte mais antropizada da Lagoa, 

conhecida como "lagoa de Dentro ou de Cima" (figura 106) recebe as limpas águas do Maciço 

como contraponto. No aspecto da qualidade ambiental, o que aumenta consideravelmente os 

potenciais dos Corredores Ecológicos, os rios que correm para a Lagoa são os melhores 

conservados de todo o PMMC. A relação neste caso é invertida, sendo o PMMC “emissor” de 

“qualidade” para a Lagoa da Conceição, já tão degradada. 
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Figura 105 – Imagem de satélite da relação PMMC – RESEX (Costeira do Pirajubaé – Rio Tavares) 

Fonte: Google, Adaptação por Cid Neto, 2012 

  

 

  

 

Figura 106 – Imagem de satélite da Lagoa da Conceição – Porção Sul 

Fonte: Google, Adaptado por Cid Neto, 2012 
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 A ligação entre UCs fica por conta da existência próxima do Parque Municipal das Dunas da 

Lagoa da Conceição, que protege grande campo de dunas móveis, semi-fixas e fixas. 

 Outro curioso e muito importante corredor observado, é identificado a partir do fluxo de 

gaivotas (Larus dominicanus) ocorrente na porção norte do PMMC. Aparentemente sem destino e 

motivo definidos, elas aparecem a qualquer hora do dia e nas duas direções, da Baia Norte (bacia do 

Itacorubi) para a Lagoa da Conceição (leste da ilha) e vice-versa. Sozinhas ou em pequenos grupos, 

procuram as duas principais passagens que se localizam entre o Morro do Padre Doutor e o Morro 

da Lagoa, ambas com altitude média de 140 metros. 

 Nos próximos subcapítulos relacionados à adequação ao SNUC, os Corredores Ecológicos 

do PMMC, por suas características conceituais e especificas no PMMC, serão também tratados de 

forma relacionada. 

 

 

 5.2 – Zona de Amortecimento 

 Uma vez que os Corredores Ecológicos servem de conexão genética com os arredores da 

Unidade, esses precisam estar definidos e demarcados na Zona de Amortecimento (ZA), que é a 

área circundante de uma UC, e tem a função de realizar a conexão da UC com a urbanidade e 

demais áreas que a circunda imediatamente. A graduação da urbanidade se faz necessária para que 

não haja rupturas paisagísticas, ecológicas e sociais, bem como impactos negativos frente aos 

objetivos da UC, nas áreas lindeiras com os bairros próximos. 

 Segundo o SNUC, a Zona de Amortecimento é "[…] o entorno de uma Unidade de 

Conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o 

propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade." (BRASIL, 2000). 

 A demarcação de Zonas de Amortecimento sempre é conflituosa, pois avança em 

zoneamento para áreas além limites da UC. Para tal, o zoneamento municipal deve ser  compatível 

com as necessidades objetivadas da UC. 

 Nesse sentido, a Zona de Amortecimento de um UC existe mesmo quando não demarcada e 

zoneada. Enquanto não se realiza está etapa da implementação, segue-se as linhas gerais dispostas 

nas resoluções com Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. Cujas normativas nem 

sempre são de fácil aplicação. 

 

Durante o prazo de 5 anos, contados a partir da publicação desta Resolução, o 

licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental, localizados numa 

faixa de 3 mil metros a partir do limite da UC, cuja ZA não esteja estabelecida, sujeitar-se-á 

ao procedimento previsto no caput, com exceção de RPPNs, Áreas de Proteção Ambiental 
(APAs) e Áreas Urbanas Consolidadas. (CONAMA, 2010) 
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 Até então, a Resolução CONAMA n° 013/90 estabelecia um raio de dez quilômetros na área 

circundante de uma unidade de conservação, no entanto, ocorreram nos últimos anos mudanças no 

sentido de flexibilizar o uso das ZA quando esta não está devidamente demarcada no Plano de 

Manejo. Esta medida, aparentemente impulsionaria os órgãos e os gestores a definitivamente 

construir os Planos de Manejo que precisam as UC. Mas como um "tiro no pé" acaba por fragilizar 

de vez os arredores das UCs na medida em que não são realizado estes esforços de forma 

sistemática e propositada. Isto implica em atravancar as relações participativas e criar desconfortos 

entre a sociedade ao redor das Unidades e os gestores. Possibilita também a descaracterização 

dessas áreas, de modo que outros conflitos (culturais, ambientais e sociais) passam a ocorrer e 

“disputar” com os conflitos da UC, colocando-a em segundo plano. 

 No âmbito Estadual, já em 1981, o Decreto n° 14.250, que trata da proteção e melhoria da 

qualidade ambiental, considera no Art. 44° que a faixa de terra de 500m de largura ao redor de UC, 

se destinam a harmonização com as demais áreas, considerando o em torno dos Parques Estaduais, 

das Estações Ecológicas e Reservas Biológicas, que mesmo antes do SNUC, já figuravam como 

categorias de proteção. 

 Posteriormente, com a aprovação conflituosa do Código Ambiental de Santa Catarina, em 

2009, a Zona de Amortecimento em Santa Catarina sofre alteração que diminui de 500 metros para 

50. Tal código está sendo contestado no âmbito da justiça federal, em virtude de em alguns artigos 

desconsiderar as leis federais, sobretudo o Código Florestal Brasileiro. 

 Em geral, as zonas são compostas de áreas naturais, rurais e/ou urbanas, com usos efetivos e 

por vezes, até concentrados, devido a proibição dos mesmos nas áreas internas das UCs. Em muitos 

casos, são encontrados remanescentes vegetais e áreas de cultivo abandonadas. Nestes casos, pode-

se nos momentos de revisão do Plano de Manejo, que são previstos para ocorrer de 5 em 5 anos 

(BRASIL, 2000), a anexação dessas áreas caso se mostrem interessantes para a UC. 

 Por vezes também são encontradas nestas zonas, áreas de risco e suscetibilidade ambiental, 

que tornam as ZA ferramentas essenciais no estabelecimento de políticas públicas de assistência às 

populações residentes destas áreas. Esses elementos tornam importante e contribuem com diferentes 

pontos de vista, a análise sobre as Zonas de Amortecimento e a relação das UCs com seu entorno 

imediato. 

 Estas zonas, na maioria das vezes, são habitadas e possuem usos mais complexos e efetivos 

do que os ocorrentes nas áreas das UC. Entretanto precisam estar conectados, e mais que isso, 

precisam de apropriação tal como as UC, para que se tenha ciência e asseio dos bons usos nas 

práticas cotidianas. Em outros casos, como nas UC marinhas, a Zona de Amortecimento ganha 

outros elementos, como por exemplo, seu tamanho, frente ao ambiente aquoso, onde contaminações 

possuem dinâmicas espaçotemporais distintas daquelas localizadas em terra firme, entre outros. 
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 Há também questões sociais latentes a serem desvendadas sobre a ótica das Zonas de 

Amortecimento. Em determinadas situações, as UC podem valorizar e desvalorizar áreas a serem 

ocupadas e também áreas já ocupadas de forma consolidada, cujos usos e regramentos foram 

alterados. 

 Os novos regramentos e ordenamentos territoriais podem alterar também os índices de 

ocupação e urbanísticos, como por exemplo, a limitação de uso efetivo do lote menores que 20%, 

que impossibilitam a existência de pequenas propriedades com ocupações efetivas, características 

essas das populações tradicionais e de baixa renda. Essas áreas passam ter proprietários 

"fantasmas", estranhos à comunidade, e se tornam motivo e cenário de especulação, servindo em 

muitos casos, como áreas de privilégio e desfruto de pessoas mais abastadas. 

 Percebe-se, portanto, que existe uma gama de possibilidades de literalmente cercam uma 

UC, que podem ser alcançadas com a aplicação do conceito amplo de Zona de Amortecimento. No 

entanto, de certa maneira, essa aplicação depende da execução das etapas processuais da criação, 

implantação e implementação de uma Unidade, para então servirem como ferramenta e obterem 

efetividade. Então, através do zoneamento de uma Zona de Amortecimento é possível orientar o 

desenvolvimento urbano ou rural, das áreas próximas de uma UC, de modo a favorecer o 

cumprimento de seus objetivos e aproximar a população do espaço protegido em questão. Essas 

condições carecem de consonância com o Plano Diretor Municipal. Esta abordagem será realizada 

na sequência do trabalho. 

 Nos arredores do PMMC (figura 107), pelo fato de não haver sequer compreensão acerca do 

Parque, e como não há delimitação da Zona, os cerca de 45 mil moradores possivelmente não 

dominam ou souberam de seu conceito e aplicabilidades. Mesmo os empreendimentos de grande 

porte erguidos em sua proximidade, não passaram pelos ritos estabelecidos, onde o órgão gestor da 

UC precisa necessariamente analisar a documentação e conceder ou não a anuência para a 

concessão de licenças e para a execução do empreendimento.  

A Zona de Amortecimento do PMMC, com sua história rural e por sua localização 

atualmente altamente urbana, implica em desdobramentos e análises que serão descritas de modo a 

situar o leitor em cada situação particular vivenciada em cada bairro dos arredores do Maciço da 

Costeira. 

 Iniciando pelo bairro Costeira do Pirajubaé, em direção ao sul, percebe-se com facilidade, 

dada a visão possibilitada pelo aterro da Via Expressa Sul, que as restrições ambientais na região 

são muitas. A inclinação das encostas do bairro ultrapassa os 45 graus em muitos locais, sendo das 

mais íngremes de todo o Maciço. Nesse trecho está o maior dos morros do PMMC, chamado de  

Morro da Antena ou Costeira, com 446 metros. O morro denomina o Maciço que por consequência 

denomina o Parque. 
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Figura 107 – Zona de Amortecimento do PMMC no Alto Pantanal 

Fonte: Geoprocessamento Corporativo de Florianópolis, 2012 

  

 

 Essa elevada inclinação formou pequenas vertentes, que devido ao relevo, não se encontram, 

formando pequenos córregos em bacias hidrográficas irregulares, que em um curto e íngreme 

percurso, encontram o mar (agora com aterro, percorrem em área plana um pouco mais). Cerca de 

uma dezena deles são perenes, e foram esses rios que condicionaram o desenvolvimento da 

ocupação da região, espremida entre o morro e o mar. As espaçadas fazendas da região, descritas no 

segundo capítulo, tinham pequena produção, basicamente de cana de açúcar e a comunidade sempre 

foi bastante inclinada à pesca artesanal. 

 A Costeira tem a porção do PMMC mais aproximada do mar, sendo que desconsiderando o 

aterro, em alguns trechos essa distância não passa de 500 metros. Logo é presumível que toda a 

região da Costeira do Pirajubaé esteja situada dentro da Zona de Amortecimento do PMMC. Nesta 

área concentra-se a maior quantidade de terras com parcelamento irregular, ocupações de baixa 

renda, áreas de risco e de densidade habitacional. São poucas as áreas que guardam remanescentes 

dos usos históricos, sendo densamente ocupada nas últimas décadas, conforme relata a citação 

abaixo. 

 

Ocorrem possibilidades de deslizamento nas encostas do PMMC, como o incidente 

ocorrido em 24 de dezembro de 1995 que provocou o deslizamento a montante do riacho do 
Chagas com inúmeros danos materiais e com vitima. […] O bairro da Costeira do Pirajubaé 

é o que apresenta a maior densidade populacional, sendo a maioria das residencias 

encontram-se nas encostas. Como a cobertura vegetal é pobre devido às constantes 

queimadas, torna a área susceptível de novos deslizamentos. (SCHNEIDER, 1999: 36) 
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 Historicamente servindo de passagem para os habitantes do sul da ilha, a região da Costeira 

sofreu ambientalmente trágicos impactos, que tiveram reflexos diretos na população local, que com 

o crescimento e expansão da cidade, dispunha de estabelecido comercio. Na década de 90, os 

congestionamentos de transito eram cotidianos no bairro, o que levou a construção do aterro e  mais 

de uma década depois, da Via Expressa Sul. Com o atraso nas obras, o comercio foi fortalecido e se 

expandiu pela quantidade de pessoas que transitavam lentamente pelo bairro e também pela mão de 

obra farta e barata na própria comunidade. 

 Porém após a finalização da Via Expressa e liberação da rodovia para o trânsito, muito 

rapidamente, grande parte do fluxo que movia o bairro se foi, desviado para o aterro. Mais uma vez 

a atividade local estabelecida é interrompida. Esses elementos da formação do bairro colaboram 

para que o bairro venha a apresentar índices altíssimos de violência relacionados à favelização e ao 

crime organizado. 

 Ainda sim, algumas novas modificações procuram alterar a ocupação do bairro, favorecidas 

pela desvalorização da terra na região. Assim, empreendimentos como grandes supermercados 

(figura 108) e alguns edifícios verticais surgiram nos últimos anos, repetindo os processos 

ocorrentes no Pantanal e Córrego Grande. 

 Na área há também uma antiga pedreira, desativada, porém utilizada por uma empresa de 

materiais de construção. Um projeto apresentado pela PMF logo após a consolidação do aterro e da 

Via Expressa Sul, buscava fazer a conexão do aterro com o PMMC através dessa área, onde se 

propunha aquários e outros equipamentos, mas não se referenciava pelo conceito de Zona de 

Amortecimento nem como Corredor Ecológico. 

 

 

  

 

Figura 108 – Fotos dos Supermercados Bistek e Rosa (atual Imperatriz) – Costeira do Pirajubaé 

Fonte: Cid Neto, 2011 
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 Portanto, a Costeira do Pirajubaé, enquanto ZA do PMMC, deve ter como prioridades a 

adequação das ocupações irregulares, com a devida urbanização, entre outras questões sociais, uma 

vez que seus remanescentes vegetais e relações ecológicas se localizam nas zonas mais degradadas 

de todo o Maciço. 

 Na porção sul do PMMC, ao longo do bairro Rio Tavares, uma série de transformações 

socioespaciais ocorrem em consequência dos acontecimentos do bairro próximo, já citado. A 

expansão da Costeira, sobretudo após a Via Expressa Sul, se dá em direção ao Rio Tavares, 

buscando acompanhar o tráfego de veículos, agora afunilado nesta passagem, se resume entre 

morros e agora não mais o mar propriamente falando, mas sim uma extensa área de manguezal 

conhecida como Manguezal do Rio Tavares. 

 A repentina modificação com grande quantidade de edificações e estruturas voltadas ao 

comercio para o bairro mudou completamente a paisagem do bairro, que já era caracterizada pela 

falta de estrutura e pelos longos congestionamentos. Neste trecho, a Zona de Amortecimento do 

PMMC é recoberta de vegetação em estado inicial e médio de sucessão, e não sofre tão 

intensamente de elevadas ocupações irregulares e regulares como o bairro anterior. Há, portanto que 

se mediar os esforços na proteção desses remanescentes, mas sem perder de vista as prioridades 

sociais, ainda ressaltadas como problemáticas na região, com destaque para a comunidade do 

Valerim e aquela, localizada próxima ao Rio Tavares, antes desse adentrar a RESEX. 

 Os maiores empreendimentos nesse trecho da Zona são os Postos de Gasolina, que 

geralmente são poluidores e carecem de licenças especiais, e a garagem/oficina da empresa Insular, 

que opera o transporte coletivo no sul da ilha. O destaque de uso intensivo deste trecho da zona é a 

instalação de uma ETE da CASAN, que de forma extremamente impactante, pretende receber todo 

o efluente do sul da ilha, conforme visto anteriormente. 

 É ainda nesta zona que precisa estar garantido os corredores ecológicos do PMMC com a 

RESEX de Pirajubaé, seja através do próprio rio, retilinizado ou pelos remanescentes florestais 

contíguos existentes. Porém na contramão da ecologia, bem como de qualquer política pública para 

o bem dos cidadãos da região, ocorreu recentemente obra de expansão da rodovia SC 405, que 

apenas incluiu mais uma pista, que alterna sentido de acordo com o fluxo de maior movimento. Isso 

tornou ainda mais perigosa a vida ao redor dessa estrada, onde a calçada e a ciclovia não foram 

sequer iniciadas. Entre essas duas UC (figura 109), parece razoável considerar toda a área como 

Zona de Amortecimento de ambas. 

Seguindo pelo bairro Rio Tavares, agora pela SC 406, encontramos uma área de paisagem 

tipicamente rural (figura 110), onde a taxa de ocupação é a menor em toda a borda do PMMC. 

Neste trecho encontra-se o Morro do Lampião, que mesmo de origem geológica distinta e não 

pertencendo ao Maciço, mantém relação ecológica importante com o PMMC e para que seja 
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garantido o Corredor Ecológico deve constar na ZA do PMMC. São áreas de pouca inclinação, onde 

depósitos quartenários ocorreram sobre a prolongação do Maciço.  

 

 

Figura 109 – Imagem da Zona de Amortecimento no Rio Tavares (PMMC E RESEX) 

Fonte: Geoprocessamento Corporativo de Florianópolis, 2012 

 

 

 

Figura 110 – Foto da Zona de Amortecimento do PMMC – Rio Tavares 
Fonte: Cid Neto, 2012 
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Salvo a relação já citada com o Morro do Lampião, e uma ou outra ligação importante, como 

com a Lagoa Pequena ou com o Parque Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição, poder-se-ia 

facilmente aproveitar a própria rodovia para definir a ZA neste trecho, que se alonga até encontrar a 

Lagoa da Conceição. 

 O empreendimento PEDRITA configura na Zona de Amortecimento do PMMC, como a 

situação de propriedade e uso mais conflitante. A atividade mineradora ocorre de forma predatória, 

sendo os impactos paisagísticos e ambientais, considerados por muitos como inestimáveis e 

irreversíveis. O estabelecimento do conceito e zoneamento da Zona de Amortecimento deverá ter 

como prioridade a resolução deste conflito. 

 Conflito este anunciado desde o principio do Parque, em 1995, quando o proprietário, 

segundo entrevista realizada com Hélio Carvalho, se coloca quando da aprovação do Projeto de Lei: 

“O Sr. Paulo Gil, que era o proprietário da Pedreira Pedrita que exigiu que fosse acrescentado um 

artigo ao Projeto de Lei de Criação do Parque (artigo 3o) que excluiu da área do Parque a área de 

exploração de rochas da Pedreira Pedrita.” (CARVALHO, 2012). 

A região do Porto e Canto da Lagoa possuem características muito semelhantes em relação a 

ocupação atual. Visivelmente situada entre o PMMC e a Lagoa da Conceição a ZA neste trecho é de 

domínio doméstico, ou seja, constituída por moradias em geral, localizadas na Rua Laurindo 

Januário da Silveira e adjacências. 

 Os remanescentes vegetais na região estão em avançado estágio de recuperação e essas áreas 

tem tamanho considerável, pois com o recuo das habitações, que por vezes até isolam o PMMC da 

comunidade, a distancia entre o bairro e o PMMC, devido a elevada cota que o limita nessa região, 

faz com que reste porção importantíssima de Floresta em especulação. 

 Este deveria ser o foco dos trabalhos em delimitação e zoneamento da ZA, o de harmonizar 

a relação entre a comunidade e o PMMC, que nas proximidades da Lagoa da Conceição (figura 

111), salvo a Quebrada do Sol e um ou outro lugar pontual, vem se perdendo de acordo com que se 

desenvolve a floresta. Se por um lado os usos tradicionais são elemento importante para a zona, no 

Canto da Lagoa, já ocorre um ou outro uso mais intensivo do solo, inclusive com acesso ao PMMC, 

como no caso do empreendimento chamado Zé Tainha, que abriga modernas quadras de tênis ao 

lado de antiga represa desativada que remonta o histórico rural que está sendo substituído. 

Na região da Lagoa já ocorrem os primeiros condomínios privativos instalados nas bordas 

do PMMC. Mas é na sequência de sua ZA, ao norte do Parque, que essa questão se torna 

extremamente latente. No percorrido da SC 404 próximo à UC, no bairro Itacorubi, lugar da 

supracitada ligação florestal em altitude do PMMC com os morros ao norte, é que a Zona de 

Amortecimento urge por aplicação, pois os loteamentos fechados avançam para dentro do PMMC 

de forma completamente irregular e omissa aos objetivos da UC e com as normas urbanísticas. 
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Figura 111 – Foto do Canto da Lagoa, década de 50 

Fonte: Acervo de Marcos Pinheiro, 2010 

  

 

 Há algumas pequenas ruas nessa região, com ocupação mais antiga, para ambos lados da 

rodovia. Algumas propriedades têm origem rural e os caminhos que partem dessas são parte do 

antigo sistema de arruamento do Maciço, hoje completamente descaracterizado. A ZA neste trecho 

deverá ser demarcada de modo a aproximar o PMMC ao outro lado da estrada. 

 Na região destaca-se por destoar da paisagem, o empreendimento chamado popularmente de 

"Hotel do Morro da Lagoa". No local, há pequeno estacionamento para receber visitantes que 

buscam os mirantes da Lagoa da Conceição. Seguindo nesta estrada, em direção ao Itacorubi, são 

comuns pequenos empreendimentos comerciais voltados ao ramo da culinária e ao receptivo que 

em eventos isolados, trazem grande fluxo de pessoas para a borda do PMMC. 

 Dando sequência com a parte mais complexa dos arredores do PMMC, a Bacia do Itacorubi, 

representada pelos bairros Córrego Grande e Pantanal, que outrora foram uma só grande localidade, 

chamada Sertão. O relevo da região é recortado por elevações e vales e pelos motivos já analisados, 

é o trecho onde os limites do Parque são os mais irregulares, reconhecido também pelas ocupações 

que adentram o PMMC e por ter características de todas as outras regiões do Maciço mescladas. A 
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face voltada para a Bacia do Itacorubi é a porção é a mais complexa do PMMC enquanto ZA. 

 Nos arredores do Parque nas localidades do Córrego Grande, como no Jardim Germânia, a 

questão dos condomínios tem continuidade, somando-se esses contiguamente aos do Itacorubi. A 

partir daí passam a ser diversos os cenários e composições sociais desse trecho da ZA, de modo que 

se nos outros bairros e localidades, os trechos da Zona de Amortecimento são caracterizados por 

poucos tipos de ocupação e por estarem condicionados espacialmente e ecologicamente por outro 

elemento limitador da ocupação (manguezal, cordão arenoso, lagoa, mar), neste trecho a faixa 

ocupada é adensada e bastante extensa. 

 A complexidade da ZA nesses dois bairros conta com elementos diversos e composição de 

vários grupos sociais. Em destaque, na região, aparecem uma subestação de energia, condomínios 

fechados, áreas de ocupação e usos tradicionais, remanescentes florestais, campo de futebol, 

plantações de espécies exóticas, áreas especiais de interesse social (reconhecidas e não 

reconhecidas), altos edifícios e empreendimentos comerciais dos mais distintos. 

 A instalação da UFSC e da ELETROSUL, como já visto no capítulo dois, é determinante 

para a ocupação da Zona de Amortecimento nesta parte do Parque, e, portanto, devem ser inclusas 

como parte desta e adequarem suas atividades para estabelecerem contato com o PMMC. 

 Fica evidente que tão desafiador quanto gerir e manejar a área interna da UC, é vislumbrar 

cenário de adequação das zonas próximas à esta, haja vista conflitos de interesses, de competências, 

sobreposição de legislação, falta de informação e tantas outras questões relacionadas. 

 A complicação quanto a limites, somado com a ausência de fiscalização, tem tornado as 

borda do PMMC (mapa 6) áreas conflituosas, de modo a permitir ocupações irregulares no mínimo 

contraditórias, que precisam ser revistas e postas de acordo com os objetivos do PMMC no Plano 

Diretor Participativo. Para lograr êxito em Zonas de Amortecimento em área urbana, como no caso 

do PMMC, é necessário que o planejamento em conjunto com as comunidades, popularizando o 

conceito. O SNUC nesse sentido vai na contramão, pois em seu artigo 49, considera que a "[…] 

área de uma unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral é considerada zona rural, para 

os efeitos legais." sendo que o PMMC bem como todas as outras UC da Ilha de Santa Catarina, vide 

zoneamento em vigor e em proposta no PDP, são consideradas urbanas (BRASIL, 2000). 

No parágrafo único do mesmo artigo, a lei se refere à proteção da "[…] zona de 

amortecimento das unidades de conservação de que trata este artigo, uma vez definida formalmente, 

não pode ser transformada em zona urbana." (BRASIL, 2000). Pois se a área do PMMC já é 

considerada urbana, sua ZA obviamente é urbana e de uso relativamente intensivo, então ocorre aí 

conflitos legais e conceituais que precisam ser superados para quebrar a ideia de que os limites e 

zoneamentos estabelecidos para as Unidades de Conservação, Corredores Ecológicos e Zona de 

Amortecimento são barreiras intransponíveis e possuem somente função ecológica/biológica. 
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Mapa 6 – Mapa da Zona de Amortecimento do Parque Municipal do Maciço da Costeira 

Fonte: Cid Neto e Orlando Ferretti, 2012 
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 5.3 – Necessidades e Possibilidades no PMMC 

 É necessário aproveitar as ferramentas e conceitos sistematizados com brevidade, para 

atingir efetividade da proteção da UC. Então, indo além, quando temos por concreto as dificuldades 

e possibilidades de serventia das UC, dentro das atuais conjunturas do sistema capitalista, se torna 

de mesma importância a expansão dos estudos ante o foco "Unidades de Conservação" para 

diversas áreas do conhecimento, da sociologia a ecologia política, para não ter um fim em si as UC, 

perpassando perspectivas inter, multi e transdisciplinares, pois como escreveu Berta Becker no 

prefacio do livro "Unidades de Conservação, abordagens e características geográficas" organizado 

por Guerra em 2009, "[…] há que se mudar radicalmente o modo com que a sociedade e o governo 

vêm historicamente tratando a natureza." (BECKER, 2009). 

 É dentro desta perspectiva de inserção das ciências humanas definitivamente nesta temática, 

que a análise geográfica pode contribuir, reconstruindo através das particularidades dos lugares e 

seus sujeitos, das relações socioespaciais, econômicas e políticas constantemente restabelecidas 

ecologicamente e culturalmente (ROPER, 1997). 

 O PMMC precisa de suas adequações à legislação em vigor com urgência, pois está no 

limiar de sua descoberta, ainda que suas bordas sejam mais valorizadas que seu território interno. 

Muitas de suas áreas têm relevâncias ecológicas importantíssimas para a manutenção da Mata 

Atlântica na Ilha de Santa Catarina. Por outro lado, outros potenciais de uso e atrativos em áreas do 

PMMC, que deveriam ser destinados à atividades de lazer, educação, interpretação, contemplação, 

relacionados diretamente com o incremento do turismo e da qualidade de vida, da mesma maneira, 

ocorrem em abundancia e são ambos negados pelos atuais usos das bordas do PMMC, cada dia 

mais isolado pelas ocupações atuais. 

 É evidente que para o sucesso das ações, projetos, políticas e intervenções que venham a 

ocorrer no Maciço da Costeira, é necessário, dado apontamentos já realizados por este trabalho e 

constatados nas declarações presentes nas entrevistas realizadas, bem como no último relatório do 

DEPUC ao PMF, a realização da premissa básica do estabelecimento da UC perante a legislação 

atual que é o cadastramento do Parque Municipal do Maciço da Costeira no Cadastro Nacional de 

Unidades de Conservação (CNUC), coordenado pelo ICMBio. 

 Devido ao episódio da passagem e construção de antenas para a nova Linha de Transmissão 

instalada no PMMC, o DEPUC buscou efetivar cadastro da UC no CNUC, entretanto algumas 

condições mínimas não puderam ser cumpridas, como por exemplo, ter regularização fundiária 

comprovada e um gestor próprio (Chefe da Unidade de Conservação). As UC municipais são todas 

geridas pelo departamento e possuem corpo próprio, porém muito reduzido, de efetivo 

(FLORIANÓPOLIS, 2012a). 

 No entanto, conseguiu-se que a verba, cerca de 35 mil reais, fosse depositada em conta 
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especial para o PMMC, no aguardo de medidas de implementação da UC que consigam efetivar o 

cadastro da mesma. Existe inclusive um perfil orçamentário para o uso da verba, sendo alguns dos 

trabalhos já vem sendo executados de maneira voluntária pelo GT – PMMC. O relatório do DEPUC 

da mais informações 

 

Há uma verba disponível, proveniente de compensação ambiental para aplicação nesta UC, 

cujadestinação deverá se adequar ao resultado dos trabalhos do GT/Maciço da Costeira, já 

que o uso inicialmente previsto destes recursos (que incluía os estudos para reavaliação e 

adequação ao SNUC) foi parcialmente coberto pelos trabalhos do GT. (Obs.: Quando o GT 

foi constituído, os recursos ainda não estavam disponíveis). (FLORIANÓPOLIS, 2012a: 6) 

 

 Para o devido cadastro, que certamente vai impulsionar a implementação do Parque, é 

necessário somente vontade política, afinal de contas, o GT vem executando tarefas que estão 

eliminando conflitos, inclusive fundiários, minimizando gastos futuros do processo de adequação. A 

falta de vontade política mora na base conceitual dos trabalhos da PMF nas últimas décadas, que se 

destina mais ao cinza do concreto do que ao verde das matas e azuis dos rios e mares. 

 Central na falta de políticas com relação às Unidades de Conservação é o inoperante 

COMDEMA. O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, criado em 93 pela Lei 

Municipal Nº 4.117, dispõe em um de seus artigos de sua normativa, alterada em 2010, pela Lei 

Municipal Nº 8.130 a seguinte relação com as UC: 

 

Art. 3º Ao COMDEMA compete: 

I - estudar e propor direcionamentos para a política municipal do meio ambiente, 

colaborando nos programas intersetoriais de proteção e recuperação do meio ambiente e do 
patrimônio ambiental natural, étnico e cultural; 

IV - propor e acompanhar a implantação de novas unidades de conservação e assessorar a 

efetiva implantação das existentes; (FLORIANÓPOLIS, 2010c) 

 

 A revelia de sua função, o conselho vem nos últimos anos servindo de defesa dos interesses 

especulativos e imobiliários e o método empregado para tal é um conjunto simples: desmobilização 

comunitária/popular através da disparidade na ocupação das cadeiras; a não realização e divulgação 

de reuniões periódicas e a não discussão sobre o tema de modo deliberado. Juntamente com a 

precarização das subsecretárias como o IPUF e a FLORAM, o controle hegemônico do 

COMDEMA é parte integrante de uma conjuntura de Estado e governos descomprometidos e 

desentendidos com práticas socioambientais. 

 Portanto uma das frentes a ser enfrentada é a burocracia política, propositada pelo modelo de 

cidade que se busca concretizar. Há rumores sobre desejos particulares da transformação das 

Unidades de Conservação Municipais, todas elas Parques Naturais (de proteção integral, ou seja, de 

uso indireto, ainda que não adequadas ao SNUC) em Áreas de Proteção Ambiental (APA), o que 

levaria a uma ocupação particular e privativa absurda e temida. 
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 Aparece como alternativa outro conjunto de ações, a serem desenvolvidas de maneiras 

variadas e por outros entes que não o governo, de modo a dar visibilidade aos bons usos dos 

espaços protegidos presentes na Ilha, bem como possibilitar a criação de outros. As medidas que 

devem seguir a criação (adequação – implantação – implementação) dentro da atual conjuntura de 

urgência ambiental, ecológica e cultural, só serão implementadas na base da pressão popular, 

sobretudo aquela realizada pelas entidades ambientalistas e comunitárias, que através de suas ações, 

podem enquadrar o Estado a cumprir o papel que lhe devido. 

 Enquanto as adequações ao SNUC não se concretizam, a forma utilizada para destinar 

ocupações e usos coesos com o propósito das UC, vem sendo os projetos, propostos inclusive pela 

própria prefeitura, com pontuais e isoladas tentativas. Nesse conjunto de atores trabalhando as ALP 

da cidade através de projetos estão os Núcleos de Pesquisa e Extensão das Universidades e as 

entidades ambientalistas, comunitárias, populares. 

 Novamente como relação ao PMMC, ainda que existam algumas tentativas que serão a 

seguir relatadas, são poucas as ações mesmo quando comparadas com as demais UC. Com a 

convicção de que a aplicação de projetos isolados não ocasionará a real concretização dos objetivos 

da Unidade e tão pouco possibilitará a melhoria da relação entra as comunidades e o Parque de 

modo integral, nem mesmo trará significativas melhorias para a qualidade de vida na cidade de 

Florianópolis, o trecho a seguir trata de elencar as iniciativas, projetos e propostas em evidencia nos 

arredores do PMMC para que haja um banco de dados e uma futura possibilidade de integração das 

atividades e projeções. 

 Existem obviamente os projetos comerciais, como aqueles horizontais que avançam os 

limites do PMMC e outros, verticais, que se proliferam na Zona de Amortecimento sem o mínimo 

consentimento perante a UC, nem mesmo daquilo que podiam economicamente aproveitar sem a 

necessidade de contrapartidas. 

 Para tal, serão necessários elementos referenciais de suporte a estas iniciativas, sejam elas as 

que visam a preservação de fato do ambiente do PMMC, ou aquelas que visam apenas o desfrute 

dos ambientes naturais/culturais. A não integração desses setores de interesses, ora por conflitos 

ideológicos e de interesses, ora por simples reflexo do (des)envolvimento social, causa a tremenda 

falta de informação geral sobre o tema, bem como cria propositalmente duvidas e confusões acerca 

das permissões, restrições e exclusões em cada local ou mesmo colocam em cheque a própria 

legitimidade das áreas legalmente protegidas (ROPER, 1997). 

 Entre os projetos e ideias para o PMMC está a proposta do IPUF para a urbanização do 

Aterro da Baia Sul. O projeto é do ano 2000 e foi acessado no site da prefeitura ainda em 2007, 

sendo que logo em seguida foi retirado do site. Entre os apontamentos 
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O Maciço da Costeira transformado em parque através da Lei Municipal, necessita ter seu 

uso efetivamente consolidado através de acessibilidade e de alguns equipamentos de apoio; 

[...] Ligação dos parques através de teleférico, ampliando a gama de lugares diversificados 

para a vida ao ar livre, para o lazer e para a contemplação; Implantação de Estação de 

Teleférico no topo do maciço dispondo de estrutura de bares, restaurantes e mirantes com 

vista panorâmica de 360º. (IPUF, 2000: 22) 

 

 Fica evidente que a relação proposta não tem bases reais e se apresenta como 

possibilidade sem atender as necessidades. Ainda que tenha alguns pontos interessantes, como 

a garantia de um dos Corredores Ecológicos possíveis para o PMMC com relação a Baía Sul, 

a falta de sensibilidade concreta do projeto com as UC ao redor (incluindo a RESEX de 

Pirajubaé) o torna secundário frentes a muitas questões latentes no PMMC. O teleférico se 

apresenta como incremento turístico, sendo que uma das grandes necessidades das populações 

residentes na região proposta para a instalação do mesmo é a falta de mobilidade e 

acessibilidade. Toda e qualquer intentada neste sentido tem que priorizar o transporte de 

passageiros. As figuras a seguir apresentam a integração do PMMC com a proposta de 

urbanização do aterro. Alem dos teleféricos, mirantes são propalados no projeto. O PMMC 

carece de mirantes, entretanto os seus melhores lugares para tal não são citados. (Figuras 112, 

113 e 114) 

 

 

 

Figura 112 – Imagem do Projeto de Urbanização do Aterro da Baía Sul 

Fonte: IPUF, 2000 
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Figura 113 – Imagem da relação imediata entre o projeto e o PMMC 

Fonte: IPUF, 2000 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 114 – Esboço do Projeto de Urbanização do Aterro da Baía Sul 
Fonte: IPUF, 2000 

  

 



248 

 

Outro projeto interessante para o PMMC é de responsabilidade do Coletivo UC da Ilha. 

Chamado de Projeto Pinus (figura 115), consiste na possibilidade de manejo das espécies exóticas, 

sobretudo o Pinus sp, visando a aceleração dos processos de sucessão ecológica em determinados 

áreas do PMMC. O projeto já foi iniciado, com o arranquio, corte e anelamento de alguns 

indivíduos e com a realização de atividades educativas e científicas, proporcionando também a 

visitação do Parque por estudantes e interessados no tema. 

 Como já visto, são muitas as áreas do PMMC contaminadas com espécies exóticas, muitas 

delas instaladas sobre as áreas onde os processos de recuperação florestal estão nos estados iniciais. 

Neide alerta para este fato de forma indireta, ressaltando a transformação de algumas destas zonas 

em áreas de risco: “A maior porção da região (Pantanal, Córrego Grande e Costeira do Pirajubaé) 

encontra-se cobertas por gramíneas e vegetação baixa próximo aos riachos possibilitando o 

afloramento de matacões, "rocha exposta" e oferecendo risco para a população local” 

(SCHNEIDER, 1999: 30). 

 Compreendesse nestes casos, a necessidade de acelerar os processos, induzindo a sucessão 

florestal na medida em que se busca eliminar as contaminações biológicas. No entanto, deve-se 

frisar aqui, a necessidade de se manter parte das áreas hoje ocupadas por pastagens, de modo a 

manter a característica da paisagem com a mescla entre florestas e pastos. De forma contraditória, 

como já exposto com a legislação, a própria lei do PMMC já indica esta necessidade de manutenção 

da paisagem, mas não oferta nenhuma metodologia para tal. 

 

 

Figura 115 – Foto de Pinus sp anelado no PMMC 

Fonte: Coletivo UC da Ilha, 2010 
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 Já Raôni Borges, nas conclusões de seu Trabalho de Conclusão de Curso, aponta como 

favorável ao PMMC (figura 116), a "implantação de uma estação meteorológica, dada suas 

condições climáticas particulares que podem ser melhor utilizadas." (BORGES, 2010: 80). De fato, 

a instalação da última antena no topo do PMMC induz daquele local, que configura como o terceiro 

mais alto da ilha. A altitude e a proximidade com o Parque Municipal do Maciço do Morro da Cruz 

traz ao mesmo tempo a insegurança e a certeza do que não se poderá fazer neste topo.  

Definitivamente uma necessidade do PMMC é possuir programas e projetos de visitação que 

possibilitem seu acesso, usufruto e apropriação. Neste sentido, se destaca a proposta da UATAPÍ de 

Roteiro Ecológico no PMMC. A Associação tem realizado mapeamento visando a listagem dos 

principais atrativos e acessos, dentro das condicionantes e restrições colocadas pela legislação 

específica e possibilidades vislumbradas dentro do conceito de Condução Ambiental e Cultural. 

 

 

 
 

Figura 116 – Foto aérea do PMMC com destaque para o Aterro da Baía Sul 

Fonte: IPUF, 2000 

 

 

 Um programa ou projeto de visitação que atenda às principais questões referentes ao PMMC 

certamente deve estar pautado por algumas premissas e princípios básicos, como o conceito de 

turismo de base local, a economia solidária e a capacitação e qualificação profissional reconhecida. 

Isto por conta de carência de trabalho e renda em muitas das comunidades circundantes, por conta 

dos inúmeros acessos e também devidos possibilidades de serviços e estruturas agregadas ao 

processo de visitação. Estas condições abarcam a participação comunitária, o envolvimento de 

instituições de ensino, como universidades e escolas. Sobre o aspecto ecológico, os princípios 

colocados implicam no impacto mínimo, sensibilização e educação ambiental/patrimonial e tocam 

nas questões de manejo e gestão. 
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 São diversos os pontos atrativos do PMMC, sendo o mais conhecido a cachoeira do Poção, 

no Córrego Grande. Muitos outros, como as ruínas de engenhos e casas antigas, outras cachoeiras, o 

laguinho, a represa, a antena e a própria floresta precisam de reconhecimento e amarração com a 

ideia de parque, pois mesmo o Poção carece de referenciação com o PMMC, cuja existência não é 

considerada pelos usuários, salvo pela 

 Algumas atividades no Poção referendam a não relação com o PMMC. Mesmo as 

Associações Comunitárias tidas como participes dos processos iniciais de promoção e gestão do 

Parque, como a AMOSC - Associação de Moradores do Sertão do Córrego Grande, no realizar de 

suas atividades, não se referencia pelo PMMC, conforme a seguinte comunicação publicada no site 

da UFSC em 31/03/2011 e em outros diversos meios comunicacionais, com o seguinte convite 

 

No domingo de Páscoa dia 24 de abril, às 9 horas da manhã, estaremos realizando a 5ª 

Farra do Chocolate, uma linda festa na comunidade do Sertão do Córrego Grande, onde as 

crianças são convidadas a procurar chocolates escondidos na mata do Poção. O resgate 

desta tradição de páscoa tem como objetivo a integração da comunidade e gerar uma 

alternativa a “Farra do Boi” intensamente praticada nesta área do Parque Linear do Córrego 
Grande. Contamos com a sua contribuição e colaboração na divulgação do evento e 

aguardamos sua presença nesta bela celebração da Páscoa. (UFSC, 2011) 

 

 Outra atividade que reforça esta constatação é bastante recente e foi realizada por entidades 

ligadas à UFSC. (Figura 117) 

 

 
Figura 117 – Imagem de divulgação de evento no Poção 

Fonte: UFSC, 2012 
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 Nestes casos, uma justificativa plausível seria a falta de estruturação da Unidade. Se faz 

necessário equipamentos básicos que orientem e impulsionem as ações de visitação. Este processo 

de implantação pode e deve ocorrer em paralelo às demais frentes de adequação ao SNUC. 

Desponta como necessidade para dar cabo às intentadas de visitação com referencia no PMMC, a 

estruturação de um Centro de Visitante, cujas estruturas devem ser adaptadas tanto para a recepção 

dos visitantes, quanto para a administração da Unidade de Conservação. 

 Em conversas informais com funcionários da FLORAM e com outras pessoas que 

minimamente conhecem as necessidades e possibilidades do PMMC, muitas são as indicações do 

local para locar a sede do Parque. Entre as mais citadas, estão a área da intentada do Manoel Borba, 

no Rio Tavares, cogitada inclusive durante o ato de demolição do loteamento, no sentido que se 

poderia aproveitar as estruturas existentes para de fato a FLORAM consolidar presença nesta região 

tão problemática do PMMC. 

 Outra possibilidade é a desapropriação da Fazenda Esperança, no Pantanal, que como já 

colocado representa a necessidade de um dos recortes mais delicados dos limites da UC. A área 

conta com estruturação em edificações e sistemas praticamente perfeitos para uma sede razoável, 

com elementos culturais e ecológicos apropriados e está geograficamente muito bem localizada em 

relação a principal entrada do PMMC, no Alto Pantanal. Hoje sua entrada se faz pela Rua Rosa, o 

que aumenta ainda mais o interesse pela área como sede do Parque, pois pode ser acessada por 

vários lugares. 

 Em detrimento àquelas teorias de que é melhor ocupar de forma mais efetivas os Parque 

Naturais na sua borda e não no interior, aparece a possibilidade de instalação da sede no topo do 

PMMC, uma vez que já conta com rede de energia e edificação considerável para o abrigo da 

antena. De fato, uma vez implementado o Parque, é inevitável que seja instalado ao menos um 

posto avançado nesta área, destinada peculiarmente para receber visitantes por conta do visual 

panorâmico que dispõe. Outros postos avançados seriam interessantes, como na Represa e no 

Poção. 

 Ainda com relação à estruturação da visitação, ocorre a necessidade diária de centenas de 

moradores da comunidade do Alto Pantanal, de melhoria de trafego do acesso principal (Rua 

Leonor de Barros). A possibilidade de implantar o PMMC passa necessariamente por esta etapa que 

diz respeito à Zona de Amortecimento do mesmo. Outras melhorias de acessos em nome da 

implantação do Parque daria reconhecimento ao PMMC, ocasionando beneficio imediato às 

comunidades, seja pela melhoria da mobilidade, seja pela possibilidade oficializada de se apropriar 

do Parque como área de lazer e convívio. 

 Para dar cabo ao Programa de Visitação, além da sede e da estruturação de acesso, é devido 

a construção de uma Equipe de Visitação, que juntamente com os gestores e o conselho consultivo, 
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através de capacitação e formação apropriada possibilitarão a integração com as comunidades e a 

fiscalização involuntária pelo uso efetivo e presença. Como já visto, as três atividades permitidas 

em parques, carecem obviamente de atendimento e condução para a realização das atividades de 

forma respeitosa e adequada. Portanto uma boa equipe de visitação é aquela que não é pensada 

somente para a abordagem e condução de turistas. 

 Alguns atrativos do Parque, pela particularidade que possui ou pelo próprio zoneamento, 

podem ser condicionados a visitação conduzida obrigatória, de modo a destinar trabalho à equipe e 

captar contrapartida financeira para o manejo e gestão do parque, incluindo os vencimentos dos 

membros da equipe. A restrição de uso livre de algumas trilhas, caminho e atrativos do parque visa 

o bom uso das trilhas e ambientes do parque, de forma a respeitar os zoneamentos pré-estabelecidos 

e as demais regras do parque. Além disso, uma boa orientação durante a visitação garante aos 

visitantes, sejam eles pesquisadores, estudantes, moradores ou turistas, informações precisas e 

trabalhadas sobre o lugar e seus usos, sua flora e fauna, seus ambientes e ecossistemas, visando 

alcançar a sensibilização através da Educação Ambiental e Patrimonial, bem como garante a 

logística e a segurança da atividade e de seus participantes segundo as normativas e leis que regem 

a Condução Ambiental e Cultural. 

 Ainda com relação à apropriação do PMMC, se faz necessário a sinalização visual adequada 

das áreas do Parque (acessos, limites, atrativos, trilhas, sede e demais estruturas) e materiais 

informativos com divulgação permanente. Outra maneira de estabelecer a integração comunitária 

com o PMMC pode ser a relação com outras áreas próximas como o Mangueirão no Pantanal, 

espaço famoso pelas atividades culturais, principalmente a Farra do Boi, mas que agora precisa de 

destinação renovada. Poderia a área receber, ainda que não fosse o lugar mais adequado, a sede do 

parque, mesmo estando fora dos limites. 

 Outro projeto que se destaca com relação ao PMMC e que aponta outros espaços próximos 

para estabelecer a interatividade com a UC, é o Projeto do Parque Linear do Córrego Grande, 

conforme já visto, não se referencia pelo PMMC, entretanto não o nega, apesar de se sobrepor. Este 

projeto engloba áreas importantes da Zona de Amortecimento do Parque como, por exemplo, a 

Fazendinha do Córrego Grande e a Praça do Poção. O Corredor Ecológico será destinando à usos 

mais efetivos das bordas do rio, concretamente mais importantes do que a mera preservação da área, 

dada a condição urbana de sua localização. 

 Outra área que pode vir a fazer relação importante com o PMMC, além do Corredor 

Ecológico que significa, é o Parque Ecológico do Córrego Grande, cuja entrada está voltada para o 

PMMC e justo num dos trechos onde o Parque está sendo a cada dia mais isolado das comunidades 

por conta da expansão da urbanização. 

 O PMMC, por sua localização urbana e pelos processos de ocupação desregrada, vem 
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passando por alguns problemas sociais relacionados à existência de algumas áreas de risco e 

suscetibilidade de deslizamentos e escorregamentos. Existe algum mapeamento e até ações por 

parte de órgãos da prefeitura. A problemática se concentra no Pantanal e na Costeira do Pirajubaé 

(áreas menos florestadas e mais urbanizadas). Em 1995, durante episódio de enchentes que abalou o 

estado de Santa Catarina, o PMMC foi afetado, conforme apresenta Raôni em seu trabalho: "[…] 

movimentos de massa, como a solifluxão e os deslizamentos, que deixam cicatrizes de arranque de 

material em episódios torrenciais como o que foi verificado em Dezembro de 1995 no Morro da 

Costeira" (BORGES, 2010: 36). 

 No Pantanal, em 2011, algumas famílias do Alto Pantanal foram removidas de suas casas 

por conta de um lento, mas avançado processo de escorregamento a cerca de 50 metros dos limites 

da UC. Após receberem três meses de “aluguel social”, que é um forma encontrada pelo prefeitura 

de prestar um indigno apoio para famílias nestas condições, alguns moradores retornaram para o 

local, sendo novamente retirados em ação onde a prefeitura realizou plantio de mudas nativas no 

local.  

Algumas famílias se alojaram em áreas interioranas ao PMMC, tornando o conflito ainda 

maior. A área onde se alojaram é tida como de posse de uma pessoa conhecida como Chiquinho, 

cuja compreensão sobre o PMMC é tão curta quanto o discernimento que possui para parcelar 

irregularmente áreas do Parque no Alto Pantanal. 

 Uma possibilidade de intervenção direta no sentido de empoderar as comunidades sobre o 

que são as áreas de risco e também sobre o que são as Áreas Legalmente Protegidas, pode ser obtida 

nas metodologias de prevenção e resposta dos trabalhos realizados pelo Centro Universitário de 

Estudos e Pesquisa sobre Desastres (CEPED-UFSC), que atua nos morros do Maciço do Morro da 

Cruz, lugar de outro Parque Municipal, que também leva o nome do maciço tal como o PMMC. 

 Os projetos, propostas e relações indicadas neste subcapítulo precisam constar nas pautas 

das demandas comunitárias para que passem a ocupar atenção e para que tenham visibilidade. 

 A criação do GT – PMMC é grande passo na luta pela criação do Conselho Consultivo e 

desponta como a grande possibilidade do PMMC sair do papel. A soma de esforços entre setores 

como as entidades comunitárias, entidades ambientalistas, universidades, órgãos públicos e demais 

setores da sociedade é fundamental que os processos de adequação ocorram, e para a consequente 

implantação e implementação da UC. O fortalecimento deste embrião do Conselho Consultivo com 

a expansão dos integrantes, buscando maiores representatividades e participação, com a construção 

de eventos e projetos sobre o PMMC, mantendo acesso o debate acerca da UC e suas implicações. 

 Os regramentos administrativos e conceituais que devem submeter às Unidades de 

Conservação não podem estar descolados de outras legislações de ordenamento territorial e da 

gestão dos espaços em geral. Durante o processo de adequação do PMMC, outras dimensões do 
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planejamento, como o Plano Diretor Participativo, precisam ser consideradas. 

 Caso contrário, permanecerá no esquecimento e não constará no projeto de cidade, na 

mesma medida que já não aparece em alguns dos grandes projetos da cidade, como se pode 

observar na figura a seguir (figura 118). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 118 – Figura do RIMA – Desassoreamento da Bacia do Itacorubi 

Fonte: VPC/Brasil, 2008 
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5.4 – O PMMC e o Plano Diretor de Florianópolis 

 A criação de uma UC significa de imediato, o marco para um processual estabelecimento de 

regramento especial e especifico de um determinado espaço. Entretanto, como já visto no decorrer 

do trabalho, é complexo o conjunto de relações que de fato constituem a vida humana ao redor de 

uma UC e os processos para a construção e cumprimento do regramento costumam ser lentos e 

conflitantes. 

 O zoneamento municipal da área de uma UC tem que ser coerente com seus objetivos. 

Então, via de regra, o perímetro das UCs, mesmos quando municipais, devem constar no plano 

municipal, enquadradas no zoneamento destinado às áreas não edificantes, como as APPs e demais 

áreas de relevância paisagística, ambiental e cultural. 

 Nesse sentido, a relação de uma Unidade de Conservação com o Plano Diretor do município 

ao qual sua área faz parte, é fundamental para a efetividade da UC, independente da esfera de 

gestão. Os elementos da adequação de UCs ao SNUC, relatados no subcapítulo acima, como 

Corredores Ecológicos e Zona de Amortecimento, dependem necessariamente de harmonia com o 

Plano Diretor, buscando zoneamentos que permitam a consecução objetiva daquilo que propõe o 

censo comunitário, à luz da legislação ambiental e das políticas de ordenamento e planejamento 

territorial e sob a ótica do controle social e dos princípios da democracia. 

 A cidade de Florianópolis sofre nos dias atuais de uma das maiores taxas de crescimento 

populacional do País (IBGE, 2010), sendo que o desenvolvimento de sua urbanidade, como se sabe 

e se vivência, ocorre de forma desordenada, a revelia das leis e orientada pelos interesses tributários 

do legislativo e executivo municipal, que são subsidiados pela influência do capital imobiliário 

especulativo. 

 Provas da relação estreita entre a Prefeitura Municipal e o setor que busca a expansão urbana 

da cidade sobre as áreas e paisagens culturais/naturais são conhecidas e noticiadas, como o caso 

Moeda Verde e tantos outros licenciamentos suspeitos de grandes empreendimentos, com ênfase 

nos novos shoppings da cidade e de condomínios de alto padrão. Outra evidencia do favorecimento 

dado aos proprietários e construtores, sempre em detrimento das demandas e necessidades 

comunitárias, são as mais de 400 alterações sofridas pelo Plano Diretor em vigor, estabelecido em 

1997 (figura 119). 

 É a partir deste plano que se concentra a análise deste subcapítulo, preocupado em 

evidenciar a forma como se dá a relação do PMMC, que é criado apenas dois anos antes, em 1995, 

em tempo de urbanidade crescente. O subcapítulo também tratará da relação do PMMC com o 

processo de elaboração do novo Plano Diretor Participativo (PDP) de Florianópolis, que com 
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diferente objetivo e motivação, se faz em tempo coincidente e tão demorado quanto esta pesquisa, 

estimulando o desenvolvimento desta análise correlata ao trabalho. 

 Anterior a isto, nos Planos Diretores de 1955, 1977 e 1984, a área do PMMC era vista como 

rural e fora do distrito sede. Já no plano em vigor, o PMMC é tido no zoneamento como parte APP 

(Área de Preservação Permanente), seguindo quesitos da legislação nacional, e parte APL (Área de 

 

 

Figura 119 – Zoneamento da região noroeste do PMMC – PDP 1997 

Fonte: FLORIANÓPOLIS, 1997 



257 

 

Preservação de Uso Limitado), que é uma "invenção" do zoneamento local já presente no plano de 

85, com origem na regularização da ocupação consolidada dessas áreas e na perspectiva de 

expansão urbana sobre as áreas de vegetação regenerada, de modo altamente elitizante. Em nenhum 

momento o plano dispõe de tratativas para orientar a ocupação das áreas de Amortecimento e de 

Corredor Ecológico e tão pouco se prende aos limites do PMMC para diferenciar as APP das APL 

(FLORIANÓPOLIS, 1997). O plano de 97, de acordo com a existência do PMMC e outras áreas 

protegidas, já poderia ter pautado a questão de modo mais intenso e não o fez. 

 Esta situação é um pequeno reflexo de um problema instalado na cidade como um todo. O 

desajuste do plano em vigor com as legislações e políticas públicas que precisam estar integradas, 

motivou o número absurdo de alterações do mesmo e mobilizou a população a exigir que o poder 

público tomasse iniciativa de instalar o processo de um novo PDP para Florianópolis. 

 Em 2006 foi iniciada na capital do Estado de Santa Catarina, a construção do novo Plano 

Diretor Participativo para tratar do zoneamento e do uso do solo da cidade, às vistas do Estatuto das 

Cidades, do Controle Social e da cidadania plena. Isso, por conta da necessidade urgente de revisão 

do processo caótico de desenvolvimento populacional e urbanizador da capital que mais “incha” de 

todo o Brasil. Em setembro de 2012, encerra-se esta pesquisa, infelizmente sem a conclusão do 

PDP, que se arrasta por longos 6 anos de indefinições e desmandos, enquanto o plano vigente sofre 

de alterações constantemente, sendo desmantelado aos poucos, na surdina dos bastidores dos 

gabinetes e das plenárias dos amigos do rei. 

 Durante os anos de 2006 e 2007, sob o comando do delegado Ildo Rosa, ocorreram as 

primeiras etapas do processo participativo, que ficou conhecido como "leituras comunitárias". 

Nessas leituras, as comunidades, organizadas nos bairros e distritos, realizaram a confecção das 

micro e macro diretrizes daquilo que vislumbravam para o seu lugar de moradia e convívio. Esta 

parte do processo de construção do PDP é elementar para o sucesso na elaboração e posterior 

aplicação do plano. Muitas comunidades não alcançaram êxito nos trabalhos, dada as circunstancias 

difíceis, sem apoio técnico ou estruturas adequadas. No entanto algumas, como no caso do Pântano 

do Sul, Lagoa da Conceição, Campeche, Ratones e tantas outras, frutificaram em propostas, parte 

para resolver velhos problemas, parte para apontar novo cenário de apropriação da cidade, 

adequado a realidade local. Em 2008 ocorreram Audiências Públicas em cada um dos distritos, 

validando as leituras comunitárias e logo em seguida teve inicio mais um pleito municipal, travando 

novamente o processo. 

  O IPUF (Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis) com sua equipe técnica, 

deveria tratar de ambientar cada comunidade da responsabilidade que tinham pela frente: zonear e 

delimitar o uso e ocupação do solo da Ilha de Santa Catarina e também a porção continental da 
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cidade. Porém essa transferência de responsabilidade soou mais como imposição do que como 

apoio, e frente ao tecnicismo empregado pela PMF, típicos dos falsos processos participativos, a 

etapa comunitária foi abandonada por mais algumas comunidades organizadas nos chamados 

Núcleos Distritais. 

 Era tempo da leitura distrital, e tal como sua nomenclatura denota, era chegado o momento 

de se planejar regionalmente nossa cidade, realizada a etapa local, ou seja, no bairro. Observou-se 

que esta nova etapa "selecionou" os participantes, cada vez em menor número, mas cada dia mais 

inteirados dos temas, conceitos e termos empregados. Esse processo, pela lentidão e método, 

acabou levando a um empoderamento involuntário de muitos representantes, inclusive aqueles que 

possuem realmente representatividade e reconhecimento pelo trabalho comunitário e popular que 

realizam, e um consequente descolamento desses de suas bases. 

 O PMMC nesse contexto tem sua área compreendida pelos Núcleo Distrital da Lagoa da 

Conceição (Canto da Lagoa e Porto da Lagoa), Núcleo Distrital do Campeche (Rio Tavares) e 

Núcleo Distrital do Distrito Sede (Costeira do Pirajubaé, Pantanal e Bacia do Itacorubi). O Distrito 

Sede, pela proporção populacional e adensamento dos bairros, é subdividido em Sub Núcleos, 

sendo eles: Maciço Central, Maciço Costeira, Bacia do Itacorubi e Bacia do Saco Grande. Desses 

Sub Núcleos, apenas o Maciço Costeira e o Bacia do Itacorubi tem relação direta com áreas do 

PMMC. Os representantes de cada Núcleo são então organizados no chamado Núcleo Gestor do 

PDP, composto também por técnicos da PMF e representantes de vários seguimentos da sociedade 

civil. 

 De forma truculenta e antes mesmo do termino oficial do "tempo comunitário", as salas, 

espaços e computadores cedidos pela PMF para o registro das atividades, demandas e proposições, 

foram sem aviso recolhidos. Com isto, outras comunidades se uniram com os já desistentes. 

Conforme o site da prefeitura, a etapa conclusiva é assim levada a diante "Durante o ano de 2009 a 

Prefeitura da Capital deu continuidade aos trabalhos sabendo da importância da necessidade de que 

a cidade seja conduzida com base em um plano diretor atualizado" (FLORIANÓPOLIS, 2009d). 

 E foi assim, buscando isolar e desmunir as comunidades e praticamente ignorando a 

produção da etapas anteriores é que foi firmada a parceria público-privada entre a Prefeitura e o 

Instituto CEPA, da Argentina. Foi iniciado então o zoneamento a partir da visão técnica, sob a 

orientação subliminar daqueles que historicamente, de modo direto ou indireto, controlam as ações 

da PMF. Os representantes dos núcleos passaram a realizar encontros extra oficiais, que foram então 

sendo autoconvocados e a prática denominou o grupo, que passou a ser conhecido como Núcleo 

Gestor Autoconvocado do PDP – Florianópolis. 
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 Ocorreram ao final dessa etapa da novela, ainda em 2009, o que a PMF chamou de "oficinas 

temáticas", para os últimos arremates antes da apresentação oficial do Projeto, em Audiência 

Pública (AP) conforme rege a legislação. Entretanto, os eventos foram marcados para ocorrer em 

horário comercial, e em um pequeno auditório na sede da Federação das Industrias do Estado de SC 

- FIESC, que é presumidamente concordante da proposta para o plano em questão. Os ritos legais, 

para a realização desses eventos não foram cumpridos, sendo que o tempo mínimo de 15 dias para a 

ampla divulgação não existiu. Ou seja, os eventos não foram convidativos para a população em 

geral. Ainda sim, as manifestações durante as oficinas foram radicalmente contrárias ao que se 

propunha e praticamente unânimes. 

 A tentativa de aprovação do PDP, que, todavia, ocorreu em março de 2010, conforme citação 

abaixo, foi evento grandioso, desde então sem par. 

 

O Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis – IPUF, nos termos que dispõe o art. 

40, § 4°, I, da Lei Federal n°10.257 (Estatuto das Cidades), comunica e torna público à 

população em geral e as associações representativas, que estará realizando AUDIÊNCIA 

PÚBLICA, no dia 18 de março de 2010, às 18h30min, no Teatro Álvaro Carvalho – TAC, 

sito à Rua Marechal Guilherme n°26, Centro, Cep: 88015-000, Florianópolis/SC, quando 

será apresentado o Projeto de Lei do Plano Diretor Participativo de Florianópolis. 

Florianópolis, 01 de março de 2010. Átila Rocha dos Santos Superintendente do IPUF. 

(FLORIANÓPOLIS, 2010d) 

 

 Na referida Audiência Pública a população compareceu de forma inesperada até mesmo para 

os cidadãos que acompanhavam o longo processo. Ainda na apresentação da composição da mesa, 

os cartazes e faixas não foram suficientes para expressar o sentimento comunitário instalado e 

realizando evento singular de revolta, onde a população protagonizou a tomada do palco do teatro e 

os representantes da PFM e da empresa contratada foram obrigados a se retirar sob risco inclusive 

de integridade física. A lista de presenças foi destruída e substituída por um abaixo assinado que 

denunciava o processo como ilegal. Após espaço para as falas improvisadas e para aquelas presas a 

tempos na garganta daqueles diretamente envolvidos, audiência foi dada como encerrada com o 

aval de representantes do Ministério Público Federal e Estadual presentes. 

 Como estratégia, a PMF simplesmente abandonou o processo após este evento, mesmo que 

o Ministério Público tenha realizado constantes recomendações a respeito da continuidade e 

metodologias a serem aplicadas. Consequentemente que toda a efervescência do momento se 

dissolveu durante os meses que se seguiram. O Núcleo Gestor Autoconvocado teve continuidade 

durante este período, porém de forma cada vez mais reduzida e o contato com as comunidades, 

sobretudo com as pessoas que participaram dos momentos ditos como participativos, cada dia 

menor. Contudo, realizaram eventos acadêmicos e muitos mantiveram seus esforços como cidadãos 
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comprometidos. 

 Em 2011, durante o recesso dos trabalhos oficiais do PDP, ocorreu a realização em três 

etapas do I Congresso da Cidade de Florianópolis, organizado pelo Fórum da Cidade (FC) 

conjuntamente com entidades comunitárias e ambientais da cidade. Durante este importante 

congresso ocorreram debates sobre o PDP e demais temas correlatos, culminando em diretrizes que 

reforçam as demandas comunitárias e populares que vinham sendo construídas. Entre os 

participantes e palestrantes do congresso, representantes dos Núcleos Distritais e de ministérios do 

governo federal e ministérios públicos deram eco às vozes que denunciavam a PMF pela má 

condução dos trabalhos do PDP, que pouco tempo depois, através de um novo decreto, restabelece 

de forma oficial o Núcleo Gestor. 

 Ao final de 2011, foram recompostos os trabalhos e voltaram a ocorrer as reuniões do 

Núcleo Gestor, agora sob o comando de Rodolfo Pinto da Luz. Com cronograma apertado, foi 

apresentada uma proposta por parte da PMF, que através de um conjunto de Audiências Públicas, 

incluindo APs temáticas e distritais, seria aprovado o PDP. As representações sociais do campo 

popular/comunitário reagiram, cobrando que os processos participativos sejam retomados, e que se 

siga os ritos de anúncio e publicidade em todas as etapas, para favorecer a participação da 

população na construção do plano. 

 Entre janeiro e maio de 2012, foram realizadas mais 5 AP, todas elas carentes de 

disponibilização dos mapas e demais condicionantes colocadas pelo grupo de representantes 

articulados. Estas AP também não seguiram os ritos que prevê o Estatuto das Cidades. Outras 

dezenas estão para serem marcadas, ainda que os materiais não estejam devidamente disponíveis. 

 Em junho a então chamada "bancada popular", formada pelos representantes engajados  e 

reconhecidos nas lutas de suas comunidades, no momento em que Rodolfo Pinto da Luz se retira da 

coordenação processo para compor nas eleições municipais como vice prefeito da chapa de 

continuidade, e Salomão Mattos Sobrinho assume os trabalhos do PDP, se une sob as seguintes 

premissas: só validam o processo se o PMF disponibilizar devidamente todos os mapas (meio físico 

e digital) para todos os distritos; realizar oficinas em todos os distritos, com apoio técnico, 

previamente às audiências distritais; definir a metodologia de aprovação final do plano nas reuniões 

do Núcleo Gestor que não seja por decreto e imposto e sim construído e celebrado pela população. 

 Este panorama de imposição por parte da PMF e de luta/resistência por parte das 

comunidades e setores populares organizados, é relacionado ao método e processo de 

encaminhamentos do PDP, mas tem ligação imediata com o conteúdo do plano, que obviamente, 

diante do explicitado, é pautado pelo interesse do capital imobiliário, especulativo e tributário. São 

inúmeros os pontos conflitantes, mas serão destacados apenas aqueles com relacionados 
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diretamente com a temática da proteção ambiental e cultural e focados na área do PMMC. 

 Foram dois projetos apresentados pela PMF, um em 2010, rejeitado como já visto, e outro 

em 2012, ainda inconcluso, porém analisável diante da contemporaneidade dos fatos. 

 Em 2010, o PMMC e demais Unidades de Conservação (destaque para as municipais), 

apesar de apresentar seus limites respeitados, apareceu nos mapas do PDP com grandes conflitos. 

Entre eles, as nomenclaturas do zoneamento, que eram completamente distintas no nome e no 

significado das habituais e em vigência, pautadas pelas legislações em geral. Com a justificativa 

pouco fundada de apropriação dos conceitos (na verdade somente da nomenclatura) da Reserva da 

Biosfera (RB), uma vez que Florianópolis consta na chamada zona núcleo do projeto internacional, 

inclusa na chamada Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e por isso é autorizada pela UNESCO a 

trabalhar seu planejamento sob esta chancela, vinculada ao programa O Homem e a Biosfera – 

MaB, de 1971 (FERRETTI, 2010). 

 As “RB são organizadas em zonas, onde o território delineado tem três gradientes ou 

hierarquias de conservação: Áreas ou Zonas Núcleo, Áreas ou Zonas de Amortecimento (Buffer) e 

Áreas ou Zonas de Amortecimento Externa ou Transição" (FERRETTI, 2010: 3). Com um novo 

projeto em Florianópolis, por parte da administração pública e de um grupo de consultores da 

Argentina (CEPA), procurou utilizar a condição insular a condição urbana da cidade capital. “Estas 

especificidades levaram à criação da Zona Núcleo Urbana e Zona de Amortecimento Urbano. Com 

isto tornou-se possível a inclusão de elementos e do fator urbano nas RB, o que teria por resultado a 

Reserva da Biosfera em Ambiente Urbano (RBAU)” (FERRETTI, 2010: 3). 

 Florianópolis tem inclusive um restrito colegiado regional destinado à questão, ligado a 

Comissão Brasileira do Programa Homem e Biosfera (COBRAMAB), no entanto, os trabalhos por 

aqui realizados se resumiram à confecção de grosseiro zoneamento da Ilha de Santa Catarina e do 

Continente próximo, em quatro níveis de intensidade, indo da Zona Núcleo Natural à Zona Núcleo 

Urbana, passando por dois níveis intermediários chamados de Zona de Amortecimento Natural e 

Zona de Amortecimento Urbana. Este zoneamento foi absorvido e alterado como conceito para o 

planejamento das propostas gerais e especificas do PDP, e supostamente regulamentaria o 

crescimento de forma mais restritiva do que o plano diretor atual e expandiria as áreas consideradas 

como naturais para mais de 50% do território da Ilha de Santa Catarina (FLORIANÓPOLIS, 2010b; 

FLORIANÓPOLIS, 2012e). 

 Esta diferenciação nominal e de significados é motivo de parte dos desentendimentos e 

desanimo para manter as participações, uma vez que todo o trabalho comunitário foi realizado com 

a nomenclatura habitual e legal (APP, APL e demais siglas para o zoneamento já existentes no plano 

em vigor). Fora isto, os tardios mapas que vem sendo disponibilizados são demasiadamente ruins, 

sendo que os arquivos digitais são da mais difícil leitura e sofrem de enorme desrespeito às 
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convenções cartográficas. 

 A área do PMMC, bem como das demais UC, aparece como Zona Núcleo Natural. No 

entanto, o Anexo M-1 - Tabela dos Limites de Ocupação traz a seguinte referência: "Os limites de 

ocupação das ZUCs serão reguladas pelo Plano de Manejo" (FLORIANÓPOLIS, 2012e). A forma 

como estão zoneadas e descritas demonstra uma transferência da responsabilidade do zoneamento 

municipal para os Planos de Manejo das UC, quando algumas são inclusive de gestão estadual e 

federal. É preocupante, pois longe de significar a autonomia e a integração com a malha urbana que 

tanto carecem, não corroboram na elaboração e execução de programa que venham definitivamente 

adequar estes espaços à legislação e destiná-los ao bom uso e apropriação pública e coletiva. A 

principal questão neste caso é que o plano proposto prevê ocupação para as Zonas Núcleo Natural. 

 Ainda que os planos propostos versem em texto sobre as questões relacionadas a proteção 

ambiental, as demagogias são facilmente identificáveis relacionando os textos com os mapas. 

Diante do cenário, obviamente que há resistências da população, sobretudo sobre a nomenclatura 

referida. Orlando Ferretti expõe a problemática na citação a seguir. 

 

O Plano Diretor Participativo de Florianópolis apresenta as macro-diretrizes para o 

ambiente natural incorporada aos conceitos da Reserva da Biosfera em Ambiente Urbano, 

comprometendo-se com a efetivação das zonas de amortecimento das UC existentes e com 

a criação dos corredores ecológicos (alem da criação de novas UC e efetivação de planos de 

manejo com a participação comunitária). O Ante Projeto do Plano Diretor Desenvolvimento 
Sustentável de Florianópolis (ANTEPROJETO PLANO DIRETOR, 2010) apresenta no 

Capítulo II, Artigo 4° e parágrafo VII como um dos objetivos do plano “implementar a 

criação, demarcação e gestão de áreas verdes, unidades de conservação e demais áreas de 

preservação permanente, interligando-as por corredores ecológicos e protegendo-as por 

zonas de amortecimento de impactos”. 

Avalia-se que as possibilidades com o novo plano diretor, se aprovado com as propostas 

encaminhadas de uma Reserva da Biosfera em Ambiente Urbano, possam criar políticas 

territoriais que integrem os diversos mecanismos pré-existentes. A efetivação legal da 

RBAU pode proceder a uma mudança significativa no planejamento territorial do 

município. Nesse atual momento há resistências quanto ao modelo apresentado e as 

propostas territoriais com base no modelo de RBAU. Resistências estas de grupos ligados a 
interesses imobiliários e turísticos, bem como resistências de comunidades que também não 

vêem contempladas suas reflexões, sobretudo, no que diz respeito ao uso e ocupação do 

solo e saneamento. Do ponto de vista do planejamento e articulação das UC do município, 

seria bem vinda a aprovação do projeto com as diretrizes para o ambiente natural. 

(FERRETTI, 2010: 8) 

 

 A relação do PMMC com o PDP no projeto apresentado em 2010 já era bastante 

problemática, sobretudo no que toca a questão viária. A ideia de que estradas contornando áreas 

protegidas trazem mais benefícios que malefícios para a UC é ultrapassada e equivocada. O PMMC 

já sofre de multiplicidades de acessos em detrimento a sua apropriação e fiscalização precária, e 

construída uma via rápida em seu contorno, agravaria ainda mais os conflitos. Na figura a seguir, 

resgatada da Proposta de 2010 (figura 120), é possível analisar a referida estrada proposta, que 

acompanharia toda a face norte do PMMC, iniciando-se na Costeira do Pirajubaé e seguindo pelo 
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Pantanal e Córrego Grande até o Morro das Sete Voltas, no Itacorubi. 

 Curiosamente o zoneamento urbano parece não ser interferido pela instalação desta estrada, 

o que sugere inconsistência do plano, mesmo para com os interesses predominantes, do capital 

imobiliário. Ou seja, tal como o vigente, o novo é planejado para que seja constantemente alterado, 

aos poucos, numa tentativa forçada e descarada de aprovar a proposta reduzida e implementar o 

caos com o passar do tempo. 

 

 

Figura 120 - Zoneamento proposto para a região do Parque Municipal do Maciço da Costeira – PDP 2010 
Fonte: FLORIANÓPOLIS, 2010b (Adaptação por Cid Neto em 2012) 

  

 

 Outra constatação da figura acima é a duplicação polêmica da estrada do Morro das Sete 

Voltas, mais conhecido como Morro da Lagoa. Localizada em uma das áreas mais importantes do 

PMMC, lugar do principal Corredor Ecológico, amplamente descrito neste trabalho. A proposta, 

tanto em 2010 quanto em 2012 (que conta com alguns túneis no trajeto, mas justo na principal área 

do Corredor Ecológico, fica previsto o corte para a estrada), configura como inviável e injustificável 

com relação a proteção ambiental. Demonstra que os princípios da proteção ambiental, propalados 

como escopo do projeto, sob a distorcida apropriação da RBAU, não são os orientadores do projeto, 
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em nenhuma dimensão concreta e voltada para a realidade da cidade. 

 Já na figura a seguir, também adaptada da proposta de 2010, aparecem as ZEIS (figura 121) 

previstas para a regularização fundiária e estruturação urbana de áreas já ocupadas. A ocorrência é 

exclusiva da Costeira do Pirajubaé e do Pantanal. Conforme análises e descrições do segundo 

capítulo, a ocorrência de zonas de empobrecidos no Maciço tem relação direta com o processo de 

ocupação e com dinâmica socioeconômica condicionada pelas poucas, mas principalmente pela 

ausência, de políticas públicas e ações governamentais que fossem eficazes para o desenvolvimento 

equilibrados das distintas regiões do PMMC. 

 Essas relações espaciais são tanto de ordem ambiental quanto urbanas, no que diz respeito a 

não implementação de medidas referentes à UC e às questões do ordenamento territorial das áreas 

urbanizadas. 

 

 
Figura 121 – Zonas Especiais de Interesse Social propostas para a 

região do Parque Municipal do Maciço da Costeira – PDP – 2010 

Fonte: FLORIANÓPOLIS, 2010b (Adaptação por Cid Neto em 2012) 
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 No projeto de 2012, são reiteradas as ZEIS para estas áreas e a questão implica na análise da 

Zona de Amortecimento do PMMC, sendo esta uma possibilidade de integração da UC com a 

malha urbana e de apropriação das comunidades dos potenciais providos pela existência da Unidade 

de Conservação. 

 As principais questões a serem ponderadas com relação ao zoneamento de ZEIS nos 

arredores do PMMC dizem respeito à valoração das áreas, à fixação de suas gentes durante e após o 

processo regularização fundiária, às premissas ambientais (APP, UC, áreas de risco, adensamento, 

taxa de ocupação do solo, entre outros...). Outra questão latente é o tamanho reduzido deste item do 

zoneamento, de modo a não permitir a expansão natural das comunidades afetadas, assumindo o 

incorreto adensamento já existente e ignorando vazios urbanos que poderiam ser aproveitados para 

o melhor planejamento das áreas. 

 Portanto, mesmo sob o ângulo de visão e análise de defesa da Unidade de Conservação, as 

ZEIS não só são bem vistas como aparecem como possibilidade de inserção e abertura, a partir da 

regularização, para o fomento dos potenciais do PMMC. No entanto, há de se atentar para algumas 

metodologias de ação e execução das previsões das ZEIS, partindo de um cadastro unificado dos 

atuais moradores, que serão beneficiados com estruturação pública e ganharão segurança fundiária 

com a regularização, mas que também passarão a possuir os ônus e encargos fiscais comuns aos 

cidadãos de direito, e que com o desfecho do parcelamento irregular do solo, estarão propensos as 

premissas ambientais, que regulam nestas áreas (basicamente encostas, topo de morro e beira de 

rios) os limites e taxas de ocupação, bem como o adensamento máximo e detalhes das edificações. 

 Por vezes os processos de efetivação de ZEIS acabam por elitizar as áreas atingidas, com a 

valorização das propriedades e com o aumento dos encargos, forçando as populações que eram alvo 

das melhorias, a deixarem seus lugares e abrindo espaço para os processos típicos da especulação 

imobiliária. O zoneamento urbano e ambiental (figuras 122 e 123) apresentado a seguir demonstra 

que ocorrem processos de valorização da terra tanto urbana quanto de proteção ambiental. 

 De fato, mesmo que central na cidade, o PMMC manteve de modo razoável parte da sua 

Zona de Amortecimento com grande capacidade de reintegração das comunidades com a Unidade 

de Conservação. Salvo as pontualidades descritas nos subcapítulos que trabalharam os limites da 

UC, os conflitos fundiários e a própria Zona de Amortecimento, fica evidente que os potenciais para 

o zoneamento urbano das regiões do PMMC com base e perspectiva no conceito da Zona de 

Amortecimento previsto no SNUC e adequado a situação peculiar do PMMC. 

 Estas pontualidades descritas com detalhe nos capítulos anteriores são também expressada 

em mapa apresentado pela proposta do PDP chamado de Áreas de Conflito Ambiental Urbano 
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(figura 124). Notavelmente, apenas aqueles conflitos relacionados aos usos tradicionais (Canto da 

Lagoa e Rua Rosa) e às comunidades empobrecidas (Valerim, Riacho do Chagas e Alto Pantanal) 

aparecem no mapa, ficando de fora outros conflitos como a PEDRITA, o Loteamento Borba, os 

condomínios de luxo no Itacorubi, a Antena do topo do Maciço e tantas outras agressões e 

degradações que sofre a área. 

 

 

Figura 122 – Zoneamento Urbano proposto para a região do Parque Municipal do Maciço da Costeira – PDP 2012 
Fonte: FLORIANÓPOLIS, 2012e (Adaptação por Cid Neto) 
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Figura 123 – Zoneamento Ambiental proposto para a região do 
Parque Municipal do Maciço da Costeira – PDP 2012 

Fonte: FLORIANÓPOLIS, 2012e (Adaptação por Cid Neto) 

  

 

As primeiras etapas do GT – PMMC se destinam a caracterizar estes conflitos, já mapeados 

e sistematizados, que servirão de base para as demais. Infelizmente os trabalhos do GT não têm 

meios de colaborar com a elaboração do PDP, ainda que se tenha no grupo participantes da 

FLORAM e IPUF. A prefeitura não se interessa pelo tema, sendo a negligencia a seguir proposital. 

Fator determinante para dar suporte aos zoneamentos propostos e indutor de crescimento e 

desenvolvimento é o sistema viário (figura 125). Neste caso o ponto mais conflitante é a duplicação 

do Morro da Lagoa, já que na proposta de 2012 a estrada do contorno norte do Parque foi 

suprimida. 

 Ainda com relação à Zona de Amortecimento, visando estabelecer outras ALP (figura 126) 

com as quais o PMMC faz relação e possui Corredores Ecológicos. Neste sentido as duas figuras a 

seguir, que tratam da Cobertura Vegetal e das etapas de sucessão ecológicas em curso do PMMC, 
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também complementam o entendimento. As figuras apresentadas apontam com nitidez o avanço da 

urbanização para cima das áreas onde os processos naturais estão estabelecidos. Se considerarmos 

que as zonas de transição entre os ecossistemas são fundamentais para o equilíbrio dos mesmos, o 

cenário da atual ocupação e da expansão prevista nos projetos empresariais apresentados para o 

Plano Diretor Participativo de Florianópolis não só aponta para a redução dos habitats naturais e a 

consequênte continuidade dos processos de extinção, mas também indica uma postura clara e 

concreta, por parte daqueles que historicamente governam a capital, sobre o modelo de cidade a ser 

implementado: aquele onde a 'natureza' ficará enclausurada em pequenas porções do território, 

sendo que para a efetivação o homem será obrigado a se retirar e a contemplação, único motivo pelo 

qual se buscará proteger a 'natureza', se dará em torno do espetáculo e do simbolismo do verde. 

Os preceitos básicos para o sucesso do plano nas dimensões ecológicas, sociais e 

econômicas não são integradas e a hierarquia é invertida, onde a dimensão econômica 

(tributária/imobiliária) aparece em primeiro plano e determinam os demais zoneamentos. A figura a 

seguir (figura 127) que apesar de descrever os diferentes tipo e estágios de vegetação nos arredores 

do PMMC, consegue demonstrar os avanços urbanos sobre as áreas ditas naturais e também conota 

a importância dos Corredores Ecológicos. 

 

 

  

Figura 124 – Zonas de Conflito Ambiental Urbano na região do Parque Municipal do Maciço da Costeira – PDP 2012 
Fonte: FLORIANÓPOLIS, 2012e (Adaptação por Cid Neto) 
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Figura 125 – Zoneamento do Sistema Viário proposto para a região do 

Parque Municipal do Maciço da Costeira – PDP 2012 

Fonte: Fonte: FLORIANÓPOLIS, 2012e (Adaptação por Cid Neto) 

  

 

Figura 126 – Zoneamento das Áreas de Preservação Permanente na região do 

Parque Municipal do Maciço da Costeira – PDP 2012 

Fonte: FLORIANÓPOLIS, 2012e (Adaptação por Cid Neto) 
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 A discrepância socioeconômica entre aqueles comunitários e populares que tem suas 

realidades cotidianas transformadas forçadamente, dia após dia, em uma ilha cidade capital em 

crescimento desordenado e aqueles planejadores que através de generalizações captadas nos 

modelos de planejamento calcados no sistema vigente, dão o tom das mudanças em detrimento das 

vontades da população, é o principal elemento para o fracasso pleno do PDP de Florianópolis. 

 

 

Figura 127 – Cobertura vegetal da região do Parque Municipal do Maciço da Costeira – PDP 2012 

Fonte: FLORIANÓPOLIS, 2012e (Adaptação por Cid Neto) 

 

 

5.5 – O PMMC na Mídia 

 Como já descrito anteriormente neste trabalho, não existem muitas fontes sobre o PMMC. 

Os trabalhos acadêmicos específicos sobre a UC são dois. Na Internet somente as informações mais 

básicas, como tamanho da área, lei e ano de criação eram encontradas numa primeira procura. 

 Com alguma persistência ou refinamento da pesquisa, algum outro dado podia ser 

encontrado, mas nada que suprisse a grande necessidade por entendimento e compreensão por parte 

da população e dos gestores, sobre o PMMC. Esta situação é comum a todo e qualquer espaço 

protegido da Grande Florianópolis, que com maior ou menor intensidade. Todas elas carecem de 

devidas apropriações e sofrem com usos inadequados, em parte, ocasionados por não terem as ALP, 
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espaços e esforços de divulgação de seus atrativos, regras e potencialidades, ao menos não como 

deveriam. 

 Salvo as praias, veneradas pelo ortodoxo turismo de "sol & mar", outros elementos presentes 

nas UC da cidade não são valorizados e muitas vezes, sequer considerados em essência. Resta para 

o morros e florestas (da mesma forma para os manguezais, porém estes com sérios agravantes), o 

simbolismo do verde como "natureza", que leva a visão das UC como intocáveis. Por traz disto, a 

especulação imobiliária, que adquire a determinadas áreas da cidade, busca pelos meios mais 

promíscuos a descaracterização da cobertura vegetal e a alteração dos zoneamentos de áreas 

terrenas, enquanto “vende” a paisagem da invendável praia e o sol. 

 Estas questões motivaram a criação, já no inicio da pesquisa, de um sitio virtual (site) no 

qual foram sendo inseridas informações e a sistematização que levaram ao projeto deste trabalho. A 

plataforma utilizada foi WordPress, que é construído de forma coletiva na rede, em software livre. 

Entre as possibilidades de uso do site, está a captação de estatísticas, que serão apresentadas neste 

subcapítulo em conjunto com as estatísticas obtidas sobre o página que trata sobre o Parque 

Municipal do Maciço da Costeira, no site do Coletivo UC da Ilha, também construído em 

WordPress. 

 O site foi atualizado com certa frequência durante o decorrer da pesquisa, mas somente após 

a finalização do trabalho, será de fato "preenchido" devidamente, a partir das correções e indicações 

realizadas no ato da apresentação. Entretanto, permanecerá sendo atualizado, na medida em que 

novos elementos venham a se somar ao tema abordado. 

 A iniciativa teve a pretensão de tornar interativo e de fácil acesso os processos e resultados 

das descrições e análises realizadas. Mesmo para a pesquisa, o site se fez importante, na medida em 

que dispunha de informações e mapas sobre o PMMC onde quer que eu estivesse. Em situações 

específicas, como em aulas, palestras ou debates que envolvem o tema, o site possibilitou rápido 

acesso a dados e informações. 

 Algumas páginas do site por suas origens e finalidades unicamente virtuais, como por 

exemplo aquelas destinadas para o uso de imagens interativas de satélite e uso de programas como o 

Google Maps e Google Earth não puderam ser adaptadas a este trabalho escrito. 

 Da mesma forma, os comentários, sugestões, perguntas e colocações realizadas pelos 

leitores, não acham espaço para serem descritas, restando apenas agradecer e reivindicar as 

possibilidades interativas como importantes para a construção deste trabalho. 

 Muitas são as novas tecnologias e geotecnologias que podem auxiliar na elaboração de 

pesquisas, projetos e trabalhos acadêmicos de modo a possibilitar o livre acesso a informação e a 
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circulação impulsionada do conhecimento humano acumulado. 

 Como complemento à pesquisa, sobretudo para o embasamento teórico, foi realizada 

também uma busca sobre grupos e entidades que estão realizando trabalho na área. A maioria das 

captações foram realizadas na Internet, demonstrando que aos poucos o tema vem surgindo na 

mídia. 

Pesquisando junto ao CNPq e nos diretórios da UFSC, podemos encontrar grupos de 

pesquisa em diversas áreas, porém serão relatados aqui os ligados às ciências humanas e da terra 

por considerar melhor adequados às bases conceituais e teóricas com que a geografia vem tratando 

a temática. Entretanto cabe citar aqueles grupos de outras áreas que possuem outras abordagens ou 

mesmo formas de compreender a questão que contribuem ao seu modo para o debate. 

 Daqueles ligado a UFSC, destacamos Os seguintes: Grupo Gestão do Espaço – Grupo GE;  

Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Ecologia e Desenho Urbano – GIPEDU; Grupo de 

Gerenciamento Costeiro Integrado; Núcleo de Estudos do Mar – NEMAR; Laboratório de Ecologia 

Humana e Etnobotânica – LEHE; Núcleo de Educação Ambiental do Centro Tecnológico da UFSC 

– NEAmb; Laboratório de Biogeografia e Macroecologia Marinha – LBMM; Núcleo 

Transdisciplinar de Meio Ambiente e Desenvolvimento – NMD; Laboratório de Imigração, 

migração e história ambiental – LABIMHA; Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ensino de 

Geografia – NEPEGeo; Núcleo de Estudos de Populações Indígenas – NEPI; Núcleo de Pesquisas 

em Florestas Tropicais. 

 Muitos outros grupos Brasil a fora estão realizando trabalhos na área, entre eles se destaca o 

Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas e Áreas Úmidas Brasileiras da USP 

(NUPAUB) com raízes na antropologia e nos estudos das populações tradicionais. Trabalhos como  

'O mito da natureza intocada' e 'Etnoconservação: novos rumos para a proteção da natureza nos 

trópicos' são fundamentais para a compressão das dimensões, objetivos e práticas em proteção da 

natureza. 

 Ligados diretamente à geografia ou à geógrafos(as), temos o grupo Gestão do Patrimônio 

Natural da UEPG, Grupo de Estudos sobre Áreas Protegidas da UFMT (GEAPRO), Planejamento e 

Monitoramento de Áreas Naturais Protegidas do Estado de São Paulo e Uso Público em Unidades 

de Conservação do Estado de São Paulo, os dois últimos ligados ao Instituto Florestal de São Paulo. 

 No entanto, com relação ao PMMC, a procura no Google não parece muito intensa, o que 

reforça a ideia de que o PMMC não é amplamente conhecido. Desde o inicio da pesquisa, quando 

pesquisado o termo "PMMC", sempre aparece no Google em primeiro plano, o site da Prefeitura 

Municipal de Mogi das Cruzes. O PMMC da Ilha de Santa Catarina aparece somente na segunda 
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página, graças à página em análise e ao site do Coletivo UC da Ilha. Quando buscado com a grafia 

completa de seu nome, aparece ocupando toda a página, sendo que 80% são links das páginas dos 

dois últimos sites citados e algumas postagens posteriores. O site do PMF não aparece nas primeiras 

páginas, nem mesmo quando adicionado para a busca, a sigla PMF ao lado do nome do parque. 

 Algumas poucas matérias sobre o PMMC foram ao ar, como nos casos recentes do anúncio 

de venda do Poção, da prisão de um extrator de palmito e da demolição do loteamento no Rio 

Tavares. Estas ganharam espaço na internet, em sites e blogs dos movimentos sociais e inclusive no 

site da Prefeitura e dos meios de comunicação de massa. Antes destas, somente um conjunto de 4 

matérias publicadas no ano 2000,  pelo destacado Jornalista Celso Martins, que na época trabalhava 

no Jornal AN Capital, buscaram trazer o Maciço da Costeira para o conhecimento do público em 

geral (conforme já citadas ao longo desse trabalho). 

 Ocorrem também alguns desserviços ao PMMC, como por exemplo, trabalhos acadêmicos e 

matérias que se referem aos ambientes do Maciço da Costeira ou à pontos específicos do mesmo, 

sem dar os devidos créditos a existência e importância da Unidade de Conservação. É o caso da 

dissertação de Mestrado de Paulo Barral Vieira, defendida em 2010, que retrata a “evolução” urbana 

do Bairro Córrego Grande, onde por vezes são abordados os aspectos históricos, econômicos, 

sociais, culturais e os aspectos de proteção ambiental, ressaltando inclusive o Parque Ecológico do 

Córrego Grande como a maior e mais importante área verde do bairro, sem pontuar o PMMC e sua 

inexorável relação histórica e atual com o bairro. 

 Portanto, a pesquisa detonou a conclusão que a carência de publicidade do PMMC deve-se 

ao fato da não apropriação de suas possibilidades. As demais UC da Ilha, são mais noticiadas e mais 

conhecidas que o PMMC, no entanto, percebe-se que suas publicidades são devidas aos seus 

atrativos, como praias, lagoas e outros, mais reconhecidos e procurados pela população e pelos 

turistas. Mesmo a PMF, quando produz seus mercadológicos guias e informativos sobre a cidade, 

ressalta com propriedade os atrativos e não as formas de proteção que estes possuem. 

 Cabe fazer menção aos esforços do Coletivo UC da Ilha em trazer a temática a tona, 

divulgando e realizando eventos, textos e imagens em seu site e demais meios de comunicação e 

espaços de atuação. A PFM precisa urgentemente melhorar as páginas referentes a Unidades de 

Conservação pois não parece objetivo do Coletivo suprir esta demanda. A oficialidade da qual tanto 

precisam as UC para se efetivarem, pode ter reforço com uma boa ação de divulgação, sinalização e 

informação com base em logotipos estilizados, aproximados da identidade visual da FLORAM. 

 Segue apresentação das estatísticas (figuras 128, 129 e 130) e análise efetuada sobre os 

dados adquiridos no site da pesquisa: 
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Figura 128 – Estatísticas do site da pesquisa 

Fonte: <http://parquemunicipalmacicodacosteira.wordpress.com/>, 2012 

 

 
 

 

  

Figura 129 – Estatísticas do site da pesquisa (2) 

Fonte: <http://parquemunicipalmacicodacosteira.wordpress.com/>, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://parquemunicipalmacicodacosteira.wordpress.com/
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Figura 130 – Estatísticas do site da pesquisa (3) 
Fonte: <http://parquemunicipalmacicodacosteira.wordpress.com/>, 2012 

  

 

Ocorreram então, de dezembro de 2009 até o dia 13 de setembro de 2012, 2.990 visitas ao 

site, sendo distribuídas no decorrer dos meses conforme tabela acima. Nas tabelas resumitivas 

(Estatísticas dos meses e anos, as médias por dia e a listagem das páginas por ordem de acessos) 

disponíveis na plataforma de manejo do site apresentam uma possibilidade variada de análises. 

 Destaca-se que a disposição das páginas rendeu resultado esperado, onde é possível observar 

o ordenamento interessante das páginas mais acessadas, sendo as três mais, representantes típicas de 

buscas acadêmicas e escolares, remetendo-se ao texto principal (página inicial), as bibliografias e ao 
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autor. 

 Compreende-se assim que parte dos objetivos propostos foi alcançada, visto que estabelecer 

maior divulgação e acesso à informação sobre o PMMC, bem como a disponibilização de ampla 

bibliografia foram objetivos específicos da pesquisa. 

 Outro componente importante desta análise são as estatísticas (figuras 131 e 132) fornecidas 

pelo site do Coletivo UC da Ilha, também adquiridas no dia 13 de setembro de 2012. 

 

 

 

Figura 131 – Estatísticas do site do Coletivo UC da Ilha (página do PMMC) 

Fonte: <http://www.ucdailha.org.br/>, 2012 

 
 

 

Uma análise rápida das estatísticas do site do Coletivo UC da Ilha reforça a constatação de 

que o PMMC é a Unidade de Conservação menos conhecida da região. O número de acessos da 

página do PMMC neste site não configura cerca de 20% daqueles recebidos por outras UC irmãs, 

como o Parque Municipal da Lagoa do Peri (PMLP) e o Parque Municipal da Lagoinha do Leste 

(PMLL), que se aproximam de 2.500 acessos cada. 
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 Contudo, parte de número pequeno de acessos, 322, se deve ao fato dos próprios 

indexadores disporem o site da pesquisa primeiro nos mecanismos de busca. E ainda pelo fato do 

próprio site do Coletivo remeter rapidamente a leitura para o site da pesquisa. 

 Espera-se que com a conclusão deste trabalho, com suas devidas e endereçadas publicações, 

as condições de informações sobre o PMMC melhorem e que a interatividade acerca da temática da 

proteção ambiental e cultural da Ilha de Santa Catarina se expanda ao máximo. 

 

 

 

 

Figura 132 – Listagem estatística do site do Coletivo UC da Ilha 

Fonte: http://www.ucdailha.org.br/, 2012 
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 CAPÍTULO VI – CONCLUSÕES 

O PMMC é a Unidade de Conservação mais carente da Ilha de Santa Catarina. Isso não 

significa ser a mais vulnerável diante das ameaças cotidianas que todas elas vêm sofrendo. Por 

restar tantos anos no esquecimento, o PMMC tem muitas possibilidades a serem descobertas, 

muitas mais do que as apontadas neste trabalho. 

 As populações dos arredores do Maciço da Costeira, com suas semelhanças e diferenças 

quanto ao processo histórico de uso e ocupação da terra, acentuadas pelas discrepâncias sociais às 

quais são submetidas nos dias atuais, definitivamente, desconhecem e não se sentem parte do 

PMMC. O que pode denotar um cenário de desolação pode também ser o trunfo para a conquista do 

êxito do PMMC, na medida em que este se tornar central em toda política pública que venha a 

ocorrer nos arredores do Parque. 

 A respeito observou Neide em 1999 "Uma constatação importante da pesquisa foi a falta de 

conhecimento por parte da população da existência de um parque municipal naquela área" 

(SCHNEIDER, 1999: 75). Ela continua tragicamente "O PMMC foi criado pela lei 4605 no ano de 

1995, e ainda não é reconhecido da maioria dos moradores. Cerca de 80% dos moradores 

pesquisados desconhecem a criação do parque" (SCHNEIDER, 1999: 62). Borges complementa, 

buscando notar o PMMC para o contexto da cidade, onde resume sua importância e possibilidade 

múltipla de apropriação a uma "[…] função mais simbólica ligada à presença do "verde", isto é, a 

mata "intocada", ainda não "violada" pelo urbano" (BORGES, 2010: 16). Outro elemento 

importante para o desconhecimento do PMMC é que juntamente com as Unidades de Conservação 

do Maciço do Morro da Cruz (PMMMC e Reserva Menino Deus) são as únicas que não possuem 

ligação com o mar ou praia. 

 Frente às confirmações feitas neste trabalho sobre o cenário de entendimento sobre o 

PMMC, afinal, existe de fato uma definição única que explique o PMMC e seus habitantes e 

usuários? 

 Sua gênese explica em parte a falta de participação e entendimento sobre o mesmo, pois 

ainda que a demanda de sua criação tenha sido comunitária, inclusive com numeroso volume de 

assinaturas, foi na verdade a intentada de poucos indivíduos representando suas comunidades que 

deu origem ao PMMC. A crença e a espera destes indivíduos pela implementação por parte do 

poder público não mostrou ser eficaz para a consecução dos objetivos do Parque, que poderia 

durante este longo período, ter sido espaço de inúmeras atividades de sensibilização acerca da 

importância da UC. 

 Se houvesse pressão por parte de uma mobilização social, tal como ocorre em algumas UCs 
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da região, etapas da implementação da UC já teriam sido iniciadas, e quem sabe, até concluídas. 

 O PMMC é definitivamente um parque de papel, desconhecido de seus próprios habitantes, 

do poder público e dos turistas, sendo somente conhecido e usado pelas formas tradicionais, que 

juntamente com os amantes da natureza, caçadores e extratores, não se apropriam do espaço 

enquanto protegido. 

 As potencialidades do PMMC são ofuscadas pela não adequação do mesmo com a 

legislação, trazendo insegurança e o sentimento de exclusão, quando na verdade, se trabalhado para 

isto, tem condições de realizar o inverso, aproximando as pessoas, sejam elas moradores ou 

visitantes, com a Unidade de Conservação. A falta de vontade política e de destinação de verba é, 

portanto, factualmente propositada, sendo a mescla de omissão e desconhecimento por parte do 

poder público e da população em geral [grifo nosso] levantada na primeira frase deste trabalho, 

na verdade reflexo do esquema montado entre o público e o privado em uma cidade onde 

historicamente tem prevalecido o poder e a influência dos setores mais conservadores e privatistas 

da sociedade brasileira, setores estes que não compreendem senão pelo lucro, até mesmo as bases 

conceituais e praticas cotidianas que buscam a integração concreta – retorno, do homem com a 

natureza, onde tudo é mercantilizável e passível de valoração monetária. 

 O conceito e os mais variados objetivos possíveis com as Unidades de Conservação, em 

termos de controle territorial/populacional e de apropriação meramente econômica, tem sido mais 

utilizado em geral, do que em termos de integração e adequação de práticas e métodos que 

propiciem bons usos das UC e melhorias imediatas na vida das populações tradicionais. Políticas 

públicas que de fato impulsionem a implementação das UC são em demasiado menor número do 

que as medidas de criação das mesmas. Toda sorte de agressões vem se realizando com relação à 

proteção do meio e o principal instrumento legal existente para dar cabo ainda é utilizado de forma 

distante daquela objetivada e delapidada técnico-cientificamente nos últimos 40 anos, com grande 

grau de aprovação e até mesmo de participação social nos processos que consolidaram a política 

nacional de meio ambiente e todos os demais aditivos legais que dão o arcabouço basal para as lutas 

em defesa do meio ambiente equilibrado. 

 O PMMC imerso em problemáticas variadas, rodeado de conflitos adormecidos e propenso 

a situações aparentemente inimagináveis, dado o potencial presente, acredita-se ter sido bom 

exemplo para uma análise ainda maior, referente a proteção ambiental e cultural da Ilha de Santa 

Catarina, cuja importância do PMMC na conjuntura colocada é fato consolidado e recíproco. 

 O PMMC, com seus 1453,3 hectares é um ambiente a ser redescoberto pela população.  Este 

processo está em curso, de modo lento e gradual, desde a retomada da ocupação das encostas, mas 
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infelizmente não foi oportunizada aceleração e incremento deste com a lei de criação do Parque, 

parecendo haver necessidade do estabelecimento do um novo marco regulatório, dentro das 

premissas legais atuais, com metodologia e critérios renovados, a partir da participação social e com 

amplo suporte técnico-científico por parte dos órgãos públicos e entidades da sociedade civil 

organizada. 

 Alguns passos foram recentemente iniciados, e neste sentido, ressalta-se conclusivamente o 

papel importante que tem a cumprir o GT – PMMC, estabelecendo passo a passo os arranjos 

participativos das adequações ao SNUC, que trarão sistematicamente, novas caras e usos ao 

PMMC. O embrião do Conselho Consultivo, a partir deste GT, já está iniciado e assim precisa ser 

reconhecido pelo conjunto da sociedade. 

 A adequação ao SNUC, como já citado no trabalho, aparece como mecanismo para expandir 

as possibilidades da UC com relação às comunidades que a cercam, de modo a garantir as devidas 

apropriações que merecem este espaço. Buscando dar estes passos, o GT vem trabalhando uma 

proposta de redelimitação do PMMC, de modo a garantir o devido reconhecimento do mesmo em 

sito e com isto reduzindo consideravelmente os conflitos fundiários dos arredores da UC. 

 Com relação aos limites e as premissas que vem sendo usadas para as novas definições, cabe 

ressaltar a busca pela inclusão de áreas de potencial ecológico, de modo que mesmo tendo sua área 

diminuída em algumas porções, o prognóstico do resultado final é a expansão do PMMC em cerca 

de 5%. Para tal, áreas como os morros e parte da baixada do extremo sul do Maciço, no Rio tavares 

deverão ser incorporadas, áreas essas que contem inclusive ambientes de Manguezal e de floresta 

baixa (Floresta Quartenária de Planície). 

 Mesmo a ETE localizada na região, poderia ser inclusa ao Parque, para no zoneamento 

constar como zona conflitante e assim assegurar a UC contra os possíveis impactos e receber 

contrapartida, afinal, o empreendimento está em curso e a área da UC vai sofrer com impactos de 

um modo ou de outro. 

 Uma vez realizada nova proposta de limites (mapa 7), levando em consideração os dois 

critérios principais utilizados pelo GT: anexar remanescentes florestais não efetivamente ocupados, 

nos arredores imediatos da UC e desafetar áreas ocupadas de forma consolidada prioritariamente de 

baixa renda,  pode-se presumir a permanência da categoria Parque Nacional, pela qual sempre foi 

tratado, mas agora em adequação ao SNUC, passará a ter novo “prefixo”: Parque Natural 

Municipal. 

 Outra categoria aproximada, como Monumento Natural, que permitiria de alguma forma 

pequenos grupos humanos dentro da UC, exigiria outros critérios que buscassem a expansão da UC 
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sobre as áreas tradicionais em risco pela urbanização, implicando em um cadastramento e 

caracterização bastante peculiar sobre as populações residentes. 

 Entretanto, mesmo com esta nova redelimitação, considerando a desafetação da grande 

maioria das áreas conflituosas na borda do PMMC e a manutenção da categoria Parque, a questão 

da regularização fundiária estará longe de ser consumada. Até mesmo porque, quando iniciado o 

processo de consulta pública pelo qual passará a proposta de redelimitação, via audiência pública, 

conflitos por terras não ocupadas efetivamente, mas registradas e documentadas em nomes de 

particulares ganhará novo cenário e parte dos conflitos adormecidos tendem a ser evidenciados.

 Avançando naquilo que seria desdobramento destas ações do GT, onde este trabalho 

pretende servir de apoio, mas ainda fazendo referencia à questão fundiária, a identificação e o 

mapeamento dos principais Corredores Ecológicos e da Zona de Amortecimento imediata do 

PMMC serão trabalhos fundamentais para compreensão das dinâmicas naturais e culturais 

localizadas junto ao Maciço da Costeira e trarão à tona ainda mais os conflitos entre a propriedade 

privadas e os objetivos do Parque. 

 É necessário com grande urgência que se estabeleça orçamentos ordinários para o inicio de 

uma política de regularização fundiária com vistas a garantir os limites e o cumprimento dos 

objetivos das UC de modo a salientar estrategicamente o desenvolvimento populacional dos 

arredores destas positivando os usos e a apropriação destas com o meio. As políticas de habitação 

de interesse social municipais não podem permanecer descoladas das políticas ambientais/culturais. 

 As questões fundiárias ativas e latentes são bastante pontuais e trazem até uma certa 

pequinesa, quase provinciana, para o PMMC. Por fim, por serem pontualizadas, passam até uma 

sensação de facilidade de resolução de conflitos, desde que estes fossem de fato bem identificados e 

metodologicamente trabalhados para a resolução. No entanto, seguindo o ritmo imposto para 

Florianópolis, e dada a localização do PMMC, seria estranho que a pequinesa destes conflitos 

permanecessem por muito mais tempo. 

 Destacam-se neste aspecto, dois pontos do Maciço: Morro da Lagoa (Itacorubi) e o terreno 

do Manoel Borba (Rio Tavares). O primeiro, como já visto, sofre com a privatização de todo o 

extremo norte do Parque, por condomínios de alto padrão, juntamente como os demais similares 

que estão surgindo no Pantanal e Córrego Grande são grandes agentes transformadores dos 

arredores da UC no momento e por isso carecem de especial atenção nas análises. 
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Mapa 7 – Mapa dos Limites Propostos ao Grupo de Trabalho do Parque Municipal do Maciço da Costeira 

Fonte: Cid Neto e Orlando Ferretti, 2012 
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 O segundo ponto, por seu isolamento visual e desconhecimento completo, vem sendo 

ocupado de forma indiscriminada por famílias empobrecidas cujo processo é inicial mas 

terrivelmente “promissor”, devido a falta de sucesso da intentada da implantação de um condomínio 

de luxo na área, o parcelamento irregular desvalorizado vem ocorrendo cotidianamente, sendo ali o 

foco de expansão do processo de favelização recorrente por toda a ilha. De certa forma, o auge do 

crescimento dos bairros mais empobrecidos do Maciço, como o Pantanal e a Costeira do Pirajubaé, 

já foram consolidados, sendo a expansão atualmente àquela que se observa nas variadas localidades 

do Rio Tavares. 

 Observa-se com certa facilidade o descaso propositado da PMF ao conceder as mais de 400 

alterações no Plano Diretor em vigor e ao apresentar proposta onde as premissas da proteção 

ambiental não constam como prioritárias. Na análise realizada acerca da proposta de 2010 e 2012, 

notou-se que o PMMC é lembrado apenas dentro do aspecto simbólico e de presença da natureza, 

mas não é considerado naquilo que é fundamental para a sua eficácia ambiental, no que concerne o 

Plano Diretor a somar esforços com os objetivos da Unidade de Conservação, que são basicamente 

a garantia dos Corredores Ecológicos e da Zona de Amortecimento. 

 Elemento de grande relevância com relação à Zona de Amortecimento da Unidade são as 

áreas consideradas de risco ambiental e social. Conforme trabalho realizado pelo CEPED-UFSC, no 

PMMC ocorrem, sobretudo na Costeira do Pirajubaé. 

 

No Maciço da Costeira do Pirajubaé foram mapeados os assentamentos precários 

denominados Costeira I, Costeira II e Costeira III. De acordo com o levantamento de risco 

de escorregamentos foram identificados setores de risco de escorregamentos (Mapa 02), dos 

quais setores são de 5LVFR0pGLR e setores de 5LVFR$OWR (Quadro 04). As 

condicionantes naturais a movimentos de massa são os matacões, os quais em muitos casos 
ficam expostos pelos cortes para a construção das moradias e se desestabilizam ao perder o 

material de apoio, a exemplo da Costeira I. A situação se agrava ainda mais com a falta de 

sistema de drenagem, que não permite o correto escoamento das águas pluviais e servidas. 

Em outras situações, como na Costeira III, os blocos estão depositados nos canais de 

drenagem natural e que podem atingir as casas, especialmente em episódios pluviais 

intensos. (CEPED-UFSC, 2007) 

 

 Não curiosamente, as áreas apontadas como de risco (figura 133), se sobrepõem às áreas 

desvalorizadas, ocupadas irregularmente e dispostas no Plano Municipal de Habitação de Interesse 

Social (figuras 134 e 135) e nas propostas de Plano Diretor, como ZEIS, demonstrando que as 

políticas públicas para áreas do Maciço da Costeira estão desencontradas e focadas em remediar 

consequências da falta de políticas integradas anteriores entre habitação, saneamento e ambiente. O 

mesmo ocorre no Pantanal, onde inclusive ocorreu tumultuada remoção já citada no trabalho, 

justamente onde área de risco coincide com proposta de ZEIS. 
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Figura 133 – Áreas de risco no PMMC (Costeira do Pirajubaé) 

Fonte: CEPED-UFSC, 2007 

 

 

 

Figura 134 – Imagem de distribuição das ZEIS nos arredores do PMMC 

Fonte: FLORIANÓPOLIS, 2012f 
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Figura 135 – Imagem dos “espaços vazios” segundo a PMF 

Fonte: FLORIANÓPOLIS, 2012f 

  

 

Ainda com relação ao zoneamento dos arredores da UC, as propostas (2010 e 2012) de 

Plano Diretor apresentadas pela PMF, são apresentadas sob o conceito da Reserva da Biosfera em 

Ambiente Urbano, conforme relata Ferretti (já citado noutro capítulo), entretanto, quando analisada 

as propostas juntamente com os zoneamentos dispostos nos mapas, verifica-se contradições das 

mais intensas. O debate acerca da importância ou não do reconhecimento internacional junto a 

UNESCO como RBAU é polêmico e divide lideranças comunitárias e pesquisadores dedicados ao 

tema. 
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 Além do zoneamento externo da UC, muito importante é o zoneamento interno. Nos mapas 

apresentados durante o trabalho, é possível observar as características principais da cada zona do 

maciço, de modo a prenunciar algumas manchas para o zoneamento da Unidade. De modo 

genérico, pode-se imaginar que as zonas intangíveis e de maior proteção se concentrarão no Rio 

Tavares e no Canto da Lagoa e que as zonas de usos mais efetivos, como visitação, educação 

ambiental e outras que venham a ocorrer, acontecerão nos arredores do Pantanal, Córrego Grande e 

Costeira do Pirajubaé. A antena do topo do Maciço, bem como as redes de transmissão e as 

captações d'água poderão ser enquadradas como zonas conflituosas. 

 Para um Zoneamento Ambiental preciso e detalhado, é necessário uma maratona de estudos 

de campo e análise de imagens. No caso do PMMC, um lugar merece destaque especial neste 

zoneamento. O terrero do Seo Valci, cercado de ruínas coloniais, carece de atenção especial, que 

garanta não só a permanência deste homem tão importante para o Maciço da Costeira, bem como 

para musealizar as ruínas e ofertar ao visitante este ponto como atrativo cultural. 

 A soma destes trabalhos e definições (limites, categoria, corredores ecológicos, zonas de 

amortecimento e zoneamento) são o escopo do Plano de Manejo, que reunirá em uma só ferramenta 

legal, todos os estudos e pesquisas, legislações e definições que regerão a gestão o manejo do 

Parque. Dentre os elementos a serem descritos e detalhados pelo Plano de Manejo, são as estruturas 

físicas do Parque, até o momento inexistentes. 

 É indispensável que as estruturas de apoio a gestão e ao manejo sejam rapidamente 

construídas. Boas e bem localizadas estruturas para a sede administrativa e uma boa sede de 

visitação são fundamentais para consecução dos objetivos da Unidade, bem como para avançar nas 

possibilidades existentes entre o limiar da existência e do reconhecimento do Parque. 

 A principal forma de integração a curto e médio prazo das populações dos arredores e 

mesmo àquelas distantes da UC, é através da visitação orientada, permitida e incentivada para os 

Parques. A visitação é um mecanismo potencial para o PMMC. Levando em consideração os 

princípios estabelecidos no SNUC e nas diretrizes de visitação em áreas naturais do ICMBio e 

Normativas do mesmo órgão e da Fundação Municipal do Meio Ambiente (FLORAM) que regem a 

Condução Ambiental, onde a participação nos processos de implantação das UC pelas comunidades 

próximas ou residentes na áreas protegidas é premissa, o estabelecimento de um Programa de 

Visitação consiste inicialmente pelo esclarecimento e convencimento da população local sobre as 

condições, vantagens e benefícios que um Programa de Visitação bem elaborado e executado traria 

para a comunidade, seja através do surgimento de trabalho e renda, seja pela real proteção ao 

ambiente visitado. Destaca-se mais uma vez o pioneiro trabalho do Coletivo UC da Ilha nas ações 

realizadas e da UATAPÍ, na confecção de roteiros de visitação para o PMMC. 
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 Os principais meios para esta inserção no meio comunitário são contatos com os Centros de 

Saúde, Centros de Ensino e os Centros Comunitários. Sendo que anteriormente devem ter sidos 

realizados e concretizados os contatos com os órgãos responsáveis pelas áreas abrangidas no 

sentido de viabilização técnica, jurídica e prática do projeto. 

 O Maciço da Costeira é composto por mais de 15 comunidades, sendo seus acessos 

localizados em todos os bairros, com maior destaque ao bairro Pantanal, que possui o melhor e mais 

rápido acesso às áreas prioritárias para visitação e ao topo do maciço. Entre os principais atrativos 

estão o Morro da Antena, o Laguinho, trechos de Floresta Ombrófila Densa altamente recuperados, 

a casa e o Seo Valci, as sequências dos processos de sucessão ecológica, as ruínas. 

 No que toca aos atrativos, para diferentes gostos e objetivos, existe diferentes caminhos e 

trilhas, com intensidades variadas. A visitação orientada não se resume à atividade turística, 

servindo de apoio à pesquisa científica (figura 136) e aos trabalhos de educação ambiental. 

 Outras atividades de manejo no PMMC são prioritariamente relacionadas à ocorrência de 

espécies exóticas invasoras, como já apresentado, o Pinus e o Eucaliptos principalmente. O manejo 

adequado destas madeiras, pode inclusive servir para a construção de equipamentos no Parque. 

Questões referentes a caça e extrações ilegais suscitam ao Plano de Manejo soluções em termos de 

fiscalização, monitoramento e presença de efetivo constante no Parque. O estabelecimento de um 

Plano de Manejo, bem como a adequação ao SNUC parece distante, considerando que no 

município, apenas as UC federais e estaduais estão em processo pouco mais avançado que as 

municipais. Nestes 17 anos desde a criação PMMC, pouco se fez para implementar a lei que o cria. 

Tão pouco se fez para a adequação devida à lei 9985 – 00 que estabelece o Sistema Nacional de 

Unidade de Conservação da Natureza. Deste modo, permanece o PMMC sem Plano de Manejo, 

Conselho Gestor, demarcação efetiva e sinalizada, estando sequer o Parque no imaginário popular 

das populações mais próximas. 

A captação irregular de água realizada em todo o maciço precisa urgentemente ser 

considerada questão de saúde pública e pautada por uma política ambiental e habitacional coerente. 

A solução pode novamente ser meio de integração entre comunidades e Unidade. A coletivização da 

coleta, mediado a cadastramento e gestão do município, podendo ser transferida para a comunidade 

mediante treinamento e vistoria frequente, se apresenta como a melhor solução. Levando em 

consideração que consta nos objetivos legais do Parque a proteção dos mananciais, que a 

dissertação de Neide Schneider aponta que cerca de 70% da população dos arredores do PMMC 

possuem sua distribuição de água provinda de nascentes do PMMC de forma irregular e que de 

acordo com as entrevistas realizadas com funcionários da FLORAM, não existe sequer 

conhecimento do órgão sobre o tema, fica evidenciado a importância da questão para o Plano de 
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Manejo. 

 

 

Figura 136 – Foto de estudo de campo do Coletivo UC da Ilha no PMMC 

Fonte: Vanessa Machado, 2010 

  

 

  

 No entanto, o caso do PMMC com a relação a não existência do Plano de Manejo não é em 

absoluto isolado e implicam no não uso de outras ferramentas de integração de gestão e manejo das 

UC da região, como por exemplo, o Mosaico de Unidades de Conservação, conforme explicita 

Ferretti 

 

Resultados preliminares apontam dificuldades de uma gestão integrada das UC. Faltando 

não só um sistema municipal de UC, como também um sistema integrado – mosaico e UC – 

que possa articular trabalhos conjuntos e possibilidades de ligação via corredores ecológicos 
entre as áreas protegidas. Somente 02 (duas) UC apresentam Planos de Manejo em efetiva 

operação, com 01 (uma) UC com plano pronto e aguardando modificação da Destinações 

adequadas, bons usos, possibilidades categoria (Parque Urbano do Morro da Cruz), e 04 

(quatro) com planos em estudo ou sendo executados. 

Existe a necessidade urgente de um planejamento de conservação da biodiversidade bem 

como a contratação de profissionais e técnicos para a administração e para os órgãos 
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gestores das UC na Ilha, faltam funcionários em número suficientes para atender a demanda 

de atividades e interesses. (FERRETTI, 2010: 8) 

 

 O processo de adequação ao SNUC está em curso, sobretudo pós criação do GT – PMMC, 

objetivando a formação do Conselho Gestor e realizar os trabalhos emergenciais sobre limites, 

categoria e o mapeamento dos principais conflitos fundiários de ocupação consolidada. 

 Os próximos passos devem ser no sentido de ofertar ao PMMC, condições de adequação 

plena ao SNUC, começando pelos critérios de cadastramento no CNUC, o que possibilitará 

financiamentos e recursos para as decorrentes projeções e resoluções de conflitos. 

 Se por um lado o Plano de Manejo poderia coordenar este conjunto de ações necessárias 

para a adequação, por outro, se elaborado a posteriori, pode já englobar questões até então não 

evidenciadas, sendo melhor adaptado a realidade concreta da UC. 

 É dentro desta linha que se finaliza a análise apresentada da pesquisa sobre o Maciço da 

Costeira, sua população e seu parque. A contradição colocada leva a crer que a dormência pela qual 

passou o Parque deste de sua criação o fez ser o menos conhecido entre todas as áreas protegidas e 

será o trunfo que vai garantirá o redescobrimento positivo do Maciço da Costeira, enquanto espaço 

público de convívio entre humanos e o meio equilibrado, condição vocacional que ressaltará não só 

o potencial ecológicos e paisagístico do PMMC mas de toda a Ilha de Santa Catarina e suas diversas 

UC a serem redescobertas. 

 A conclusão mais elementar deste trabalho sempre foi na verdade uma premissa para a sua 

realização. A invisibilidade do PMMC frente a sua praticabilidade em situ deve ser superada com o 

uso de linguagens e formas diversificadas de expor os resultados desta pesquisa. Estas questões 

foram pensadas no inicio da pesquisa e em sua conclusão, se justificam justamente por ter sido 

diagnosticado como primeira dificuldade para o entendimento sobre o mesmo: a completa falta de 

informação. 

 A maior parte da produção acadêmica acaba estocada nas estantes das bibliotecas 

universitárias, portanto, buscou-se criar formas de divulgação e apresentação para esse trabalho, a 

fim de atingir os maiores beneficiados (não só) com esse projeto: a população dos arredores do 

maciço, o Seo Valci e os habitantes de Florianópolis em geral (figura 137), a maioria deles muito 

distante das bibliotecas universitárias e seus respectivos livros pretos de capa dura. 

 É neste sentido que as diferentes versões propostas neste trabalho ganham importância. De 

acordo com o local e ambiente, uma das versões (site, jornal, gibi e a tradicional monografia) se 

mostra mais ou menos eficaz. No caso de Postos de Saúde e Centros Comunitários o formato 

“jornal” apresenta-se como melhor forma de leitura e de melhor compreensão. No caso da 

Educação Ambiental, o formato “gibi”, dialoga melhor com o público infant il, permitindo melhor 

assimilação. O formato “site” possibilita a pesquisa pela internet, para todos públicos, e servirá para 
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a defesa como meio de apresentação. A pesquisa acadêmica contará com a monografia, em seu 

“devido” lugar. 

Com material leve, ilustrado e didático, livre das pretensões e exigências acadêmicas de 

termos específicos e metodologias adequadas para o ambiente do conhecimento internalizado na 

academia, espera-se que este trabalho consiga penetrar os nichos pretendidos, fundamentais para a 

efetivação da construção coletiva e comunitária do Parque, bem como, poderá servir de referencial 

de construção, de uso e ocupação do novo ambiente do PMMC, de guia de integração para 

possibilidades apontadas, auxiliando então os habitantes da região, os órgãos responsáveis pela 

fiscalização e também os visitantes, em todas as questões ligadas à gestão e manejo do PMMC. 

 Entretanto as exigências acadêmicas, contudo, também trazem pontos positivos. É 

interessante para a universidade possuir e dispor de forma padronizada toda a produção que surge 

em seu seio. Espera-se por consequência das debilidades e lacunas deste trabalho, que muitos outros 

trabalhos acadêmicos/científicos venham a colaborar com a implementação do PMMC. Valorizando 

os pontos positivos da sistematização do conhecimento realizado na academia, foi realizada vasta 

pesquisa bibliográfica disposta a seguir. 

 

Vista de cima, em suas relações com o Homem, a Geografia nada mais é que a História no 

espaço, assim como a História é a Geografia no tempo (Élisée Reclus, O Homem e a Terra, 

tomo I, cap. I, 1906) 

 

 

 

Figura 137 – Foto Aérea da Região Central de Florianópolis 

Fonte: IPUF, 2000 
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REFERÊNCIAS 

 A revisão bibliográfica configura como um dos objetivos específicos deste trabalho. Neste 

sentido, tanto a forma quanto a distribuição das referencias, se faz de modo a resgatar todas as 

possíveis fontes sobre o PMMC e temas relacionados que podem contribuir no entendimento e 

análise da Unidade de Conservação bem como da proteção ambiental e cultural da Grande 

Florianópolis de modo geral. 

 Em paradoxo ao potencial analítico possível diante do número e tipos de Unidades de 

Conservação e demais espaços protegidos presentes legalmente na Ilha de Santa Catarina, estando 

estes, expostos a toda sorte de conflitos, relações e peculiaridades, a produção literária/acadêmica 

sobre o tema ainda é pequena e pouco avança de modo propositivo no sentido de impulsionar a 

efetivação das Unidades e demais áreas, parecendo inclusive, que a alimentação de alguns dos 

antigos problemas, com trabalhos técnicos paliativos e pesquisas isoladas, vem sendo uma maneira 

de manter a atual conjuntura da pesquisa cientifica praticada na Universidade brasileira e do 

descaso ambiental e cultural no qual está imerso a sociedade brasileira, onde prevalecem os 

interesses de poucos 'beneficiários'. 

 Portanto, nesta temática, relacionado estritamente a região metropolitana de Florianópolis, 

existe não mais que uma dúzia de trabalhos com qualidade e comprometimento social. 

Recentemente vem ocorrendo uma mudança no cenário da pesquisa, do ensino e extensão das 

instituições de educação, cenário este forjado dentro de uma renovação ainda incipiente do 

pensamento e movimento ambientalista em Florianópolis, cuja produção e ação se intensificaram 

nos últimos anos desta pesquisa, com a criação de associações e com articulações amplas de debate 

sobre a cidade. 

 Diante do vislumbramento de fomento da temática, onde a concreta sensação de que “está 

tudo por fazer” perpassa os pontos negativos da não efetivação das Unidades de Conservação, em 

termos ecológicos, sociais e econômicos, e os pontos positivos de existir então uma grande carência, 

que se encarada como abertura, e ao ser construída e pavimentada como espaço de trabalho e 

pesquisa e para que novos projetos, de forma propositiva sejam elaborados, balizando as ações na 

efetivação das Unidades e demais Áreas Legalmente Protegidas. Destaca-se nesta inicial, mas 

promissora produção, as associações Coletivo UC da Ilha e UATAPÍ, bem como o Fórum da Cidade 

e alguns núcleos e departamentos das instituições de ensino como UFSC, IFSC e UDESC, que vem 

ensaiando parcerias amplas e participativas com os órgãos públicos partícipes do debate, como os 

de planejamento territorial, de meio ambiente, de cultura, de saúde, de educação e outros. 

 Com relação estrita à produção utilizada nesta pesquisa, os trabalhos de Raôni Borges e de 
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Neide Schneider foram os únicos exclusivamente dedicados ao PMMC encontrados ao longo da 

pesquisa, e por este motivo, ganham destaque durante o desenvolvimento deste trabalho, sobretudo 

nos capítulos dois e quatro. Outras fontes importantes são, por exemplo, provindas da FLORAM 

como o Relatório Global de 2009 e o Relatório Técnico N° 004/12 – DEPUC e também os 

documentos preliminares, ainda não publicados, do GT – PMMC. Outro destaque são as entrevistas, 

que apesar de poucas e da estratégia inicial não ter se concretizado, apresentam detalhes minuciosos 

do histórico, de diagnósticos e prognósticos para o PMMC. 

 

 

1 – Glossário 

 O Glossário deste trabalho realiza uma descriminação própria do autor, daquilo que se busca 

expressar com determinada expressão utilizada no texto. 

CID NETO: Pseudônimo do autor. 

 

MACIÇO: O termo "maciço" é empregado para designar uma estrutura montanhosa cujos 

topos rochosos, embora se sobressaiam na morfologia da paisagem, ainda assim são unidos por uma 

mesma base constituinte. O emprego da expressão “Maciço da Costeira” ou simplesmente "Maciço" 

iniciando com letra maiúscula diz respeito a toda a área em si, não se referindo restritamente à UC. 

 

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: Via de regra, o emprego das expressões “Parque”, 

“UC”, “Unidade” e “PMMC” querem fazer referência a área enquanto Unidade de Conservação. 

 

MORRO DA COSTEIRA: O Morro da Costeira, também conhecido como Morro da Gema 

d'ovo, é constantemente no trabalho chamado de Morro da Antena. 

 

MORRO DA LAGOA: Erroneamente utiliza-se Morro da Lagoa para se referir ao Morro 

das Sete Voltas. Em algum momento, para ser didático, pode-se encontrar esse equivoco neste 

trabalho. 

 

PIRAJUBAÉ: Pregibaé ou Prejubaé é nomenclatura encontrada para designar o nome do 

rio, que nasce no alto do PMMC e alcança o Rio Tavares na altura da Comunidade Valerim. Muitas 

vezes é reclamado como errado, visto o nome atual do Bairro vizinho, Costeira do Pirajubaé. 
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APÊNDICES 

 Apêndices são partes integrantes do trabalho, elaborados pelo próprio autor, que não 

compõem necessariamente o corpo do texto. Estão destacados como apêndices a proposta de 

entrevista, o termo de livre e esclarecido utilizado e o modelo das entrevistas. 

 

 

 1 – Proposta de Entrevista 

 As entrevistas foram concebidas para proporcionar ao trabalho fontes de dados e 

informações seguras, provindas daqueles que tem ou deveriam ter relação imediata e direta com o 

PMMC. Entre o conjunto de entrevistados, estão alguns moradores dos bairros dos arredores do 

PMMC, Associações de Moradores e Centros Comunitários, Funcionários da FLORAM e Hélio 

Carvalho. 

 As entrevistas propostas para aplicação com os moradores e centros comunitários/associação 

de moradores dos bairros dos arredores do PMMC possibilitariam comparações, por serem semi-

abertas, contendo considerável número de questões objetivas. Já as realizadas com os  funcionários 

da FLORAM, não se prestariam a comparações, são também semi-abertas porém no conjunto, 

foram mais subjetivas, possibilitando desenvolvimento de respostas mais amplas, expressando 

diferentes visões que dialogariam de forma institucional. 

 O conjunto de entrevistas foi elaborado no final da pesquisa, entre abril e junho de 2012, 

objetivando lograr êxito na obtenção de dados que suprissem os objetivos finais do trabalho.  No 

entanto, sem grande surpresa, não foi obtida número considerável de respostas, sobretudo entre os 

comunitários, desfalcando a análise de perspectivas locais e coletivas, mas indicando para o 

resultado da pesquisa, constatações severas quanto à compreensão da população e suas organização 

com relação ao PMMC. 

 Muitas das entidades procuradas são signatárias da carta que pede à PMF a criação do GT – 

PMMC, mas que, no entanto não deram sequência com participação nas reuniões bem como não 

responderam as entrevistas. 

 Foram contatadas as pessoas e entidades listadas a seguir. A listagem apresenta agrupados 

por bairros todos os nomes e entidades que foram procurados. Apresenta também os demais de 

acordo com o tipo de entrevista. No entanto, somente aqueles assinalados com um (*) retornaram o 

contato realizado e aqueles assinalados com um (**) foram devidamente entrevistados. 
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Modelos de Entrevista A e B 

(Centros Comunitários, Associações de Moradores, Lideranças Comunitárias e Moradores): 

Costeira do Pirajubaé 

• Conselho Comunitário da Costeira do Pirajubaé (*) 

• Conselho Deliberativo da RESEX Pirajubaé 

• Associação Caminho do Berbigão – Fabrício Gonçalves (*) 

Pantanal 

• Centro Comunitário do Pantanal – CCPan – Albertina da Silva Souza (*) 

• Associação de Moradores do Alto Pantanal – Cristiane Molina Araujo (*) 

• Associação de Moradores da Rua Rosa – Pantanal – Elton Batista Damian Rocha (**) 

• Silvio Cesar Nazário (*) 

• Felipe de Marco Pessoa (**) 

Córrego Grande 

• Associação de Moradores do Córrego Grande 

• Associação de Moradores do Sertão do Córrego – Cesar Floriano (*) 

• Loureci Ribeiro (*) 

Itacorubi 

• Conselho Comunitário do Itacorubi – Paulo Ruver (*) 

Canto da Lagoa 

• Associação de Moradores da Lagoa da Conceição – AMOLA 

• Associação de Moradores da Canto da Lagoa – Sidnei Olímpio da Silveira (*) 
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• Flávio Tessari (*) 

• Carlos Magnus   

• Luana Meireles Wirt (**) 

Porto da Lagoa 

• Associação de Moradores do Porto da Lagoa – AMPOLA 

• Rebeca Ribeiro Luz (**) 

Rio Tavares 

• Conselho Comunitário Fazenda do Rio Tavares (*) 

• Conselho Comunitário do Rio Tavares (*) 

• Thiago Linhares Bilck (**) 

Modelo de Entrevista C (FLORAM) 

• Danilo Funke – Chefe do Departamento de Unidades de Conservação (**) 

• Sayonara  de Castilhos Amaral – Chefe do Departamento de Educação Ambiental (**) 

• Mauro da Costa – Fiscal (*) 

Modelo de Entrevista D (Mentor do PMMC) 

• Hélio Carvalho Filho (morador da Rua Rosa – Pantanal) (**) 
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 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa acadêmica. Após 

ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao 

final deste documento, que está em duas vias. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Título da pesquisa: AS RELAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS E A GESTÃO DE UMA UNIDADE 

DE CONSERVAÇÃO: O PARQUE MUNICIPAL DO MACIÇO DA COSTEIRA – 

FLORIANÓPOLIS - SC 

Pesquisador Responsável: Aracídio de Freitas Barbosa Neto 

Contato: 9998-5968 / 3233-7919 – cidneto1@hotmail.com 

 A pesquisa consiste na elaboração de um diagnostico propositivo da real condição da 

Unidade de Conservação Parque Municipal do Maciço da Costeira, localizado na região central da 

Ilha de Santa Catarina. As entrevistas fazem parte de uma metodologia que inclui ainda estudos de 

campo e consultas bibliográficas. Os principais objetivos da pesquisa são: 

 >Identificar elementos da formação socioespacial e das principais relações socioambientais 

entre os sujeitos e os lugares do Maciço da Costeira, com fins de promover um banco de dados que 

colabore nas questões referentes ao manejo e gestão da Unidade de Conservação Parque Municipal 

do Maciço da Costeira (PMMC). 

 >Identificar o histórico e a situação atual do uso e ocupação do solo do Maciço da Costeira 

(área da UC, Zona de Amortecimento e comunidades circundantes); 

 >Apontar os principais conflitos fundiários e os principais usos diretos e indiretos existentes 

na área do PMMC; 

 >Levantar o conjunto de intervenções e interações entre os sujeitos e os lugares do Maciço 

da Costeira, na realidade legal destes 17 anos de PMMC e dos 12 anos do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza (SNUC); 

 >Resgatar bibliografia e disponibilizar banco de dados referente ao PMMC e seus arredores; 

 >Apresentar distintas versões para o trabalho (site, jornal, gibi e monografia), de modo a 

expandir e garantir a difusão do trabalho, visando sua aplicabilidade (jornal e gibi posterior a 

defesa). 

 Para acessar a andamento da pesquisa acesse:www.parquemunicipalmacicodacosteira.wordpress.com 

 A sua participação é muito importante para o êxito da pesquisa, onde todos os benefícios 

provindos são voltados para o bem comum. As informações declaradas nas entrevistas/questionário 

poderão constar no corpo do trabalho em trechos e serão anexadas integralmente ao trabalho. 

 

Aracídio de Freitas Barbosa Neto 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO/ENTIDADE 

Eu, _____________________________________________________________, RG:__________________________ 

abaixo assinado, concordo em participar, enquanto como sujeito/entidade, do estudo AS RELAÇÕES 

SOCIOAMBIENTAIS E A GESTÃO DE UMA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: O PARQUE MUNICIPAL DO 
MACIÇO DA COSTEIRA - FLORIANÓPOLIS – SC e declaro que fui devidamente informado e esclarecido pelo 

pesquisador Aracídio de Freitas Barbosa Neto sobre a pesquisa e seus procedimentos.                             . 

Assinatura:___________________________________________ Florianópolis, 14 de abril de 2012. 

http://www.parquemunicipalmacicodacosteira.wordpress.com/
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           3 – Modelos de Entrevistas 

Modelo de Entrevista A (Associações de Moradores e Centros Comunitários) 

1. Nome do entrevistado, nome e data de fundação da entidade: 

2. A Associação ou Centro Comunitário (CC) tem conhecimento da existência da Unidade de 

Conservação Parque Municipal do Maciço da Costeira?   

sim (  )  não (  ) 

3. Reconhece sua importância? 

sim (  ) quase sim (  ) quase não (  )  não (  ) 

4. O CC ou a comunidade participaram do processo de criação da UC? 

sim (  ) quase sim (  ) quase não (  )  não (  ) 

5. O CC realiza debate sobre a questão ambiental ou tem projeto na área da UC? Se sim, qual e 

como funciona? sim (  )  não (  ) 

6. O CC teve ou tem algum projeto na área ambiental? 

sim (  )  não (  ) 

7. A CASAN atende a toda comunidade com água potável? Se não, de onde vem as águas? sim 

(  )  não (  ) 

8. Quais são os principais usos da comunidade nas encostas e morros da região? 

Trabalho (  ) Lazer (  ) Roças, pastos e criações (  ) Captação de água (  ) Outros (  ) 

9. Existe na comunidade histórico de conflitos sobre a propriedade da terra, sobretudo no 

morros e encostas? 

sim (  )  não (  ) 

10. A comunidade se inseriu no processo do Plano Diretor Participativo, ainda em curso? 

sim (  ) quase sim (  ) quase não (  )  não (  ) 

11. Se ocorreu tal inserção, quais foram as principais demandas para a questão socioambiental? 

12. Foram contemplados no projeto apresentado pela prefeitura em 2010? 

sim (  ) quase sim (  ) quase não (  )  não (  ) 

13. Existe documentação e registros sistematizados da história da comunidade e do bairro? 

sim (  )  não (  ) Quais: _______________________________________________________ 



309 

 

14. Seria interessante para a comunidade, manter acesso para o Parque e desenvolver atividades 

e usos mais efetivos no local? 

15.  Questão Aberta (escreva no verso): 

 

 

Modelo de Entrevista B (Moradores) 

1. Nome, idade, naturalidade e comunidade? 

2. Quanto tempo reside na área? 

3. Tem participação ativa na comunidade, se envolve com as questões comunitárias, participa 

das atividades do Centro Comunitário? 

4. Quando e por onde soube da existência do Parque Municipal do Maciço da Costeira  

(PMMC)? 

5. Qual sua relação com o PMMC e que importância você dá ao lugar (morros, florestas, rios, 

lugares)? 

6. De onde vem a água que abastece sua casa? 

7. Existe na sua comunidade conflitos fundiários ligados a existência da Unidade de 

Conservação (UC)? 

8. O órgão público responsável, FLORAM, se faz presente na sua comunidade? 

9. Você observa ocorrência de irregularidades ambientais na UC e seus arredores? Quais e com 

qual frequência? 

10. O entendimento da Comunidade sobre o PMMC melhorou com o passar do tempo? 

11. Como você gostaria que fosse a relação entre o Parque e a Comunidade: 

12.  Questão Aberta: 

 

 

Modelo de Entrevista C (FLORAM) 

1. Como era ocupada a área do Parque Municipal do Maciço da Costeira (PMMC) quando da 

criação do mesmo? 

Ocupação tradicional (  ) Ocupação irregular (  ) Abandonada (  ) Outro (  ) _____________ 
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2. De onde surgiu a demanda/proposta para a criação da UC? 

Comunidades (  ) Ambientalistas (  ) ONG (  ) Poder Público (  ) Outros (  )______________ 

3. Como se deu o processo de criação? 

4. Em que nível ocorreu a participação popular/comunitária? 

Intensa (  )  Suficiente (  )  Razoável (  )  Insuficiente (  )  Precária (  )  Inexistente (  ) 

5. Quais bairros eram representados? Por quem? _________________________________ 

Pantanal (  )   Córrego Grande (  )   Itacorubi (  )   Canto/Porto da Lagoa (  )   Rio Tavares (  )   

Costeira (  ) 

6. Havia resistência para a criação do mesmo?  sim (  )  não (  ) Por parte de quem? 

Comunidades (  ) Empreendedores (  ) Poder Público (  ) Outros: ______________________ 

7. Quem elaborou o projeto que levou a lei e ao decreto de criação da UC em 1995? Com quais 

bases? 

8. O que se modificou na área após a criação da UC? 

9. Quais são os usos diretos e indiretos identificados pelo órgão na área da UC? 

10. Quais são os principais conflitos fundiários na área da UC? 

11. Quais foram as principais ações da FLORAM na área da UC? 

12. Por que passados 17 anos da criação do PMMC e 12 anos da criação do SNUC/SEUC a UC 

ainda não foi implantada devidamente? 

13. Quais são as perspectivas de adequação e cadastramento no SNUC/CNUC? 

14. Existem estudos identificando e ou delimitando os Corredores Ecológicos e a Zona de 

Amortecimento? 

15. A UC é de Proteção Integral, porém existem diversos usos diretos constatados, como por 

exemplo linhas de transmissão de energia, edificações e antenas, captações irregulares e da 

CASAN, Pequenas roças e criações, entre outros. Quais medidas têm tomado o órgão no sentido do 

mapeamento e averiguação das irregularidades? 

16. Como o órgão lida com as captações de água irregulares que existem por toda a UC? 

17. A Pedrita Planejamento e Construção Ltda está situada limítrofe à UC. A atividade de 

mineração que ocorre em sua zona de amortecimento imediata é permanentemente denunciada pela 

comunidade do Rio Tavares como impactante nos ecossistemas locais e na qualidade de vida do 
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bairro. Como o órgão compreende está situação? 

18. No processo de criação do Plano Diretor Participativo de Florianópolis as leituras 

comunitárias apontam para um crescimento lento, com vistas a proteção ambiental e expansão das 

áreas públicas para variados usos. Entretanto as leituras técnicas apresentadas pela PMF em 2010 e 

2012 não correspondem aos anseios comunitários. Zonas de Amortecimento e Corredores 

Ecológicos não são planejados do ponto de vista da efetividade ecológica e da servidão ambiental. 

Como o órgão participa do processo e como compreende a situação? 

19. Em pontos específicos das bordas do PMMC ocorrem ocupações irregulares, algumas em 

áreas de risco. Quais são as ações do órgão para tratar dessa questão? 

20. Questão Aberta: 

 

 

Modelo de Entrevista D (Hélio Carvalho) 

1. Como era a sua relação com as comunidades e qual o contato que tinha com as áreas do 

PMMC? 

2. Como eram essas áreas quando da criação do Parque? 

3. Quais foram os principais motivos e demandas que levaram você e seus pares a idealizar o 

PMMC? 

4. Quem mais se envolveu com o projeto? 

5. Como foi a tramitação do projeto até a Lei Municipal 4.605-95? 

6. Havia alguma resistência à criação do Parque? 

7. O que melhorou com a criação do mesmo? 

8. O que não se alcançou nesses 17 anos? 

9. O entendimento das comunidades ao redor do PMMC melhorou com o passar do tempo? 

10. Quais são as perspectivas para o PMMC para um futuro próximo? 

11. Alguém deveria ter sido entrevistado para este trabalho e não foi? Por quê? 

12. Questão Aberta: 
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ANEXOS 

 Anexos são aqueles documentos externos ao trabalho, não elaborados pelo autor, que 

possuem importância para a pesquisa. Estão listados a seguir os seguintes anexos: as Leis e Decreto 

de criam e regulamentam o PMMC, a Portaria FLORAM Nº 018/09 que cria o GT – PMMC e a 

Carta dos Centros Comunitários e Associação de Moradores dos arredores do PMMC pedindo a 

criação do GT. 
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           1 – Leis e Decreto que Criam e Regulamentam o PMMC 

LEI Nº 4605 CRIA  O PARQUE MUNICIPAL DO MACIÇO DA COSTEIRA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Faço saber a todos os habitantes do Município de Florianópolis, que a Câmara de Vereadores 

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica criado, nos termos do artigo 5º alínea a e parágrafo único, da Lei Federal nº 4.771, de 

15.09.65, o Parque Municipal do Maciço da Costeira. 

Art. 2º - Para fins desta Lei, entende-se por Parque Municipal do Maciço da Costeira, a parte do 

território já caracterizada como APP (Área de Preservação Permanente), pela aplicação da 

Legislação Federal vigente para a proteção do Meio Ambiente, delimitada em mapa do anexo I, 

parte integrante desta Lei. 

Art. 3º - Exclui-se, da delimitação da área do Maciço da Costeira, a área de alteração do solo 

destinada a exploração de jazida, classificada como P-1 pela Lei nº 2339, de 13.12.85. 

Art. 4º - Os objetivos da criação do Parque são: 

I - Preservar o patrimônio natural representado pela fauna, flora e paisagem, de modo que possa ser 

utilizado como área de interesse ecológico e de pesquisa científica; 

II - Proteger os mananciais hídricos que têm suas nascentes neste maciço de modo a permitir uma 

utilização adequada de seu potencial. 

III - Aproveitar as condições peculiares de sua paisagem natural e cultural para o adequado 

desenvolvimento de atividades educativas, de lazer e recreação; 

IV - Promover a recuperação da cobertura vegetal típica da região, em área onde se fizer necessária; 

V - Reinserir na área do Parque espécie da fauna representativa da região. 

Art. 5º - Aplicam-se ao Parque Municipal do Maciço da Costeira todas as disposições pertinentes, 

contidas na Legislação Federal, Estadual e Municipal, estando o Executivo Municipal autorizado a 

celebrar convênios com outras entidades, para o alcance dos objetivos fixados nesta Lei. 

Art. 6º - Fica expressamente proibida, em toda a extensão do Parque, qualquer forma de 

parcelamento do solo, bem, como, edificações de qualquer espécie 

Parágrafo Único - Excetuam-se do disposto no caput deste artigo, as construções necessárias para a 

implantação dos equipamentos públicos necessários a consecução dos objetivos do Parque, 

incluídos um mirante e um sistema teleférico, sendo os mesmos integrados à paisagem e 

compatíveis com a preservação do patrimônio natural. 
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Art. 7º - O sistema viário do Parque, compõe-se de caminhos e trilhas de pedestres, traçadas sobre 

as partes menos frágeis da área e harmonizados com a topografia existente, preservando ao máximo 

a vegetação arbórea. 

§ 1º - O órgão municipal de planejamento, em conjunto com os órgãos técnicos competentes em 

matéria de preservação ambiental, estudarão e definirão o aproveitamento ou não dos arruamentos 

já existentes nos limites da área do parque, visando atender os objetivos desta Lei. 

§ 2º - O acessos a circulação e a permanência temporária de visitante na serão admitidos em 

condições a serem fixadas por regulamento próprio, ressalvado o que dispõe esta Lei. 

Art. 8º - Fica expressamente proibida a coleta e ou supressão de qualquer espécime vegetal da área 

do Parque salvo para fins científicos, mesmo assim quando devidamente autorizado pela 

administração do Parque. 

Art. 9º - Fica expressamente proibida a prática de qualquer ato de caça, perseguição, apanha, 

coleta, aprisionamento e abate de exemplares da fauna do Parque. 

Parágrafo Único - é proibida a introdução de animais domésticos na área do Parque. 

Art. 10 - Os usos e atividades permitidas na área do Parque são: 

I - Estudos científicos; 

II - Atividades de lazer e recreação; 

III - Administração do Parque. 

Art. 11- À Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Florianópolis, 

caberá a gestão técnica, administrativa e operacional do Parque, fiscalizando através de seu corpo 

de fiscais, o cumprimento do disposto na legislação em vigor, podendo aplicar autos de infração e 

penalidades compatíveis. 

Art. 12 - (VETADO). 

Art. 13 - O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei em 90 (noventa) dias, a contar 

da data de sua publicação. 

Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. 

Paço Municipal, em Florianópolis, aos 11 de janeiro de 1995. 

SÉRGIO JOSÉ GRANDO 

Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 154/95 REGULAMENTA A LEI Nº 4605 DE 11 DE JANEIRO DE 1995, QUE 

CRIOU O PARQUE MUNICIPAL DO MACICO DA COSTEIRA. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no exercício das atribuições que lhe são 

conferidas pela legislação em vigor, 

DECRETA: 

Art. 1º - É objetivo fundamental da criação do Parque Municipal do Maciço da Costeira, a 

preservação do patrimônio natural representado pela flora, fauna, a proteção dos mananciais 

hídricos locais, o aproveitamento peculiar da paisagem cultural, a recuperação da cobertura vegetal 

e a reintegração de espécies da fauna, caracterizando assim como área de interesse ecológico e de 

pesquisa científica. 

Art. 2º - Entende-se por Parque Municipal do Maciço da Costeira, a área do território municipal já 

caracterizada como Área de Preservação Permanente (APP), pela aplicação da legislação federal 

vigente para a proteção do meio ambiente, conforme delimitação em mapa do anexo I, parte 

integrante deste Decreto. 

Art. 3º - Fica excluída do Parque Municipal do Maciço da Costeira, a Área de alteração do solo, 

destinada a exploração de jazida classificada como P-1 pela Lei nº 2339/85. 

Art. 4º - Aplicam-se ao Parque Municipal do Maciço da Costeira, todas as disposições pertinentes 

aos Parques, contidas na legislação federal, estadual e municipal, ficando o Executivo Municipal 

autorizado a celebrar convênios com outras entidades, buscando alcançar os objetivos da Lei. 

Art. 5º - Fica expressamente proibida em toda a área do Parque Municipal do Maciço da Costeira, 

qualquer forma de parcelamento do solo, construção de edificações de qualquer espécie, 

excetuando-se as construções necessárias a implantação dos equipamentos públicos necessários a 

consecução dos objetivos do Parque. 

Art. 6º - Fica expressamente proibida na área do Parque a prática de qualquer ato de caça, 

perseguição, apanha, coleta, aprisionamento e abate de exemplares da fauna, bem como a coleta e 

supressão de qualquer espécie vegetal, salvo quando para fins científicos autorizados pela 

administração. 

Art. 7º - Os usos de atividades permitidos na área do Parque Municipal do Maciço da Costeira são: 

I - Estudos científicos; 

II - Atividades de lazer e recreação; 

III - Administração do Parque. 

§ 1º - Caberá ao órgão de Planejamento Municipal, em conjunto com outros órgãos ambientais, a 
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elaboração de um plano de manejo, que definirá o zoneamento de usos e atividade citados no 

“caput” do artigo, bem como o sistema viário de integração. 

§ 2º - O sistema viário do Parque compor-se-á, preferencialmente, pelos caminhos e trilhas de 

pedestres existentes e novos acessos propostos em harmonia com a topografia e a preservação da 

vegetação arbórea. 

Art. 8º - Caberá a Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos (SUSP), a gestão administrativa do 

Parque, a fiscalização e o cumprimento dos dispositivos constantes deste Decreto, podendo aplicar 

autos de infração e penalidades compatíveis. 

Art. 9º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

DOE - 29.06.95 

Paço Municipal, em Florianópolis, aos 14 de junho de 1995. 

SÉRGIO JOSÉ GRANDO 

Prefeito municipal 

 

 

LEI Nº 4728 ALTERA DISPOSITIVO DA LEI No. 4605 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Faço saber a todos os habitantes do Município de Florianópolis, que a Câmara de Vereadores 

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - O artigo 2º da Lei 4605, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 2º - Para fins desta Lei, entende-se por Parque Municipal do Maciço da Costeira, a parte do 

território já caracterizada como APP (Área de Preservação Permanente), pela aplicação da 

Legislação Federal vigente para a proteção do Meio Ambiente, delimitada em mapa do anexo I, 

parte integrante desta Lei. 

Parágrafo Único - A municipalidade procederá a demarcação física dos limites do Parque. 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e revogam-se as disposições em 

contrário. 

Paço Municipal em Florianópolis, aos 26 de setembro de 1995. 

SÉRGIO JOSÉ GRANDO 

Prefeito Municipal 
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2 – Carta dos Centros e Associações Comunitárias dos Arredores do 

PMMC 

Florianópolis, 29 de Outubro de 2008. 

Ao 

Superintendente da FLORAM 

José Carlos Rauen 

Prezado Senhor, 

As entidades abaixo representadas vêm por meio desta solicitar medidas para a implementação 

efetiva do Parque Municipal do Maciço da Costeira (PMMC). A referida Área de Proteção (AP) 

foi criada por meio da Lei Municipal Nº 4.605/95, modificada pela Lei Nº 4.728/95. 

Somos um grupo composto por entidades comunitárias e de moradores do entorno do Parque que 

tem se reunindo para discutir medidas e ações (respaldadas pela Lei No 9.985, de 18 de julho de 

2000, que trata do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC) que visem dar início 

as discussões e a execução das seguintes atividades: 

 

(i) Formação do Conselho Consultivo do PMMC. 

SNUC Art. 29. Cada unidade de conservação do grupo de Proteção Integral disporá de um 

Conselho Consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por 

representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil, por proprietários de terras 

localizadas em Refúgio de Vida Silvestre ou Monumento Natural, quando for o caso, e, na hipótese 

prevista no § 2o do art. 42, das populações tradicionais residentes, conforme se dispuser em 

regulamento e no ato de criação da unidade. 

(ii) Adequação à Legislação Federal vigente, Lei No 9.985/2000, que criou o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação. 

SNUC Art. 55. As unidades de conservação e áreas protegidas criadas com base nas legislações 

anteriores e que não pertençam às categorias previstas nesta Lei serão reavaliadas, no todo ou em 

parte, no prazo de até dois anos, com o objetivo de definir sua destinação com base na categoria e 

função para as quais foram criadas, conforme o disposto no regulamento desta Lei. 

(iii) Elaboração do Plano de Manejo da AP. Uma vez que o PMMC existe à 13 anos e a Legislação 

Federal atual que incide sobre a AP está em vigência à 8 anos. 
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SNUC Art. 27. As unidades de conservação devem dispor de um Plano de Manejo. 

§ 3o O Plano de Manejo de uma unidade de conservação deve ser elaborado no prazo de cinco 

anos a partir da data de sua criação. 

(iv) Demarcação física dos limites do PMMC. 

Lei Municipal Nº 4.728/95. Art. 2o Parágrafo único: A municipalidade procederá à demarcação 

física dos limites do Parque. 

(v) Reavaliação dos limites da área da AP a fim de garantir os objetivos da criação desta 

unidade. Tal fato se deve a intensa pressão exercida nas áreas de Proteção Permanente (APP) no 

entorno imediato do PMMC e que, na época de criação do mesmo, não foram contempladas. 

Lei Municipal Nº 4.728/95. Art. 2o Para fins desta Lei, entende-se por Parque Municipal do 

Maciço da Costeira, a parte do território já caracterizada como APP (Área de Preservação 

Permanente), pela aplicação da Legislação Federal vigente para a proteção do Meio Ambiente. 

SNUC. Art. 22, § 6o A ampliação dos limites de uma unidade de conservação, sem modificação dos 

seus limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por instrumento normativo do 

mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de 

consulta estabelecidos no § 2o deste artigo. 

§ 2o A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de 

consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados 

para a unidade, conforme se dispuser em regulamento. 

Esta medida é também corroborada pela intensa pressão social nas bordas da AP e pelas 

amplamente conhecidas áreas de captação de água, feita pela Companhia de Saneamento 

(CASAN) e pelos moradores, nas nascentes do interior do PMMC. O não manejo deste recurso 

pode comprometer a qualidade dos recursos hídricos, a manutenção da biodiversidade e a própria 

qualidade e quantidade da água utilizada pela comunidade. 

A Lei Municipal Nº 4.728/95. Art. 4º define como objetivos do PMMC: 

I - preservar o patrimônio natural representado pela fauna, flora e paisagem, de modo que possa 

ser utilizado como área de interesse ecológico e de pesquisa científica; 

II - proteger os mananciais hídricos que têm suas nascentes neste maciço, de modo a permitir 

uma utilização adequada de seu potencial; (grifo nosso) 
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III - aproveitar as condições peculiares de sua paisagem natural e cultural para o adequado 

desenvolvimento de atividades educativas, de lazer e recreação; 

IV - promover a recuperação da cobertura vegetal típica da região, em área onde se fizer 

necessária; 

SNUC - Art. 28. São proibidas, nas unidades de conservação, quaisquer alterações, atividades ou 

modalidades de utilização em desacordo com os seus objetivos, o seu Plano de Manejo e seus 

regulamentos. Parágrafo único. Até que seja elaborado o Plano de Manejo, todas as atividades e 

obras desenvolvidas nas unidades de conservação de proteção integral devem se limitar àquelas 

destinadas a garantir a integridade dos recursos que a unidade objetiva proteger, assegurando-se 

às populações tradicionais porventura residentes na área as condições e os meios necessários para 

a satisfação de suas necessidades materiais, sociais e culturais. 

(vi) Promover a Gestão Integrada das AP próximas e vizinhas (Parque Municipal das Dunas da 

Lagoa da Conceição; Parque Municipal do Manguezal do Itacorubi; Reserva Extrativista Marinha 

de Pirajubaé), todas fazendo parte de bacias hidrográficas cujas nascentes estão localizadas no 

interior do PMMC. 

SNUC Art. 26. Quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias diferentes ou 

não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou privadas, 

constituindo um mosaico, a gestão do conjunto deverá ser feita de forma integrada e participativa, 

considerando-se os seus distintos objetivos de conservação, de forma a compatibilizar a presença 

da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto 

regional. Parágrafo único. O regulamento desta Lei disporá sobre a forma de gestão integrada do 

conjunto das unidades. 

(vii) Diversas das medidas necessárias para a implantação efetiva do PMMC requerem recursos 

financeiros. O SNUC prevê formas de captação de recursos que podem imediatamente ser 

implementadas. 

Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto 

ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de 

impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a 

implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo 

com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei. 

§ 1o O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade não pode ser 

inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, sendo 

o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental 
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causado pelo empreendimento. 

§ 3o Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona de 

amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só poderá ser concedido 

mediante autorização do órgão responsável por sua administração, e a unidade afetada, mesmo 

que não pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da 

compensação definida neste artigo. 

Art. 47. O órgão ou empresa, público ou privado, responsável pelo abastecimento de água ou que 

faça uso de recursos hídricos, beneficiário da proteção proporcionada por uma unidade de 

conservação, deve contribuir financeiramente para a proteção e implementação da unidade, de 

acordo com o disposto em regulamentação específica. 

Art. 48. O órgão ou empresa, público ou privado, responsável pela geração e distribuição de 

energia elétrica, beneficiário da proteção oferecida por uma unidade de conservação, deve 

contribuir financeiramente para a proteção e implementação da unidade, de acordo com o disposto 

em regulamentação específica. 

Cabe ainda ressaltar que o Município de Florianópolis precisa ter um papel relevante e de destaque 

na conservação da biodiversidade brasileira, uma vez que: 

SNUC Art. 44. As ilhas oceânicas e costeiras destinam-se prioritariamente à proteção da natureza. 

Certos do entendimento de tão importante medida, agradecemos a atenção, colocamo-nos a 

disposição para juntos efetivar o PMMC e aguardamos posicionamento diante de nossa solicitação. 

Atenciosamente, 

1. Associação dos Moradores do Sertão do Pantanal - AMOSP 

2. Conselho Comunitário do Pantanal - CCPAN 

3. Associação dos Moradores do Alto do Pantanal 

4. Associação dos Moradores do Morro do Limoeiro 

5. Conselho Comunitário da Costeira do Pirajubaé 

6. Associação dos Moradores da Costeira do Pirajubaé - AMOCOP 

7. Associação dos Moradores da Fazenda do Rio Tavares 

8. Conselho Comunitário do Rio Tavares 

9. Associação dos Moradores do Porto da Lagoa - AMPOLA 

10. Associação dos Moradores do Canto da Lagoa - AMOCANTO 
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11. Associação de Moradores da Lagoa da Conceição AMOLA 

12. Conselho Comunitário do Córrego Grande 

13. Associação dos Moradores do Sertão do Córrego Grande 

14. Associação dos Moradores do Jardim Germânia – AMOGER 

15. Associação de moradores do Jardim Albatroz – AMJA 

16. Associação de Moradores do Parque São Jorge – CONJORGE 

 

           3 – Portaria FLORAM Nº 018/09 – GT – PMMC 

O Diretor Superintendente da Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis - FLORAM, 

no uso de suas atribuições conferidas pela Lei nº 4645, de 21 de junho de 1995 e Lei nº 323, de 05 

de junho de 2008, 

 

Considerando as demandas das entidades comunitárias do entorno do Parque Municipal do Maciço 

da Costeira (Protocolo FLORAM NI nº 0570; Processo nº 14540/09) e o que consta no Parecer 

Técnico nº 016/09-GERUC, 

 

RESOLVE: 

Art. 1º Fica criado o Grupo de Trabalho - GT-Maciço da Costeira para iniciar os procedimentos de 

adequação do Parque Municipal do Maciço da Costeira à legislação federal vigente (Lei nº 

9.985/00, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação). 

 

Parágrafo único: os trabalhos incluem a verificação de adequação dos limites da unidade de 

conservação e sua determinação através de uma poligonal com pontos georeferenciados; os 

procedimentos para a definição de categoria de manejo; e a formação do Conselho Consultivo do 

PMMC. 

 

Art. 2º O GT-Maciço da Costeira será constituído por 02 (dois) técnicos da FLORAM, bem como 

02 (dois) técnicos convidados do IPUF, 02 (dois) da Secretaria de Habitação e Saneamento 

Ambiental e 01 (um) da Assessoria Técnica da Câmara Municipal de Vereadores, a serem indicados 

pelas respectivas instituições, além de 02 (dois) representantes das entidades comunitárias 

signatárias da demanda inicial. 

 

Art. 3º O GT-Maciço da Costeira será coordenado pelo Gerente de Unidades de Conservação da 

FLORAM. 

 

Art. 4º Ficam designados como representantes da FLORAM no GT-Maciço da Costeira o Biólogo 

Danilo Funke e o Geógrafo Eliton Jaime Gil Boeira. 

 

Art. 5º O GT-Maciço da Costeira terá vigência de 08 (oito) meses, a partir de sua instalação. 

 

Florianópolis, 06 de maio de 2009. 

 

Engº GERSON ANTÔNIO BASSO 

CREA-SC nº 12153-8 - Diretor Superintendente 
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           4 – Entrevistas Respondidas 

Entrevista A (Associações e Centros Comunitários) 

 

1) Nome do entrevistado, nome e data de fundação da entidade: 

Elton Batista Damian Rocha – Presidente da AMOSP – Associação de Moradores do Sertão do 

Pantanal – 2004 

 

2) A Associação ou Centro Comunitário (CC) tem conhecimento da existência da Unidade 

de Conservação Parque Municipal do Maciço da Costeira?   

sim (x) não (  ) 

3) Reconhece sua importância? 

sim (x) quase sim (  ) quase não (  )  não (  ) 

4) O CC ou a comunidade participaram do processo de criação da UC? 

sim (x) quase sim (  ) quase não (  )  não (  ) 

5) O CC realiza debate sobre a questão ambiental ou tem projeto na área da UC? Se sim, 

qual e como funciona? 

sim (  )  não (x) 

6) O CC teve ou tem algum projeto na área ambiental? 

sim (  )  não (x) 

7) A CASAN atende a toda comunidade com água potável? Se não, de onde vem as 

águas? 

sim (  )  não (x) Mananciais da região. 

8) Quais são os principais usos da comunidade nas encostas e morros da região? 

Trabalho (  ) Lazer (  ) Roças, pastos e criações (  ) Captação de água (  ) Outros (x) 

 Moradia. 

9) Existe na comunidade histórico de conflitos sobre a propriedade da terra, sobretudo no 

morros e encostas? 

sim (  )  não (x) 
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10) A comunidade se inseriu no processo do Plano Diretor Participativo, ainda em curso? 

sim (  ) quase sim (  ) quase não (  )  não (x) 

11) Se ocorreu tal inserção, quais foram as principais demandas para a questão 

socioambiental? 

12) Foram contemplados no projeto apresentado pela prefeitura em 2010? 

Sim (  ) quase sim (  ) quase não (  )  não (x) 

13) Existe documentação e registros sistematizados da história da comunidade e do bairro? 

sim (  )  não (x) Quais: 

14) Seria interessante para a comunidade, manter acesso para o Parque e desenvolver 

atividades e usos mais efetivos no local? 

 Talvez. 

15) Questão Aberta (escreva no verso): 

 Não Respondeu. 

 

Entrevista B (Moradores) 

1) Nome, idade, naturalidade e comunidade? 

Thiago Linhares Bilck, 25 anos, nascido em Florianópolis - SC e morador do Rio Tavares. 

2) Quanto tempo reside na área? 

3 anos. 

3) Tem participação ativa na comunidade, se envolve com as questões comunitárias, 

participa das atividades do Centro Comunitário? 

Não. 

4) Quando e por onde soube da existência do Parque Municipal do Maciço da Costeira 

(PMMC)? 

Há uns 3 anos, através de amigos. 

5) Qual sua relação com o PMMC e que importância você dá ao lugar (morros, florestas, 

rios, lugares)? 

A relação atual com o PMMC é no sentido de lazer, através de realização de caminhadas. Porém, o 
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lugar, a área é de extrema importância para a Ilha de Santa Catarina, pois tem localização 

estratégica (central), o que possibilita uma conexão rápida com outras localidades ao redor do 

município. 

Abriga áreas bem reflorestadas, que abrigam espécies importantes da nossa flora e também de nossa 

fauna, além de dentro do parque estar uma área de manancial hídrico, que serve para abastecer parte 

da população. O fator histórico também é importante pois ali se encontra ruínas que remontam o 

passado econômico e social do município. 

6) De onde vem a água que abastece sua casa? 

Da Lagoa do Peri. 

7) Existe na sua comunidade conflitos fundiários ligados a existência da Unidade de 

Conservação (UC)? 

Não. 

8) O órgão público responsável, FLORAM, se faz presente na sua comunidade? 

Não. 

9) Você observa ocorrência de irregularidades ambientais na UC e seus arredores? Quais 

e com qual frequência? 

Sim. As irregularidades mais comuns são ocupações em áreas do Parque, atividades produtivas não 

condizentes com a vulnerabilidade ecológica do local bem como presença de caçadores de pássaros. 

Muita frequência. 

10) O entendimento da Comunidade sobre o PMMC melhorou com o passar do tempo? 

Não. 

11) Como você gostaria que fosse a relação entre o Parque e a Comunidade? 

Gostaria que a relação fosse a de lazer e educação ambiental. 

12)  Questão Aberta: 

Creio que com adequação da UC ao SNUC, sua redelimitação, bem como sua real efetivação, com a 

criação de um plano de manejo e um conselho gestor, só trarão benefícios para a população e para o 

meio ambiente de nossa Ilha, que irá dispor de um espaço excelente para atividades de bem-estar. 
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Entrevista B (Moradores) 

1) Nome, idade, naturalidade e comunidade? 

Luana Meireles Wirth, 24 anos, nascida em Rio de Janeiro – RJ e moradora do Canto da Lagoa. 

2) Quanto tempo reside na área? 

23 anos. 

3) Tem participação ativa na comunidade, se envolve com as questões comunitárias, 

participa das atividades do Centro Comunitário? 

Não de forma regular, apenas pontualmente. 

4) Quando e por onde soube da existência do Parque Municipal do Maciço da Costeira 

(PMMC)? 

Sempre tive o habito de percorrer trilhas e caminhos mais preservados, ao mesmo tempo sempre 

busquei me informar a respeito dos locais em que me encontrava. A partir dessa prática tomei 

conhecimento do PMMC. 

5) Qual sua relação com o PMMC e que importância você dá ao lugar (morros, florestas, 

rios, lugares)? 

Minha relação com a PMMC seria justamente as trilhas que costumo percorrer. A importância que 

dou a esta Unidade é justamente a necessidade de se preservar ecossistemas vitais para a 

manutenção da fauna e flora. Acredito que para que possamos viver um ambiente urbano não 

podemos de forma alguma abrir mão de grandes áreas naturais preservadas, uma vez que elas são a 

base para um ambiente geral saudável e dinâmico. 

6) De onde vem a água que abastece sua casa? 

De um córrego próximo. 

7) Existe na sua comunidade conflitos fundiários ligados a existência da Unidade de 

Conservação (UC)? 

Com a especulação imobiliária que enfrentamos agora acredito que todas as UCs sofram do mesmo 

problema. Em busca de mais espaço muitas residências acabam invadindo áreas que originalmente 

não seria permitido.   

8) O órgão público responsável, FLORAM, se faz presente na sua comunidade? 

A partir da minha observação pessoal afirmo que se faz presente apenas quando solicitado, mas 

sempre mais tarde do que gostaríamos. 
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9) Você observa ocorrência de irregularidades ambientais na UC e seus arredores? Quais 

e com qual frequência? 

Como dito anteriormente a questão das residências. Escuto relatos de vizinhos, mas nada que eu 

tenha testemunhado pessoalmente. 

10) O entendimento da Comunidade sobre o PMMC melhorou com o passar do tempo? 

Acredito que não. Não é um assunto abordado nas escolas locais, algo que deveria mudar 

urgentemente. Não existe nenhum estimulo para divulgar essa informação e o entendimento da 

mesma. Até hoje, em minhas experiências só conheci pessoas detentoras dessa informação que de 

alguma forma estavam diretamente ativas em causas ambientais. 

11) Como você gostaria que fosse a relação entre o Parque e a Comunidade? 

Gostaria que chegasse ao entendimento de todos a existência e importância do mesmo. Acredito que 

somente com essa realidade concretizada, seria possível uma relação de equilíbrio e respeito com o 

mesmo. 

12)  Questão Aberta: 

Não respondeu. 

 

Entrevistas B (Moradores) 

1) Nome, idade, naturalidade e comunidade? 

Felipe de Marco Pessoa, 25 anos, nascido em Florianópolis – SC e morador do Alto Pantanal. 

2) Quanto tempo reside na área? 

Um ano e 4 meses 

3) Tem participação ativa na comunidade, se envolve com as questões comunitárias, 

participa das atividades do Centro Comunitário? 

Atualmente participo da associação dos moradores do alto pantanal (AMAP), faço parte da diretoria 

da associação. 

4) Quando e por onde soube da existência do Parque Municipal do Maciço da Costeira 

(PMMC)? 

Não recordo a data, porém fiquei sabendo através de moradores mais antigos. 

5) Qual sua relação com o PMMC e que importância você dá ao lugar (morros, florestas, 
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rios, lugares)? 

Sou morador do Alto Pantanal, possuo uma residência nesta região. Um dos motivos que me fez 

escolher morar neste bairro foi a proximidade com a natureza ainda preservada. 

Desde que me mudei da cidade onde morei por muitos anos (Porto Alegre) sempre busquei algum 

lugar em que pudesse respirar ar puro (livre de dióxido de carbono e outras toxinas) e viver próximo 

as árvores e em harmonia com elas. 

Minha intenção é ajudar a manter o parque preservado e contribuir para que os responsáveis pela 

especulação imobiliária não usem de seus artifícios políticos para transformar áreas do parque em 

loteamentos. 

Minha residência tem aproximadamente 46 m² em um terreno de aproximadamente 1000m², 

pretendo manter esta baixa taxa de ocupação do meu terreno e reflorestá-lo com plantas nativas da 

região. 

6) De onde vem a água que abastece sua casa? 

Do córrego de água que abastece várias casas, cuja nascente fica acima do mangueirão. 

7) Existe na sua comunidade conflitos fundiários ligados a existência da Unidade de 

Conservação (UC)? 

Sou relativamente novo na área e não presenciei nenhum desentendimento neste sentido, porém 

fiquei sabendo de histórias que apontam a existência de conflitos, como àquela em que a 

comunidade reivindicava espaço para que fosse feita uma praça e não obtiveram êxito, acabando 

com o espaço que seria destinado à praça sendo cercado pelo proprietário do terreno. 

8) O órgão público responsável, FLORAM, se faz presente na sua comunidade? 

Só quando há denúncias. Por motivos de segurança, devido à estrutura da casa e a ameaça que 

recebi de atentado à vida de um usuário de crack, precisei reformar minha casa a fim de torná-la 

mais segura. Pela reforma recebi um auto de infração da FLORAM. 

9) Você observa ocorrência de irregularidades ambientais na UC e seus arredores? Quais 

e com qual frequência? 

Sim, parcelamento irregular do solo para venda. Não sei precisar a frequência. 

10) O entendimento da Comunidade sobre o PMMC melhorou com o passar do tempo? 

Não sei responder esta pergunta. 

 



328 

 

11) Como você gostaria que fosse a relação entre o Parque e a Comunidade? 

Eu gostaria que o Parque fosse aberto à visitação de nativos, moradores novos, turistas, etc com 

acompanhamento guiado por pessoas capacitadas para tal função. O parque poderia servir como 

meio para conscientização das pessoas da região e como oportunidade de emprego apara aqueles 

que residem nas suas proximidades, que poderiam atuar na preservação do parque através de 

oficinas, trilhas guiadas, entre outras formas de atuação que poderiam envolver comunidade e 

parque. 

12)  Questão Aberta: Não respondeu. 

 

Entrevistas B (Moradores) 

1) Nome, idade, naturalidade e comunidade? 

Rebeka Ribeiro Luz, 25 anos, nascida em Telêmaco Borba – PR e moradora do Porto da Lagoa. 

2) Quanto tempo reside na área? 

Três meses. 

3) Tem participação ativa na comunidade, se envolve com as questões comunitárias, 

participa das atividades do Centro Comunitário? 

Ainda não, mas há proposta de parceria com uma jornalista e a associação do bairro para elaborar 

um Jornal de cunho socioambiental. 

4) Quando e por onde soube da existência do Parque Municipal do Maciço da Costeira 

(PMMC)? 

Curso de Condutor Ambiental Local, IF-SC. 

5) Qual sua relação com o PMMC e que importância você dá ao lugar (morros, florestas, 

rios, lugares)? 

Além de residir na zona de amortecimento do PMMC estou concluindo o curso de Condutor 

Ambiental Local e almejo a especialização em Jornalismo Ambiental. A intenção é conhecer para 

compartilhar conhecimentos e promover uma sensibilização ecológica ao despertar o interesse da 

comunidade pelo seu patrimônio natural e cultural, que é protegido pela lei e desconhecido pela 

grande maioria. Para isso, além de conservar ou preservar, a ideia é desenvolver um veículo de 

comunicação independente, para interagir conhecimentos técnicos e científicos com sabedorias 

populares e fomentar as potencialidades e a economia solidária na comunidade. A ideia é caminhar 

na contracultura dessa racionalidade econômica fundamentada no pressuposto de agentes 
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econômicos que, conduzidos por uma “mão invisível”, traduzem suas condutas egoístas num bem 

comum e impulsionam a produção desenfreada e o consumo desequilibrado. 

Sem racionalizar que os recursos naturais, além de ser o princípio para o sistema produtivo são 

finitos, hoje temos a devastação avassaladora do sistema ecológico, ou seja, um desequilíbrio que 

ameaça qualquer espécie de vida. 

A alteração do ecossistema também resultou no aniquilamento de valores humanos, culturais e 

sociais. Esse processo focado nos princípios da igualdade dos direitos individuais, poupança e 

trabalho, lucro e acumulação em nome do progresso gera homogeneização entre os modelos de 

produção, de consumo e estilo de vida. Limitado ao desequilíbrio ecológico, culturas foram 

dizimadas e corrompeu-se o sentido da vida. Desta maneira, as UCs são de suma importância para 

resgatar valores e garantir o direito da terra que não pode se defender da especulação imobiliária e 

da construção civil que ambicionam torná-las em áreas cada vez mais nobres, potencializando a 

divergência social. 

Assim é necessário incitar uma interpretação holística sobre o ambiente e despertar o interesse da 

comunidade local por sua fauna e flora para que haja justiça social simultânea a justiça ecológica. 

Somente assim a comunidade envolvida e ciente poderá colaborar com o manejo dessas áreas 

protegidas. 

6) De onde vem a água que abastece sua casa? 

Lagoa do Peri. 

7) Existe na sua comunidade conflitos fundiários ligados a existência da Unidade de 

Conservação (UC)? 

Por ser uma localização central há diversos conflitos devido a urbanização ocupação, apropriação, 

uso direto, indireto e imediatista dos recursos naturais; contaminação, poluição e o descaso dos 

órgão ambientais na fiscalização, preservação e conservação destas áreas legalmente protegidas. 

8) O órgão público responsável, FLORAM, se faz presente na sua comunidade? 

Raramente. 

9) Você observa ocorrência de irregularidades ambientais na UC e seus arredores? Quais 

e com qual frequência? 

Frequentemente. A falta de demarcação das áreas protegidas é a principal, sendo que o próprio 

responsável pela administração dos Parques Municipais confirma a ausência desses dados. Outro 

conflito comum é o desmatamento, arruamento e as queimadas para preparar pasto. Comumente há 

o descumprimento de normas sobre habitação com a audácia da apropriação indevida da terra por 
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condomínios luxuosos e a falta de infraestrutura e ocupação por favelas. Independente de luxo, o 

lixo gerado e a degradação ambiental afeta a flora, fauna e a saúde humana 

10) O entendimento da Comunidade sobre o PMMC melhorou com o passar do tempo? 

Não sei responder porque estou a pouco tempo na região, porém, mesmo com pouco contato na 

vizinhança, percebi o desconhecimento sobre as questões ecológicas locais. 

11) Como você gostaria que fosse a relação entre o Parque e a Comunidade? 

Uma relação de amor, íntima e equilibrada. Primeiramente gostaria que as pessoas soubessem sobre 

o parque e porque a sua proteção e conservação é fundamental para o patrimônio natural e cultural 

da localidade. Então haveria motivação coletiva em incitar a busca de conhecimentos e maneiras 

alternativas de sobrevivência e o uso perspicaz dos recursos naturais. 

12)  Questão Aberta: 

Porque efetivar um canal de comunicação entre a comunidade e as unidades de conservação? 

O lixo não é feito só de matéria física “engloba também matéria intelectual, informações e 

desinformações”. Rumam ao esgoto, cotidianamente, grandes reportagens aprofundadas e 

inteligíveis sobre o meio ambiente. Obviamente a morte da fauna e da flora não é culpa direta do 

jornalismo, mas será que os jornalistas estão preparados para transformar conhecimento em 

experiência ou vice-versa; se o público é orientado em fazer a sua parte e ainda se a imprensa ajuda 

ou atrapalha tal conscientização? O meio ambiente faz parte da pauta diária da imprensa, “mas 

geralmente ocupa espaços periféricos e recebe uma abordagem exótica”. Deste modo, há uma 

carência de um veículo de mídia independente que sirva de agente colaborador para a criação de 

uma nova lógica, baseada no consumo consciente e nas especificidades locais. É fundamental 

traduzir as descobertas do ramo da ciência para o cotidiano dos cidadãos A partir da observação dos 

acontecimentos a nossa volta que poderemos compreender a complexidade dos conceitos e as 

interações entre os fenômenos. 

O exame das questões locais remete ao indivíduo o sentimento de fazer parte da solução das 

adversidades. O comodismo e a terceirização dos problemas aos outros, ocorrem muitas vezes por 

que as pessoas não se sentem próximos, nem parte, sendo que muitas vezes ela é o próprio 

problema. Quando se trata de dificuldades locais, é desencadeada a consciência social do grupo, que 

culmina na luta conjunta pela causa em questão, assim como ocorreu o movimento “Salve o 

Palmerinhas’, comunicar ideias e munir os cidadãos com informações sobre experiências, 

acontecimentos, ensinamentos são fundamentais para efetivar um processo participativo e 

sustentável de manejo do PMMC. Acima de tudo, informar é permitir que o cidadão adote uma 

posição para tomar alguma atitude. 
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Entrevista C (FLORAM) 

1) Nome e Função: 

Sayonara de Castilhos Amaral – Chefe do Departamento de Educação Ambiental da FLORAM 

2) Como era ocupada a área do Parque Municipal do Maciço da Costeira (PMMC) 

quando da criação do mesmo? 

Ocupação tradicional (x) Ocupação irregular (  ) Abandonada (  ) Outro (  ) 

3) De onde surgiu a demanda/proposta para a criação da UC? 

Comunidades (  ) Ambientalistas (  ) ONG (  ) Poder Público (x) Outros (  ) 

4) Como se deu o processo de criação? 

Não tive conhecimento. 

5) Em que nível ocorreu a participação popular/comunitária? 

Intensa (  )  Suficiente (  )  Razoável (  )  Insuficiente (  )  Precária (  )  Inexistente (x) 

6) Quais bairros eram representados? Por quem? 

Pantanal (  )   Córrego Grande (  )   Itacorubi (  )   Canto/Porto da Lagoa (  )   Rio Tavares (  ) 

Costeira (  ) 

7) Havia resistência para a criação do mesmo?   

sim (  )  não (  ) Por parte de quem? Comunidades (  ) Empreendedores (  ) Poder Público (  ) 

Outros: Não respondeu. 

8) Quem elaborou o projeto que levou a lei e ao decreto de criação da UC em 1995? Com 

quais bases? 

IPUF 

9) O que se modificou na área após a criação da UC? 

A diminuição das construções. 

10) Quais são os usos diretos e indiretos identificados pelo órgão na área da UC? 

Não tenho resposta. 

11) Quais são os principais conflitos fundiários na área da UC? 

Não faço ideia. 
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12) Quais foram as principais ações da FLORAM na área da UC? 

Fiscalização esporádica. 

13) Por que passados 17 anos da  criação do PMMC e 12 anos da criação do SNUC/SEUC 

a UC ainda não foi implantada devidamente? 

Falta de vontade política, falta de recursos financeiros. 

14) Quais são as perspectivas de adequação e cadastramento no SNUC/CNUC? 

Depende de vontade política. 

15) Existem estudos identificando e ou delimitando os Corredores Ecológicos e a Zona de 

Amortecimento? 

Não. 

16) A UC é de Proteção Integral, porém existem diversos usos diretos constatados, como 

por exemplo linhas de transmissão de energia, edificações e antenas, captações irregulares e 

da CASAN, Pequenas roças e criações, entre outros. Quais medidas tem tomado o órgão no 

sentido do mapeamento e averiguação das irregularidades? 

Nenhuma. 

17) Como o órgão lida com as captações de água irregulares que existem por toda a UC? 

Não lida. 

18) A Pedrita Planejamento e Construção Ltda está situada limítrofe à UC. A atividade de 

mineração que ocorre em sua zona de amortecimento imediata é permanentemente 

denunciada pela comunidade do Rio Tavares como impactante nos ecossistemas locais e na 

qualidade de vida do bairro. Como o órgão compreende está situação? 

O departamento de EA compreende que a comunidade como denunciante está sendo orientada para 

tal. Quanto a solução do problema, foge do nosso controle enquanto departamento pois não temos 

poder de decisão. 

19) No processo de criação do Plano Diretor Participativo de Florianópolis as leituras 

comunitárias apontam para um crescimento lento, com vistas a proteção ambiental e 

expansão das áreas públicas para variados usos. Entretanto as leituras técnicas apresentadas 

pela PMF em 2010 e 2012 não correspondem aos anseios comunitários. Zonas de 

Amortecimento e Corredores Ecológicos não são planejados do ponto de vista da efetividade 

ecológica e da servidão ambiental. Como o órgão participa do processo e como compreende a 

situação? 
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Os técnicos compreendem a importância, produzem documentos (pareceres técnicos) porém o 

processo é estancado quando passa a esfera política. 

20) Em pontos específicos das bordas do PMMC ocorrem ocupações irregulares, algumas 

em áreas de risco. Quais são as ações do órgão para tratar dessa questão? 

Enquanto educação ambiental, a FLORAM conscientiza a respeito das áreas de risco. São dois 

projetos que relatam: o Ação Escola: Formação de Educadores, e o FLORAM vai à Escola. 

21) Questão Aberta: 

Como não participei do momento histórico da criação do Parque, as informações que reproduzimos 

são apenas: a lei, a localização, os problemas de ocupação irregular, o desmatamento por 

conseguinte o secamento de nascentes, a diminuição da fauna, a influencia da mídia na ocupação 

(cidade boa de se viver, emprego), áreas de risco, desmoronamentos (movimentos de massa), flora 

(plantio de espécies não adequadas ou retirada de vegetação). 

Sugiro procurar o IPUF pois o processo todo se deu lá. Nomes: No IPUF: Otacílio e Cândido. Na 

FLORAM: Francisco Antônio e Carlos Alberto. 

 

Entrevista C (FLORAM) 

1) Nome e Função: 

Danilo da Silva Funke – Chefe do Departamento de Unidades de Conservação da FLORAM 

2) Como era ocupada a área do Parque Municipal do Maciço da Costeira (PMMC) 

quando da criação do mesmo? 

Ocupação tradicional (x) Ocupação irregular (x) Abandonada (x) Outro (  ) 

Pouca ocupação tradicional, algumas ocupações irregulares e roças e pastagens abandonadas. 

3) De onde surgiu a demanda/proposta para a criação da UC? 

Comunidades (  ) Ambientalistas (  ) ONG (  ) Poder Público (  ) Outros (x) Não sei informar 

4) Como se deu o processo de criação? 

Estudo e Projeto de Lei através do IPUF. 

5) Em que nível ocorreu a participação popular/comunitária? 

Intensa (  )  Suficiente (  )  Razoável (  )  Insuficiente (  )  Precária (  )  Inexistente (  ) 

Não sei informar. 

6) Quais bairros eram representados? Por quem? 

Pantanal (  )   Córrego Grande (  )   Itacorubi (  )   Canto/Porto da Lagoa (  )   Rio Tavares (  ) 
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Costeira (  ) 

Não sei informar. 

7) Havia resistência para a criação do mesmo?   

sim (  )  não (  ) Por parte de quem? Comunidades (  ) Empreendedores (  ) Poder Público (  ) 

Outros: Não sei informar. 

8) Quem elaborou o projeto que levou a lei e ao decreto de criação da UC em 1995? Com 

quais bases? 

IPUF elaborou PL com mapa. 

9) O que se modificou na área após a criação da UC? 

Há mais um dispositivo legal para frear a ocupação irregular. 

10) Quais são os usos diretos e indiretos identificados pelo órgão na área da UC? 

Ocupações pontuais, antena de rádio comunicação e captação de água. Usos Indiretos: pastagens e 

trilhas. 

11) Quais são os principais conflitos fundiários na área da UC? 

Ocupações na Costeira do Pirajubaé, Pantanal e Rio Tavares. 

12) Quais foram as principais ações da FLORAM na área da UC? 

Criação do Grupo de Trabalho para estudos do limites e reavaliação da categoria, instalação de 

placas. 

13) Por que passados 17 anos da  criação do PMMC e 12 anos da criação do SNUC/SEUC 

a UC ainda não foi implantada devidamente? 

Falta de vontade e decisão política da FLORAM e da PMF. 

14) Quais são as perspectivas de adequação e cadastramento no SNUC/CNUC? 

Falta conclusão dos trabalhos do GT – Maciço da Costeira para encaminhar projeto para a Câmara 

Municipal de Florianópolis. 

15) Existem estudos identificando e ou delimitando os Corredores Ecológicos e a Zona de 

Amortecimento? 

Não pela FLORAM. 

16) A UC é de Proteção Integral, porém existem diversos usos diretos constatados, como 

por exemplo linhas de transmissão de energia, edificações e antenas, captações irregulares e 
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da CASAN, Pequenas roças e criações, entre outros. Quais medidas tem tomado o órgão no 

sentido do mapeamento e averiguação das irregularidades? 

Estas questões devem ser avaliadas pelo GT e considerada na categoria estabelecida. 

17) Como o órgão lida com as captações de água irregulares que existem por toda a UC? 

A FLORAM não lida com a questão até o momento. 

18) A Pedrita Planejamento e Construção Ltda está situada limítrofe à UC. A atividade de 

mineração que ocorre em sua zona de amortecimento imediata é permanentemente 

denunciada pela comunidade do Rio Tavares como impactante nos ecossistemas locais e na 

qualidade de vida do bairro. Como o órgão compreende está situação? 

Atividade licenciada, A licença é válida por longos períodos, 

19) No processo de criação do Plano Diretor Participativo de Florianópolis as leituras 

comunitárias apontam para um crescimento lento, com vistas a proteção ambiental e 

expansão das áreas públicas para variados usos. Entretanto as leituras técnicas apresentadas 

pela PMF em 2010 e 2012 não correspondem aos anseios comunitários. Zonas de 

Amortecimento e Corredores Ecológicos não são planejados do ponto de vista da efetividade 

ecológica e da servidão ambiental. Como o órgão participa do processo e como compreende a 

situação? 

Não respondeu. 

20) Em pontos específicos das bordas do PMMC ocorrem ocupações irregulares, algumas 

em áreas de risco. Quais são as ações do órgão para tratar dessa questão? 

Áreas de risco em conjunto com a SMHSA e Defesa Civil. Há casos de remoção. 

21) Questão Aberta: 

Não respondeu. Entretanto a entrevista ocorreu de forma presencial, o que possibilitou longa 

conversa entre o entrevistado e o entrevistador. 

 

Entrevista D (Hélio Carvalho) 

1) Como era a sua relação com as comunidades e qual o contato que tinha com as áreas 

do PMMC? 

          A minha relação com comunidade mais diretamente se situava com a comunidade do bairro do 

Pantanal onde residia e ainda hoje continua a residir. Na época eu presidia o Conselho Comunitário 
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do Pantanal e também era Diretor da UFECO e Presidia o COMDEMA Municipal. Com relação as 

áreas eu tinha contato direto uma vez que o meu abastecimento de água provinha do rio Sertão que 

nasce no morro que hoje faz parte do território do Parque Municipal do Maciço da Costeira. 

Também como ambientalista realizava diversas caminhadas pelos morros e suas trilhas e que hoje 

fazem parte do referido Parque. Como Diretor da UFECO eu me relacionava com lideranças 

comunitárias de outros bairros que se situam no entorno do que veio a ser mais tarde o Parque 

Municipal do Maciço da Costeira. 

2) Como eram essas áreas quando da criação do Parque? 

A situação de vegetação e uso das áreas não difere muito do que é hoje existe ao interior dessa 

unidade de conservação. Tínhamos áreas desmatadas e nelas era comum o uso para pastoreio de 

animais, principalmente bois e vacas. Essas regiões desmatadas abrangiam boa parte dos morros 

dos bairros do Pantanal, Córrego Grande e Costeira do Pirajubaé. Segundo informações que colhi 

com antigos moradores do Pantanal os desmatamentos ocorreram nos anos 50 e 60 e primeira 

metade dos anos 70. Após essa época as áreas eram mantidas desmatadas através de sucessivos 

incêndios que eram postos para permitir o brotamento de capim novo com o intuito de abastecer ou 

alimentar os animais que ali pastoravam. Sabe-se também que esses animais eram de propriedade 

de diversos moradores do entorno que utilizavam em sua maior parte de terreno de terceiros para 

largar seus animais. Hoje a diferença é de que com um a fiscalização mais constante mais dos 

moradores do que do Poder Público, o ato de atear fogo foi praticamente suprimido e isso vem 

permitindo uma maior recuperação da cobertura vegetal. Também hoje existe bem menos animais 

soltos nessas áreas até porque foi criado uma unidade de conservação da natureza que abrange todos 

os morros dessa região. 

3) Quais foram os principais motivos e demandas que levaram você e seus pares a 

idealizar o PMMC? 

 A criação do Parque Municipal do Maciço da Costeira foi a solução que foi encontrada na 

época para fazer frente a especulação imobiliária e a degradação que as áreas de nossos morros 

vinham sofrendo e pondo em perigo o abastecimento de água das populações do entorno. A gota 

d`água foi a tentativa de lotear os morros do Pantanal onde foram abertos em torno de 10 

quilômetros de estradas objetivando a comercialização de glebas dessas áreas de morros. Essas 

estradas cortaram diversos córregos que eram usados para o abastecimento de água aos moradores 

do entorno e isso criou uma revolta na população e contribuiu para justificar a criação de um Parque 

Municipal para área como forma de garantir a perpetuação do seu ecossistema e de seus recursos 

naturais como no caso da água. 
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4) Quem mais se envolveu com o projeto? 

 A luta pela criação do Parque do Maciço da Costeira surgiu no Bairro do Pantanal, mais 

propriamente através da ação do Conselho Comunitário do Pantanal liderados pelo seu presidente 

na época – Sr. Hélio Carvalho Filho e que foi ampliada em seguida com a adesão do Conselho 

Comunitário do Córrego Grande que foi outro bairro afetado com a degradação de suas águas 

provenientes de seus morros e que eram utilizadas para o abastecimento de sua população, através 

da captação pela adutora da CASAN instalada na região denominada de Poção. As agressões às 

comunidades do Pantanal e Córrego Grande foram tão grandes que as outras comunidades não 

atingidas se sensibilizaram e se solidarizaram com a campanha pela criação do Parque Municipal do 

Maciço da Costeira vindo também a aderir a essa causa. As lideranças de todas essas comunidades 

assinaram um abaixo-assinado pela criação do referido Parque. 

5) Como foi a tramitação do projeto até a Lei Municipal 4.605-95? 

 A proposta de criação do Parque Municipal do Maciço da Costeira aconteceu através do 

encaminhamento de projeto de lei municipal que tramitou na Câmara Municipal de Florianópolis 

nos anos de 1993 e 1994 sendo aprovada no mês de dezembro desse ano e sancionada pelo Prefeito 

Municipal Sérgio Grando em 11 de janeiro de 1995. Eu estava presente na Câmara Municipal de 

Florianópolis no dia em que foi a votação do Projeto de criação do Parque Municipal do Maciço da 

Costeira. Lembro que o vereador Miguel Angelo Sedrez - proponente do Projeto de Lei de criação 

do Parque Municipal do Maciço da Costeira deu entrada ao recinto do Plenário da Câmara 

Municipal portando em mãos um calhamaço de folhas de um abaixo-assinado favoravel a criação 

do Parque, contendo aproximadamente 20 mil assinaturas. O Parque do Maciço da Costeira foi 

aprovado na ocasião pela unanimidade dos vereadores. Foi e continua sendo o maior abaixo-

assinado que já deu entrada na Câmara Municipal de Florianópolis e eu de minha parte tenho a 

honra de ter feito a sua coordenação. 

sobre a delimitação a mesma foi feita por mim baseado em seis fotos aéreas ampliadas que faziam a 

cobertura completa da área do Maciço da Costeira (se quiseres ver essas fotos eu as tenho aqui em 

minha casa).O trabalho consistiu também com com a visita a campo em todo o perímetro onde 

passa a linha demarcatória da poligonal do Parque. Eu ia a campo munido de mapas, mapa 

rascunho, máquina fotográfica, bússola, caderneta de anotações, etc. Foram diversas idas a campo e 

centenas fotos realizadas. Após concluir a demarcação em mapa o trabalho foi submetido a análise 

do geógrafo Octacilio da Rosa Filho do IPUF, que era o técnico daquele órgão responsável pela 

elaboração dos mapas das áreas de unidade de conservação naquela época. Foram centenas de hora 



338 

 

de correções efetuadas no mapa do Parque, muitos seroes que passei para concluir o mapa do 

Parque. Ao final eu havia produzido o primeiro Parque que quebrava o paradigma das demarcações 

de unidades de conservação daquela época onde se protegia apenas uma bacia hidrográfica. Com a 

proposta de demarcação do Parque do Maciço da Costeira ficaram incluídas na proposta desse 

Parque quatro bacias hidrográficas, abrangendo rios voltados para a Bacia do Itacorubi, Costeira do 

Pirajubaé, Rio Tavares e Lagoa da Conceição. Ao final da demarcação em mapa da poligonal do 

Parque o mapa foi entregue na FATMA onde foi aplicado por um técnico daquela repartição pública 

um programa que auferiu um rol de 91 pontos de auferição de coordenadas geográficas. Essa 

preocupação em ter mais uma cobertura demarcatória se fez justificada uma vez que o mapa em 

papel era de uma escala 1 para 10.000 ou seja muito grosseira e era preciso buscar garantir melhor 

as definições dos limites para o Parque do Maciço da Costeira. Se hoje temos conflitos entre os 

limites dados pela demarcação em papel e a demarcação dada pelos 91 pontos de coordenadas, foi 

exatamente o contrário, ou seja, buscar a exatitude da demarcação dada pela linha demarcatória 

traçada no mapa anexo da lei de criação do Parque. eu acho até que entendo a diferenças obtidas 

nos dois modos de demarcação. Quando analisamos a demarcação através do traçado de uma linha 

demarcatória que em varias partes segue as curvas de nível já que se trata de área situada em 

morros. Quanto a demarcação dada pelos 91 pontos de coordenadas geográficas, em vez de seguir 

pela curva de nível se liga em linha reta unindo os pontos o que acaba causando uma distorção. 

Penso que o mapa correto seria uma junção das duas informações gerando um mapa em que após 

identificado o ponto de coordenadas geográficas seguisse através de curva de nível até o próximo 

ponto de coordenadas geográficas. Parece que ainda não foi elaborado um mapa com essa 

característica, sendo assim precisaríamos fazê-lo e só depois e que iríamos identificar as áreas que 

poderiam ser anexadas ou suprimidas ao Parque do Maciço da Costeira. Quanto ao artigo No 12 

vetado pelo prefeito Sérgio Grando se referia se não me falha a memória estipulava prazos e 

recursos para a implantação do referido Parque. Se você fizer questão de saber exatamente o que é, 

eu iria precisar consultar o teor do projeto de lei de criação do Parque em meus arquivos. 

6) Havia alguma resistência à criação do Parque? 

 Curiosamente, foram muito poucas as resistências que se apresentaram à criação do Parque. 

Lembro apenas que eu e o vereador Miguel Angelo Sedrez precisamos ir dialogar com o Sr. Paulo 

Gil que era o proprietário da Pedreira Pedrita que exigiu que fosse acrescentado um artigo ao 

Projeto de Lei de Criação do Parque (artigo 3o) que excluiu da área do Parque a área de exploração 

de rochas da Pedreira Pedrita. Penso que as dificuldades foram mais pelo desafio de buscar uma 

legislação moderna e uma demarcação abrangente. Foi o primeiro parque com proposta partindo de 

origem comunitária e o primeiro que rompeu com o critério de proteger apenas a uma bacia 
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hidrográfica. 

7) O que melhorou com a criação do mesmo? 

 Acabamos com a especulação imobiliária, a cobertura da vegetação vem se ampliando, não 

ocorre mais queimadas. As águas estão garantidas. Penso que o maior ganho é na conscientização 

da população do entorno que hoje está disposta mais do que nunca a fazer a conservação dessa área 

para a atual e as futuras gerações. 

8) O que não se alcançou nesses 17 anos? 

 Nesse tempo transcorrido, quase nada foi feito pelo Poder Público Municipal, não fiscaliza, 

não demarcou fisicamente o Parque, não implantou o Plano de Manejo do Parque, não efetivou 

nenhuma desapropriação, não foram implantadas trilhas. O Parque não tem sede, não tem guardas 

parque. Se o Parque ainda existe é pelo desejo das comunidades do entorno do mesmo que vivem a 

reivindicar a efetiva implantação desse Parque. 

9) O entendimento das comunidades ao redor do PMMC melhorou com o passar do 

tempo? 

 Se o entendimento que se quer referir seja a conscientização ambiental, respondo que ela 

melhorou significadamente. Hoje as comunidades não permitem que ocorram queimadas, 

desmatamentos, caça, etc, A maior reivindicação é pela efetiva implantação desse Parque. 

10) Quais são  as perspectivas para o PMMC para um futuro próximo? 

 Eu sempre tive a esperança de que haveria um dia em que o Poder Público finalmente 

implantaria esse Parque. Acho que estamos em vias de darmos algum passo nessa direção 

começando pela criação de um Conselho Gestor para esse Parque e a partir daí buscarmos a sua 

efetiva implantação. 

11) Alguém deveria ter sido entrevistado para este trabalho e não foi? Porque? 

Deixo a resposta a essa indagação ao encargo do pesquisador. 

12) Questão Aberta: 

 Penso que a implantação dessa e das demais unidades de conservação municipais passa 

também pela reformulação administrativa municipal para a área ambiental com a reforma da 

FLORAM cindindo as atividades afetas a gestão das unidades de conservação municipais. Criando 

uma espécie de “ICMBio“ municipal. Nesse sentido eu propus e foi aprovado no COMDEMA 

municipal o Parecer No 001/2012 que sugere ao Poder Publico municipal essa alternativa para a 

melhoria da gestão das unidades de conservação municipais. 


