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O EVENTO 
 

O Simpósio de Geografia (SIMGEO) é promovido anualmente pelo curso de Geografia 

da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e tem como principal objetivo 

aprofundar discussões de temas relevantes às áreas da Geografia, assim como trazer novas 

reflexões para os acadêmicos.  Desde os anos 2000 apresenta, anualmente, temáticas 

variadas sobre as diversas abordagens na área do conhecimento geográfico. No ano de 

2018, o SIMGEO teve como tema as Dinâmicas e Conservação da Paisagem. 

  

As palestras, mesas redondas e minicursos propostos no evento tiveram como eixo 

principal a diversidade das paisagens, enfocando sobre a biodiversidade e geodiversidade. 

Se, por um lado, a biodiversidade tem destaque nas discussões acadêmicas, a 

geodiversidade é algo ainda pouco discutido. No contexto geográfico, a biodiversidade é 

entendida como a riqueza de espécies de um determinado lugar, enquanto que a 

geodiversidade se ocupa da variedade de aspectos naturais relacionados ao meio físico, 

tais como os geológicos e geomorfológicos. 

  

Com este enfoque o SIMGEO 2018 tratou do tema das paisagens, dando enfoque sobre 

os componentes bióticos e físicos, em escalas nacional e local, com temas como a Reserva 

Nacional da Biosfera, Reservas Particulares do Patrimônio Natural,  Geoparques 

Nacionais e Projeto de Geoparque para o Estado de Santa Catarina. O SIMGEO em 2018 

suscitou discussões acerca das estruturas, processos dinâmicos e do arranjo espacial da 

paisagem no tempo e espaço. A preservação e Conservação destes patrimônios tem cada 

vez mais relevância, sendo as áreas protegidas em suas diversas formas uma tentativa de 

se resguardar atributos excepcionais da natureza. 
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Metáforas da Biodiversidade entre Povos Indígenas 
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Resumo. A Biodiversidade, a “variedade da vida”, do proto-indoeuropeu GWEI, raiz da palavra GAIA, 

que nos trouxe o GEN que compõe GENética, GÊNero, GErar, e chega a enerGIA, que pode ser traduzido 

poeticamente por “variedade de geradores”. É possível encontrar a oriGEN de palavras das línguas 

indoeuropeias com certa facilidade; mas qual a palavra que equivaleria a Biodiverdade nas línguas 

indígenas da América do Sul? Só no Brasil somam-se, apesar dos 518 anos de massacre, 274 línguas faladas 

por 305 Povos Indígenas diversos (IBGE, 2010). Haveria conceito de Biodiversidade nas línguas desses 

Povos? Talvez não, necessariamente, em conceitos, mas em metáforas que expressem um padrão que 

podem ser identificados em locais da natureza usando o padrão Torus. 

 

Palavras-chave: Biodivesidade, Filosofia, Geopolítica 

 

1. Introdução 

 Há que se observar, geopoliticamente, de onde parte a variedade de conceitos 

usados pelos povos “ocidentalizados”, sendo estes que habitam o lado onde o sol “cai”, 

do indoeuropeu KAD, do latim CADERE, de onde vem OCCIDERE, mesma raiz 

etimológica de “acidente”, podendo ser traduzido como “cair no solo”, por si define desde 

onde, geopoliticamente, se posiciona o falante que julga: a partir de onde ele se posiciona 

com o sol ao zênite, acima de sua cabeça, literalmente, o iluminando. 

 Esta análise introdutória não é metafórica, mas etimológica, construída a partir do 

Diccionario Etimológico Indoeuropeu de la Lengua Española, de Edward A. Roberts e 

Bárbara Pastor (1996). Seria isto importante para analisarmos a conservação da 

Biodiversidade entre Povos Indígenas? Consideramos que sim. 

 Quando pensamos em mundo jurídico, as leis da física, as leis da ciência, as leis 

da vida, seguem princípios da lógica formal, tais como o da identidade (o que é, é; o que 

não é, não é) conforme proposto por Parmênides, o pré-Socrático.  

 Quando pensamos nas leis e princípios do Meio Ambiente, pensamos em AMB 

de “ambos”, ou seja, um e outro, dois portanto; somado a IRE, “ir”, dando, “ir por ambos” 

caminhos. O conceito de “Ambiente” se torna mais fácil de entender como princípio de 

“ida e volta”.  

 Pensar em Biodiversidade é, automaticamente, pensar em quais caminhos seguir 

esperando o retorno na mesma distância e intensidade, é pensar em como agir diante da 

variedade de caminhos pelos quais não passaremos, mas sentirão as consequências da 

nossa caminhada. Pensar em Biodiversidade é também pensar na ação de caminhar e, 

portanto, programar a passagem por uma via, ou um caminho, porém saber da existência 

de vários outros caminhos possíveis de serem traçados, incluindo os caminhos de ida e 

vinda, complexificando a realidade que minimamente pode ser analisada com a Teoria da 
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Causalidade, com a causa e a consequência, em linguagem de Aristóteles, o pós-

Sócrático. 

 Porém, a Diversidade da Vida exige-nos uma análise mais complexa com muitas 

causas e muitas consequências, isto é, ir e vir por vários caminhos. É possível que nossa 

tradição ocidental, baseada no plantonismo e aristotelismo, não nos apresente metáforas 

possíveis para compreender a biodiversidade que se mostra além da dualidade 

causa/consequência, ida/volta. 

 

2. Referencial Teórico 

 Alfred North Whitehead (1861-1947) escreveu que “toda a filosofia ocidental não 

passa de notas de rodapé das páginas de Platão”1, Uma das raízes do fundacionismo é o 

Mito da Caverna de Platão (A República, VII), que é a narração de um homem que vive 

observando sombras, mas encontra a luz e, nesta metáfora, somente este iluminado 

conseguiria compreender a essência do mundo por ter colocado os olhos na origem da 

luz. O filósofo estadunidense Richard Rorty aponta este mito como profundamente 

entranhado na cultura ocidental com as “metáforas oculares”, quando se usa palavras 

como “imagem”, “reflexão”, “ponto de vista” e o clássico “iluminismo”. Daí vem as 

críticas ao representacionismo de Rorty, que acusa os filósofos normativos de usarem as 

metáforas oculares para explicar que a “mente”, ou o “espírito”, são entidades que fazem 

uma “representação” da natureza e, assim, permitem ao homem alcançar o conhecimento 

do que está “lá fora”, isto é, do mundo. 

 Rorty em sua obra A Filosofia e o espelho da natureza faz o esforço em rebuscar 

e criticar, na história da filosofia clássica, os autores e as manobras teóricas utilizadas por 

eles na tentativa de resolver os problemas surgidos pelo uso da linguagem filosófica. 

Assim, ele faz uma separação entre duas correntes de filósofos, quais sejam: “os filósofos 

da corrente principal são os filósofos que chamarei 'sistemáticos', e os periféricos são 

aqueles que chamarei 'edificantes'”2.  

 Com esta noção de filósofos edificantes, Rorty não quer comparar aos filósofos 

sistemáticos revolucionários, no sentido de “cientistas revolucionários” de Thomas Kunh 

(As Estruturas das Revoluções Científicas, 1980), que aparecem para demonstrar um 

novo paradigma. Mas, os filósofos edificantes “são aqueles que são anormais (...), 

recusam-se se apresentar como tendo descoberto qualquer verdade objetiva” (RORTY, 

1994, p. 364). Contudo, Rorty interpreta a distinção tradicional entre a busca por 

conhecimento objetivo e outras áreas menos privilegiadas da atividade humana, 

meramente como a distinção entre “discurso normal” e “discurso anormal”.  

 Assim, filósofos que partilhariam de um discurso anormal, e que seriam filósofos 

periféricos e edificantes em nossa época, segundo Rorty, são Ludwig Wittgenstein (1889-

1951), Martin Heidegger (1889-1976) e John Dewey (1859-1952), que tinham como 

objetivo de “ajudar seus leitores ou a sociedade como um todo a se livrar de vocabulários 

                                                
1 Cit. por Kunzman – Burkard – Wiedmann, in: Atlas de la Philosophie, trad. francesa de Desanti, 

Droit et alii, Paris: Librairie Genérale Française, 1993, p. 39 
2  Rorty recorre ao termo “edificante” pela seguinte razão: “Do ponto de vista educacional, enquanto 

oposto ao epistemológico ou tecnológico, o modo como as coisas são ditas é mais importante do que a 

posse de verdades”. Assim, “como 'educação' soa um tanto prosaico demais, e Bilding um tanto estrangeiro 

demais, irei usar 'edificação' para representar esse projeto de encontrar modos novos, melhores, mais 

interessantes, mais fecundos de falar” (RORTY, 1994, p. 353-354).  
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e atitudes gastos antes que proporcionar 'sustentação' para as instituições e costumes do 

presente” (RORTY, 1994, p. 27).  

Os filósofos edificantes precisam desacreditar a própria noção de ter pontos de 

vista. Essa é uma posição desajeitada, mas não impossível. Wittgenstein e 

Heidegger administram-na bastante bem. Uma razão pela qual a administram 

tão bem é que eles não pensam que quando dizemos alguma coisa precisamos 

necessariamente estar exprimindo uma opinião sobre um assunto. Poderiámos 

simplesmente estar dizendo algo – antes participando de uma conversação do 

que contribuindo para uma inquirição. (RORTY, 1994, p. 364)  

  

Com isso, Rorty afirma que “ver filósofos como parceiros de conversação é uma 

alternativa a vê-los como mantendo pontos de vista sobre assuntos de preocupação 

comum” (RORTY, 1994, p. 365). Todavia, é importantiśsimo “abandonar a noção do 

filósofo como conhecendo algo sobre o conhecer que ninguém mais conhece” (p. 348). 

A atitude deste filósofo deveria ser, assim, “abandonar a noção de que sua voz sempre 

tem pretensão dominante à atenção dos outros participantes da conversação” (p. 386). 

Então à filosofia edificante, restaria continuar uma conversação do que descobrir a 

verdade e, ao filósofo, restaria a preocupação moral de antes continuar a conversação do 

ocidente do que insistir sobre um lugar para os problemas tradicionais da filosofia 

moderna dentro dessa conversação.  

 Assim, o Neopragmatismo, ao qual Rorty é filiado, propõe o reconhecimento de 

que o ser humano está situado em seu contexto, e a partir daquele lugar, via diálogo, pode-

se edificar, constituir soluções para os problemas ou impactos em situação. Desta forma, 

para o Neopragmatista, a democracia, como busca de decisões políticas em ambientes de 

dissenso, tem prioridade sobre a atividade filosófica.  

 Para isso a Filosofia edificante poderá nos auxiliar na compreensão da questão 

sobre “de onde parte o pensamento” do agente que lida com a Biodiversidade e sua Ética 

de ação. Com vistas a montar um “esquema” mental, um desenho, um mapa mental onde 

possa ser apresentado um sistema de representação territorial e socioambiental indígena, 

partindo de suas perspectivas até seus referenciais,  

 Diante essas informações, parece haver possibilidades da realização de uma 

Cartografia Social das metáforas, com vistas a buscar além dos conceitos físicos, 

geográficos, biológicos, rumando para representações possíveis de outras referências 

tradicionais não-ocidentais, e nos parece essencial tal representação gráfica para a 

compreensão do pensamento indígena.  

 Uma narrativa muito utilizada pelos Guarani, Povo Indígena que habita 

milenarmente a Mata Atlântica, é a explicação de a organização social não-indígena ser 

no formato de aglomeração em cidades. Segundo alguns anciões Guarani, todos os seres 

que habitam a terra são criados na “Árvore Sagrada”, e o Nhe'e3 do não-indígena habita 

o caule desta árvore e vive como o Mbii (espécie de lagarta que vive amontoada e suga a 

seiva da árvore). Esta representação do universo Guarani como árvore, comum a outros 

Povos e Comunidades Tradicionais, nos apresenta uma possibilidade de pesquisa na 

perspectiva do Físico Nassim Haramein (Suíça) que passou a maior parte de sua vida 

pesquisando a geometria fundamental do hiperespaço, estudando uma variedade de 

                                                
3   Traduzido por vezes como “espírito”, também chamado de “alma” por alguns anciões e “energia” 

por jovens Guarani. 
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campos da Física Teórica, a cosmologia, a mecânica quântica, a biologia, a química, a 

antropologia e as civilizações antigas. Haramein descobriu uma série geométrica 

específica que resultou ser fundamental para a criação e a base de sua Teoria do Campo 

Unificado. Esta Teoria da Unificação4, conhecida como o Haramein-Rauscher apresenta-

se como uma nova solução às equações de campo de Einstein que incorpora os efeitos de 

torque e Coriolis, que possuímos como referência a observação da torção da água 

descendo no ralo da pia quando cheia. Haramein nos dispõe esta formação como Árvore 

Ancestral de Povos e Comunidades Tradicionais, bem como outras representações 

esquemáticas.  

 Deste modo, a questão acerca de um possível sistema de representação territorial 

e socioambiental por parte dos Povos Indígenas, que o permite planejar o seu ambiente 

com vistas a um desenvolvimento sustentável, Biodiversidade, oferecendo sua sabedoria 

na elaboração não apenas de Políticas Públicas, mas ampliada à elaboração de 

“Geopolíticas Públicas”5, respeitando seres humanos e não-humanos, que poderia ser 

cartografada combinando modelos além de mapas em duas ou três dimensões visíveis 

(Rorty e a crítica ao Mito da Caverna como fundante do pensamento ocidental), mas 

partindo para o que não é visto pela Filosofia Clássica para o que está presente no mundo 

além da percepção ocular (Rorty), numa relação geopolítica entre o percebido e o sabido, 

o que poderia nos permitir, salvo engano, apontar na sabedoria tradicional dos anciões 

Guarani, a presença de uma “Filosofia Geopolítica Indígena”, donde partiria uma “Ética 

da Biodiversiade”, no sentido de ἔθος (Ethos) do grego que pode ser traduzido como 

“maneira” ou “modo” de fazer as coisas, “modo de agir”. Assim: Modos de Agir diante 

da Variedade da Vida. 

 

3. Materiais e Métodos 

Em busca de um esquema mental foi elaborado com vistas a ilustrar uma possível 

metáfora do pensamento complexo indígena e a base Ética da Biodiversidade, onde 

poderíamos utilizar metáforas como ferramentas que auxiliem a percepção de objetos, 

subjetos e fatores. 

Trata-se de compreender que Objeto é aquilo “Feito em Cima”, o que nos aparece, e 

é objetificado por ser a materialização de várias variáveis Subjetas, isto é, “Feitos em 

Baixo”, que não aparececem. Cada Subjeto, por sua vez, é composto de inúmeros Fatores, 

ou seja, “Que Fazem”, e impulsionam e retraem, numa dança invisível até que se 

objetifica ao Observador, deste modo, aquele que “Guarda de Cima”. 

Como modo de auxiliara compreensão dos ocidentais acerca da complexidade do 

pensamento indígena não-ocidental, comparamos com Parmênides que resumiu a lógica 

e nos deixou seu legado, como sendo: o que é é, o que não é não é. Parmênides agiu 

eticamente de acordo com sua tradição grega e mediterrânea ao propor este mínimo para 

o pensamento, pois baseou-se que há um só criador no princípio de tudo: Caos. E do Caos 

                                                
4  Em sua obra “A origem do Giro: uma consideração do Torque e Forças Coriolis nas Equações 

de Campo e na Teoria de Campos Unificados de Einstein”, 2004, Haramein aprofunda sua teoria revolucionária 

sobre a percepção moderna do cosmos, apontando o formato de Torus duplo para melhor visualização do que propõe como 

desenho do universo marco e micro. 
5  Utilizaremos aqui o conceito de Geopolítica como a congruência de estratégias para planejar e 

desenvolver um determinado território. 
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(1) se fez Urano e Gaia (2), Gaia gerou os filhos de Urano até alcançar a variedade de 

Titãs (3 ao infinito) e assim por diante. 

Pensar fora desta lógica parmenídeca seria pensar com outras metáforas, como a 

metáfora gréfica do Torus proposta por Nassim Haramein, que baseou-se em desenhos e 

narrativas não-ocidentais.  

 
Torus por Nassim Haramein (https://resonance.is/) 

 

https://resonance.is/
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Torus em variadas dimensões (https://resonance.is/) 

Diante algumas imagens do Torus representadas graficamente na natureza, seja níveis 

micro ou macro, temos a possibilidade de um padrão tórico utilizado pelos indígenas 

Guarani, que é um bioindicador natural de qualidade do ecossistema, a partir de onde se 

decide ou não fazer uma aldeia. Este bioindicador é o Jerivá, chamado de Pindó em 

Guarani, de onde vem Pindorama, nome popular da Terra dos Tupi. Mais 

especificamente, os Guarani chamam locais com muito Jerivá de Pindoty, ou plantação 

de Pindó. 

https://resonance.is/
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Jerivá (Syagrus romanzoffiana) 

 

 

Montagem gráfica do autor. 
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Compreendermos as metáforas indígenas, o Pindó, por exemplo, por meio de Torus, 

podemos aproximar a compreensão dos modos de agir na variedade de vida por Povos 

Indígenas, ou, da Ética da Biodiversidade. 

 

4. Resultados e Discussão 

 Os Planos de Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas (PGTAs) 

elaborados junto aos Mbyá Guarani das Terras Indígenas Piraí, Tarumã e Pindoty em 

Araquari, SC, foram elaborados etnomapas a partir de metodologias de etnomapeamento, 

com base na Cartografia Social. Neste momento percebeu-se a dificuldade em 

compreender e representar a diversidade de metáforas e conceitos apontados pelos Mbyá 

Guarani, pois não cabiam apenas em duas dimensões, mas exigiam mais complexidade 

de representação. Diante disso, foi dialogado com anciões da região para representação e 

as árvores e Jerivás eram indicadas como metáforas. Deste modo, buscamos a melhoria e 

aprofundamento desta metáfora como ferramenta (Wittgenstein) para auxiliar a 

compreensão do pensamento da Biodiversidade e sua Ética. 

 

5. Conclusões 

 Conclusões ainda não se objetificaram nesta empreitada, porém exemplos como 

os Planos de Gestão Territorial e Ambiental acima apontados são dados em análise que 

estão sendo discutidos no Doutorado de Planejamento Territorial e Desenvolvimento 

Socioambiental da Universidade Estadual de Santa Catarina. A busca por metodologias a 

partir das metáforas indígenas, o Jerivá, por exemplo, que nos remete ao Torus conforme 

explica Nassim Haramein, nos trás esperança de aproximação entre conhecimentos 

tradicionais indígenas sobre a Biodiversidade e como atuar com ela e; por outro lado, a 

tarefa de elaboração de projetos para execução de Políticas Públicas com Povos Indígenas 

que seguem duras regras e legislações que, por vezes, necessitam de referências 

acadêmicas para serem analisadas com sucesso. 
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Resumo: A bacia hidrográfica do Rio Itapocu, localiza-se a nordeste do estado de Santa Catarina, com sua 

área de drenagem inserida total ou parcialmente em 12 municípios, abrange aproximadamente uma área de 

2.938,9km². No município de São Bento do Sul está grande parte de suas nascentes e os tributários rio 

Humboldt e rio Vermelho, ambos pertencentes à sub-bacia do rio Humboldt. O rio Humboldt, ao juntar-se 

com o rio Novo em Corupá, forma o rio Itapocu, que desagua em Barra Velha – SC no Oceano Atlântico. 

Este estudo busca analisar a qualidade ambiental da sub-bacia do rio Humboldt, onde encontram-se muitas 
das nascentes da bacia hidrográfica do rio Itapocu, cujas águas e áreas de drenagem estão comprometidas 

no baixo curso desta bacia. Através de revisão bibliográfica, análise documental, observação em campo e 

aplicação de entrevistas, neste trabalho são apresentados resultados preliminares. Verificamos que as 

nascentes sofrem ao menos três tipos de ameaça: poluição oriunda dos agrotóxicos da bananicultura; obras 

de barramentos que impedem o deslocamento dos peixes; introdução da espécie invasora tilápia 

(Oreochromis niloticus). São relatadas diminuições nos estoques pesqueiros na bacia, em especial a perda 

de icitiodiversidade na sub-bacia do rio Humboldt. É apontada a necessidade de estudos aprofundados de 

monitoramento ictiológico e da diversidade neste resquício do bioma Mata Atlântica, o qual compreende 

grande parte das nascentes. Pretendemos seguir com estes estudos. 

 

Palavras-chave: Bacia hidrográfica, Ictiodiversidade, Mata Atlântica. 

 

1. Introdução 

Os recursos naturais são a base do desenvolvimento socioeconômico e 

sustentabilidade, e a crescente demanda pelo seu uso é acompanhada pela preocupação 

com a quantidade e a qualidade desses recursos para as gerações presentes e futuras. No 

que tange aos recursos hídricos, a sociedade contemporânea passou a reconhecer que a 

água é um bem econômico e um recurso limitado, principalmente em relação ao seu 

aspecto qualitativo. No Brasil, esta conscientização levou à elaboração de uma série de 

normativas para a gestão descentralizada baseada na bacia hidrográfica como unidade de 

análise e planejamento.  

  A bacia hidrográfica do Rio Itapocu localiza-se a nordeste do estado de Santa 

Catarina e, conforme a subdivisão adotada pelo estado, está situada na Região 

Hidrográfica 06 da Vertente Atlântica Baixada Norte. Suas águas drenam diretamente 

para o Oceano Atlântico e fazem parte da sua rede de drenagem total ou parcialmente 12 
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municípios: Corupá, Jaraguá do Sul, Schroder, Guaramirim, Massaranduba, Barra Velha, 

São João do Itaperiú, Campo Alegre, Blumenau, Araquari, Joinville e São Bento do Sul. 

(Figura 1). A bacia abrange uma área de drenagem de aproximadamente 2.938,9km² 

(Steinbach et al., 2015).   

 

Figura 1: Abrangência municipal da rede de drenagem da Bacia do rio Itapocu. Fonte: 
Cartilha do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Itapocu. 

 

No município de São Bento do Sul estão localizadas muitas de suas nascentes. 

Através da Lei Municipal nº 246, de 14 de agosto de 1998, foi criada a Área de Proteção 

Ambiental - APA da Bacia Hidrográfica do Rio Vermelho/Humboldt, com área de 23.000 

hectares.  Estes rios, pertencem à sub-bacia do Rio Humboldt, sendo este um dos 

formadores, a partir da junção com o Rio Novo, do Rio Itapocu, o principal da bacia, que 

recebe a rede de drenagem desde sua formação até sua foz junto ao mar, no município de 

Barra Velha (Figura 2). 
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Figura 2: Rede de drenagem da bacia do rio Itapocu, desde sua formação até a foz. Fonte: 
Cartilha do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Itapocu. 

O município de São Bento do Sul é considerado como “berço das águas”, 

contribuindo com diversos afluentes para a sub-bacia hidrográfica do Rio Humboldt. “O 

município tem interesse na conservação da APA do Rio Vermelho/Humboldt (Figura 3), 

torna-se, então, necessária a criação de mecanismos para preservação da biodiversidade 

e a manutenção da integridade do ecossistema local” (São Bento do Sul, 2011). 
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Figura 3: Localização da APA Rio Vermelho/Humboldt (em rosa). Fonte: Cartilha do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do rio Itapocu. 

A Associação dos Municípios do Vale do Itapocu (Amvali) com aporte financeiro 

do Fundo Nacional do Meio Ambiente e Ministério do Meio Ambiente elaborou o 

“Projeto Mananciais”, o qual busca a recuperação florestal das nascentes e matas ciliares 

degradadas que margeiam os cursos d’água que contribuem para o abastecimento dos 

municípios da bacia hidrográfica do rio Itapocu. “O projeto surgiu através de 

levantamentos e estudos atuais que apresentam que a região do Vale do Itapocu poderá 

sofrer com problemas relacionados à disponibilidade hídrica em médio e longo prazo” 

(Holler et al., 2018). 

Pelas características geomorfológicas a região é um atrativo para instalação de 

Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) e respectivos barramentos. Muitas barragens 

estão sendo instaladas para geração de energia para as localidades próximas. Também a 

bananicultura ocupa amplo espaço nas margens próximas às nascentes. Esta bacia possui 

ainda muitas fazendas de piscicultura, também localizadas próximo de nascentes, com 

cultivo de várias espécies de peixes, entre eles a tilápia. Vale mencionar também a 

rizicultura e os efluentes industriais e domésticos que essas águas recebem mais para o 

vale em seu curso médio e inferior. 

Por todas essas características e por se localizar no bioma Mata Atlântica, o que 

lhe atribui um alto grau de endemismo e diversidade de espécies (Figura 4), esta bacia 

merece um estudo mais minucioso em relação à ictiodiversidade, sobre a qual foram 

relatadas ameaças pelos usos e ocupação do solo supracitados. As nascentes são áreas 

protegidas legalmente, sendo o estudo da ictiofauna um aspecto de extrema relevância a 

ser pesquisado sobre sua diversidade. 
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Figura 4: Remanescentes florestais, incluindo Mata Atlântica. Fonte: Cartilnha do Comitê da 

Bacia Hidrográfica do rio Itapocu. 

1. Referencial teórico 

Os ambientes naturais possuem um estado de equilíbrio dinâmico que pode ser 

rompido com a intervenção do homem (Christofoletti, 1974). De acordo com Tricart 

(1977) “a gestão dos recursos ecológicos deve ter por objetivo a avaliação da inserção da 

tecnologia humana no ecossistema”. Para o autor, o homem é parte do sistema, sendo um 

de seus componentes, porém sua ação como alterador do ambiente deve ser feita de forma 

consciente, buscando conhecer mais e melhor as consequências das suas atividades.  

Para a maior compreensão do que ocorre nestes sistemas, é crescente a necessidade 

de estudos aprofundados, de cunho científico e caráter interdisciplinar, de modo a dar 

suporte às políticas ambientais e à gestão participativa na busca da qualidade ambiental.  

“Uma atitude intelectual, mas objetiva, para a conservação ou planejamento consiste em 

distinguir uma situação inicial, como se fora livre de toda intervenção” (Tricart, 1977). 

Ainda de acordo com o autor, “o conceito de sistema é, atualmente, o melhor instrumento 

lógico de que dispomos para estudar os problemas do meio ambiente” (Tricart, 1977). Na 

época, o autor propôs que a adoção do conceito de sistema pela ecologia permitiu a 

integração de vários ramos do conhecimento até então isolados, sugerindo que a geografia 

física poderia ser compreendida, desta maneira, como um aspecto da ecologia. 

      A utilização da bacia hidrográfica como unidade de análise e planejamento 

ambiental é primordial para os estudos de dinâmica e conservação da paisagem, pois "nela 

é possível avaliar de forma integrada as ações humanas sobre o ambiente e seus 
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desdobramentos sobre o equilíbrio hidrológico, presente no sistema representado pela 

bacia de drenagem" (Botelho e Silva, 2004). 

Ab’Saber (1969) propõe uma metodologia de análise geomorfológica em três 

níveis, sendo o terceiro o estudo da fisiologia da paisagem. A partir destes estudos torna-

se possível fazer prognósticos e simulações, essenciais para o trabalho do geógrafo no 

ordenamento territorial e preservação do ambiente. O autor sugere que talvez os estudos 

de fisiologia de paisagens somente possam ser esclarecidos à custa de pesquisas 

marcadamente interdisciplinares. 

O bioma Mata Atlântica abrange uma área que compreende a faixa leste brasileira, 

a qual, no sudeste e sul do país se estende para o oeste, alcançando as fronteiras com o 

Paraguai e Argentina. Devido à complexidade da biodiversidade existente na Mata 

Atlântica brasileira e os fatores socioeconômicos a ela relacionados, um complexo 

mosaico de situações biológicas e sociais é produzido. Com relação aos remanescentes 

florestais, sua área original está reduzida a 7,26%. 

A ictiodiversidade, ou seja, a diversidade das espécies de peixes, estudada sob o 

aspecto da sua ocorrência em uma bacia hidrográfica, é um campo pertinente à biólogos 

e ecólogos. Porém, os estudos biogeográficos valorizam sua distribuição espacial “ao 

longo da corrente hídrica, que resulta em última instância, na luta pela sobrevivência e 

perpetuação dos indivíduos íctios existentes num segmento fluvial” (Viadana, 2004). Em 

estudo realizado pelo autor em uma bacia hidrográfica de São Paulo (1993), ele aponta 

que a distribuição íctia no sistema fluvial estudado, estava “à mercê das condições físicas, 

químicas e biológicas, que individualizam os ambientes aquáticos, e que estes estão 

intimamente inter-relacionados à maneira como os homens realizam as suas vidas no 

interior da bacia hidrográfica estudada” (Viadana, 2004). O autor aponta que Wilson 

(1997) constatou que “uma redução de 90% da cobertura florestal de uma pradaria ou do 

curso de um rio acaba por reduzir à metade o número de espécies instaladas na área”.  

 

2. Materiais e métodos 

 

Revisão bibliográfica e Análise Documental 

Foi realizada a revisão e levantamento de documentos, imagens, análises, 

publicações, bases de dados, trabalhos científicos e todo material sobre o tema escolhido 

que contenha dados históricos, atuais, confiáveis e relevantes para o estudo proposto.  

Em relação aos documentos, foram analisados minuciosamente: os seis relatórios 

de elaboração do Plano de Bacia, finalizado em 2017; o Atlas da Bacia Hidrográfica do 

Rio Itapocu, finalizado em 2015; a Cartilha do Projeto Mananciais, finalizada em 2018; 

a Estrutura do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado e Participativo do Município 

de São Bento do Sul para 2006 – 2026; o Plano de Manejo da APA Municipal do Rio 

Vermelho/Humboldt, 2011. 

Foram revisados os trabalhos científicos e dados disponíveis correspondentes à 

ictiofauna da bacia do rio Itapocu, em especial àqueles relacionados às nascentes. 
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Levantamento de campo e entrevistas  

Foram realizadas três idas a campo entre junho e agosto de 2018, nas quais foram 

realizadas observação e coleta de dados relevantes da estrutura física e socioeconômica 

da área de estudo, das atividades praticadas e dos atores envolvidos. As entrevistas se 

deram de forma informal, porém criteriosa, através de um guia onde estavam traçados os 

objetivos a serem atingidos com as respectivas perguntas.   

 

3. Resultados e discussão 

Através da revisão bibliográfica e documental foi possível observar que existem 

poucos estudos sobre a ictiofauna da bacia hidrográfica do rio Itapocu. O Atlas da Bacia 

destaca com detalhes, fotos e informações taxonômicas, espécies de flora e fauna, entre 

estes últimos, aves, mamíferos, répteis e anfíbios. Em relação aos peixes, poucas 

informações foram encontradas, porém o Atlas destaca que “apesar da escassez de 

informações detalhadas sobre a sistemática e distribuição de peixes na bacia do rio 

Itapocu, existe pouca dúvida de que várias espécies estão ameaçadas e de que algumas já 

podem ter sido inclusive extintas” (Steinbach et al., 2015). O Plano de Manejo da APA 

Municipal do Rio Vermelho/Humboldt também faz referência com detalhes sobre a flora, 

as aves, os mamíferos, porém os peixes sequer são citados. Da mesma forma ocorre com 

o Plano Diretor de São Bento do Sul, que cita a flora, as aves e os mamíferos, mas não 

faz menção alguma aos peixes.  

Por outro lado, o Plano de Bacia, finalizado em 2017, muito bem elaborado, contou 

com uma equipe interdisciplinar, com profissionais de diferentes áreas: Engenheiros de 

Aquicultura, Agrônomo, Ambiental e Civil; Biólogo, Ecólogo, Turismóloga, Geógrafo, 

Administrador e Comunicador Social. Como sugeriu Ab’Saber (1969), devido a esta 

equipe interdisciplinar, um belo trabalho foi elaborado, com riqueza de detalhes sobre o 

diagnóstico ambiental da bacia. Sobre a ictiofauna, foram reunidos estudos secundários, 

de onde foram apresentados os resultados dos levantamentos realizados até então. O plano 

sugere pouco conhecimento taxonômico em nível de espécie e que os peixes podem estar 

sendo ameaçados pelas ações antrópicas na bacia. Em algumas atas de reuniões do Plano, 

foi sugerido que os agrotóxicos oriundos da bananicultura possam estar afetando a 

ictiofauna. Em outras, foi citada a questão dos barramentos, que podem estar impedindo 

a passagem dos peixes para reprodução ou alimentação. O Plano aponta que 

“considerando o potencial para o endemismo da ictiofauna é necessária a ampliação do 

pouco conhecimento desta fauna, em especial nas cabeceiras e locais de barramento”. O 

Plano recomenda a preservação das principais nascentes e rios tributários do rio Itapocu, 

que podem estar sofrendo pressão por ação antrópica. Por fim, o Plano aponta a ocorrência 

da tilápia (Oreochromis niloticus) em trechos da bacia, provavelmente oriunda de escapes 

da piscicultura desta espécie exótica ali praticada. 

      Através de observação em campo foi possível identificar muitos pesque-pagues e 

restaurantes onde o peixe principal é a tilápia. Há cultivo também da espécie endêmica 

jundiá (Rhamdia quelen), porém este não é muito apreciado por seu maior grau de 

exigência em cultivo, oferecendo inferiores taxas produtivas se comparado com a tilápia. 
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      A tilápia é cultivada em todo o Brasil com significativo valor econômico, porém 

ela é uma espécie invasora e está listada entre as cem piores espécies invasoras do mundo 

devido a sua grande prolificidade e relações ecológicas avantajadas no ambiente aquático. 

A introdução de espécies exóticas é a segunda maior ameaça para a diversidade biológica 

mundial, ficando atrás somente da destruição de habitats, e o que é mais grave, as invasões 

aquáticas são praticamente impossíveis de serem controladas. 

      Em entrevista, verificou-se que o cascudo (Hypostomus sp.) antigamente era 

pescado na região e servido como prato tradicional em restaurantes. Atualmente, tais 

restaurantes, compram cascudos oriundos de Rio Grande – RS para servir aos clientes e 

manter a tradição. Ainda em campo, foi verificado o assoreamento e erosão das margens 

de rios próximos às cabeceiras (Figura 5). 

 
      Figura 5: Rio tributário próximo à cabeceira assoreado e com margem erodida. Fonte: 

autora. 

 

4. Conclusões 

 

       Este estudo é uma avaliação preliminar resultado da primeira etapa de um estudo 

futuro maior e mais detalhado sobre a ictiodiversidade em rios tributários e nascentes do 

rio Itapocu. Foi realizado aqui o levantamento bibliográfico, análise documental, 

observação em campo e entrevistas. Ambas abordagens qualitativas, que fazem parte das 

metodologias de pesquisas em Ciências Humanas. Estas análises, são etapas primordiais 

para estudos em Geografia. Porém, tomando-se a Geografia Física como uma Ciência da 

Terra, pretendemos fazer análises quantitativas, como análises da qualidade da água, das 

obras de barramentos, e, principalmente, análises interdisciplinares oriundas da Ecologia 

e Biologia, como a coleta de dados primários dos estoques pesqueiros nas cabeceiras do 

rio Itapocu. 
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      Concluímos com esta etapa do estudo, que a bacia do rio Itapocu sofre crescente 

pressão antrópica, inclusive em suas nascentes, podendo estar havendo perda de 

biodiversidade. Identificamos a carência de estudos mais detalhados sobre a ictiofauna 

que suportem o gerenciamento das atividades antrópicas nas cabeceiras da bacia 

hidrográfica do Rio Itapocu. Estes estudos poderiam trazer subsídios para a elaboração 

de estratégias de gestão e monitoramento do uso e ocupação do solo e de ações 

mitigadoras na bacia. Desta forma, um levantamento de dados primários da ictiofauna, 

apresenta-se como um projeto prioritário para uma compreensão mais ampla da 

diversidade e interações ecológicas da fauna do sistema avaliado. 

      Com a realização deste estudo esperamos contribuir para a conservação das 

cabeceiras da bacia hidrográfica do rio Itapocu através do maior conhecimento da área. 

Os resultados poderão fornecer subsídios para ações conservacionistas mais efetivas a 

curto e médio prazo no entorno das nascentes da bacia estudada. 
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Resumo: A Mata Atlântica, um dos biomas mais biodiversos e também mais ameaçados do mundo, possui 

uma infinidade de plantas com potencial uso alimentício. No entanto, pouco se sabe sobre esta riqueza 

vegetal no que se refere a estes usos. As comunidades tradicionais, que possuem como forte característica 

a sua relação com a natureza, utilizam no seu dia-a-dia diversas espécies nativas, tanto para fins 

alimentícios, como medicinais, ornamentais, rituais, entre outros, adquirindo ao longo das gerações uma 
gama de conhecimentos acerca da natureza, chamados de Conhecimento Ecológico Local. Esta pesquisa 

buscou compreender o uso popular de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) presentes nas 

formações vegetais da comunidade da Guarda do Embaú, Palhoça, Santa Catarina. Esta comunidade 

encontra-se no contexto de três Unidades de Conservação, possui como forte característica a pesca artesanal 

e mais recentemente desenvolveu-se como um importante destino turístico. Foram realizadas 9entrevistas  

com  moradores  nativos  da  comunidade, com idade entre 34 e 97 anos. Os resultados da pesquisa apontam 

para o uso de 23 espécies, sendo que as famílias botânicas mais  representativas foram Myrtaceae e 

Arecaceae. A parte mais utilizada das plantas citadas foi o fruto. Estas espécies estão distribuídas em 

diferentes formações vegetais, sendo elas: Floresta Pluvial da Encosta Atlântica, Mata de Planície 

Quaternária e Restinga. 

 
 

Palavras-chave: Plantas Alimentícias Não Convencionais, Comunidades Tradicionais, Etnobotânica 

 

1. Introdução 

 

O Bioma Mata Atlântica estende-se por grande parte do litoral brasileiro, formado 

por diferentes tipologias vegetais, concentra grande parte da biodiversidade presente em 

nosso país.Porém, a Mata Atlântica encontra-se bastante reduzida e fragmentada, restando 

apenas 8,5 % de remanescentes florestais (acima de 100 hectares) comparando com sua 

cobertura original (SOS Mata Atlântica, 2015) É umHotspot mundial, uma das áreas mais 

ricas em biodiversidade e mais ameaçadas do planeta. É também considerada Reserva da 

Biosfera pela UNESCO e Patrimônio Nacional, na Constituição Federal de 1988. 

 O ritmo acelerado em que vem se dando as ocupações humanas neste território 

ameaçam estes ecossistemas. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, densamente 

ocupadas, estão em território de Mata Atlântica. Esforços de diversos segmentos da 

sociedade buscam preservar os fragmentos que restam deste importante Bioma. Assim, 
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as Unidades de Conservação configuram-se como estratégias extremamente relevantes 

no que se refere á conservação da biodiversidade da Mata Atlântica. 

A Mata Atlântica possui grande biodiversidade florística e fisionômica, a começar 

pelas diferentes formações vegetais que abriga. De acordo com a Lei 11.428/2006, a Lei 

da Mata Atlântica, este bioma é composto pelas seguintes formações vegetais: Floresta 

Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista, também denominada de Mata de Araucárias; 

Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; e Floresta Estacional 

Decidual, bem como os manguezais, as vegetações de restingas, campos de altitude, 

brejos interioranos e enclaves florestais do Nordeste. Por se estender longitudinalmente 

de sul a norte do país e adentrar as serras litorâneas, este bioma é caracterizado por 

diferentes condições climáticas, geologia, solos e relevos diversos, que por sua vez são 

determinantes das formações vegetais que a ele pertencem. 

Muitas espécies da flora nativa da Mata Atlântica possuem potencial alimentício, 

porém são pouco conhecidas pela população em geral e menos ainda consumidas, 

cultivadas ou comercializadas. As populações tradicionais, por manterem uma relação 

direta e às vezes até de dependência da natureza, adquiriram desta relação uma gama de 

conhecimentos ecológicos. Conhecimentos estes que serão perdidos no tempo se não 

forem registrados, valorizados e fomentados, pois o ritmo atual imposto pela economia 

de mercado e a tendência à urbanização acabam por extinguir os modos de vida 

tradicionais. A conservação da biodiversidade local está relacionada à conservação da 

cultura da comunidade tradicional, pois esta relação dinâmica entre pessoas e natureza 

está incorporada no modo de vida, nos saberes e no saber-fazer destas populações. 

Assim, o presente estudo busca resgatar e valorizar os conhecimentos tradicionais 

sobre espécies vegetais nativas da Mata Atlântica com usos alimentícios. Utilizando para 

isso um levantamento etnobotânico de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) 

nativas da Mata Atlântica, com ocorrência na comunidade da Guarda do Embaú, Palhoça, 

Santa Catarina. O conceito de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) é 

bastante amplo, a ele estão associadas plantas com potencial uso alimentício, mas que são 

desconhecidas pela população em geral. 

A Guarda do Embaú está localizada na Baixada do Maciambú, no Sul do município 

de Palhoça, Santa Catarina (Figura 1). É uma comunidade de origem açoriana, 

antigamente baseada em duas atividades centrais, a pesca artesanal e a agricultura de 

subsistência. Desenvolvendo-se mais recentemente em um bairro turístico, atraindo 

veranistas de todo o país e de diversas partes do mundo. Esta “descoberta” para o turismo 

se deu primeiramente por surfistas queacabavam se hospedando na localidade, que aos 

poucos foi desenvolvendo uma estrutura voltada a este público. No entanto, por abrigar 

uma relevante beleza cênica, não demorou muito tempo para a Guarda do Embaú se tornar 

uma das mais freqüentadas praias do litoral catarinense. 

O turismo de verão é atualmente a principal fonte de renda da comunidade, que 

durante a temporada se dedica ao trabalho em pousadas, restaurantes, lojas e outros 

serviços que visam atender a demanda turística. No período de baixa temporada a 

comunidade busca por outras alternativas como principalmente a pesca artesanal, 

construção civil e comércio local que permanece aberto. Ou ainda, buscam por trabalho 

nos centros urbanos mais próximos da localidade, como Palhoça, São José e 

Florianópolis. 

A Guarda do Embaú está inserida no contexto das duas maiores Unidades de 

Conservação da Natureza de Santa Catarina, o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e a 
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Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, consideradas pelo Ministério do Meio 

Ambiente como áreas prioritárias para a conservação da Mata Atlântica. Estes fatos foram 

responsáveis por colaborar com a proteção da biodiversidade local. No entanto, a 

natureza, assim como os aspectos culturais da comunidade tradicional estão ameaçados 

pelo crescimento urbano. 

 

 
Figura 1: Mapa de Localização da Guarda do Embaú. 

 

 

2. Referencial Teórico 

 

As Plantas Alimentícia Não Convencionais (PANCs) são plantas com grande 

potencial alimentício, porém, de uso pouco comum na alimentação humana, pouco 

conhecidas pela população e raramente comercializadas, apesar de serem, em muitos 

casos, facilmente encontradas (não se aplica para espécies de ocorrência regional/local). 

São plantas espontâneas, vulgarmente chamadas de “mato”, encontradas nos jardins das 

casas, nas ruas e terrenos baldios, plantas nativas negligenciadas pela população e até 

mesmo plantas de uso comum que possuem partes alimentícias não utilizadas (Kinnup; 

Lorenzi, 2014). Enfim, são alimentícias desconhecidas por grande parte da população, 

que em geral se alimenta sempre das mesmas variedades encontradas no comércio, tendo 

como base uma alimentação globalizada e monótona, além de pouco rica em nutrientes.  

Apesar da riqueza e do potencial que ela representa, a biodiversidade brasileira é 

ainda pouco conhecida e sua utilização tem sido muito negligenciada. A maior parte de 

nossas atividades agrícolas está baseada em espécies exóticas. Portanto, é fundamental 
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que o país intensifique investimentos e implemente programas de pesquisa na busca de 

um melhor aproveitamento desse imenso patrimônio natural (Coradimet al., 2011).O 

termo PANC – foi cunhando em 2008 por Valdely Ferreira Kinupp, que inovou ao 

ampliar este conceito. Anteriormente as plantas pouco comuns na alimentação humana 

eram chamadas de “Plantas Alimentícias Alternativas”, “Hortaliças Tradicionais”, 

“Plantas Alimentícias Espontâneas”, entre outras, que acabam por não dar conta da 

grande diversidade de plantas que podem (e devem) ser incorporadas à nossa alimentação 

(Kinnup eLorenzi, 2014). Para se ter uma ideia desta diversidade, os autores explicam 

sobre a grande variedade de plantas que podem se encaixar neste conceito: 
São plantas que possuem uma ou mais partes que podem ser usadas 

diretamente na alimentação humana, tais como: raízes tuberosas, tubérculos, 

bulbos, rizomas, cormos, talos, folhas, brotos, flores, frutos, sementes, ou ainda 

látex, resina e goma, ou indiretamente quando são usadas para obtenção de 

óleos e gorduras alimentícios. Inclui-se neste conceito também as especiarias, 
substâncias condimentares e aromáticas, assim como as plantas que são 

substitutas do sal, como edulcorantes (adoçantes), amaciantes de carnes, 

corantes alimentícios e aquelas utilizadas no fabrico de bebidas, tonificantes e 

infusões (Kinnup e Lorenzi, 2014). 

 

Por comunidades tradicionais entende-se que (de acordo com o Decreto Federal n° 

6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais): 

 
São os grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que 

possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios 

e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, 

religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovaçõese 
práticas gerados e transmitidos pela tradição. (BRASIL, 2007). 

 

As comunidades tradicionais possuem como característica geral um elo forte com 

a natureza, utilizandoas plantas para diversos fins, como alimentos, remédios, matéria-

prima para produção de artesanatos, ornamentos, utensílios domésticos, entre 

outros.Possuem também um conhecimento e um linguajar próprio para a identificação de 

certas espécies de plantas e animais, ambientes, ciclos naturais. Estes conhecimentos são 

resultado de uma longa interação homem–natureza, transmitidos através das gerações. 

Estesconhecimentos são citados por Hanazaki(2003) como Conhecimento Ecológico 

Local. 

O conhecimento ecológico local, ou conhecimento ecológico tradicional, engloba 

toda uma gama de conceituações que consideram desde as diversas interpretações para o 

termo ecológico, referindo-se ao ambiente biótico, abiótico e mesmo cultural, até a 

questão da definição da tradicionalidade dos seus detentores. (Hanazaki, 2003 apud. 

Castro et al., no prelo; Cunha e Almeida, 2000). 

O conhecimento ecológico local pode ser entendido como o saber e o saber-fazer 

a respeito do mundo natural e sobrenatural, transmitidos, em geral, oralmente de geração 

para geração (Diegues, 2000). Este conhecimento inclui também formas de manejo da 

natureza, como, por exemplo, o adensamento de uma área com determinada espécie 

alimentícia de interesse da comunidade, a domesticação de espécies, entre outras práticas 

que englobam diversos conhecimentos do mundo natural. Tratando sobre a perspectiva 
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daetnoconservação, cujos idealizadores consideram que os conhecimentos tradicionais 

devem contribuir para a conservação da natureza, Diegues (2000) coloca que: 

 
Alguns consideram que as culturas e os saberes tradicionais podem contribuir 

para a manutenção da biodiversidade dos ecossistemas. Em numerosas 

situações, na verdade, esses saberes são o resultado de uma co-evolução entre 

as sociedades e seus ambientes naturais, o que permitiu a conservação de um 

equilíbrio entre ambos. Isso conduziu ao interesse pela diversidade cultural, 

que também está ameaçada pela mundialização de modelos culturais 
dominantes. (DIEGUES, 2000). 

 

No entanto, torna-se extremamente difícil definir até que ponto uma comunidade 

é ainda tradicional, ou deixou de ser. Pois mesmo com mudanças em seu território, modo 

de vida e relações econômicas, muitas destas comunidades carregam fortes traços da 

tradição. Como aspectos da alimentação, uso de plantas medicinais para curar 

enfermidades, religião, artesanato, pesca, enfim, um conjunto de saberes e práticas que 

confere uma identidade própria a estas comunidades e as difere das demais. Acredita-se, 

portanto, que a comunidade estudada, apesar de apresentar modificações em seu modo de 

vida, ainda possui fortes características tradicionais. 

Desvendar as comunidades tradicionais a partir de sua própria ótica, com o 

mínimo de interferência da nossa cultura é um processo bastante desafiador. Porém, 

diversos estudos em Etnobotânica apontam descobertas bastante significativas tanto do 

ponto de vista científico no que tange à produção de conhecimentos, como também para 

as comunidades estudadas, visando resgatar e valorizar seus saberes.A Etnobotânicaé um 

ramo da Etnoecologia que analisa as relações existentes entre as comunidades humanas e 

as plantas, nos seus mais diferentes usos: medicinais, alimentícios, rituais, madeireiros, 

ornamentais, entre outros. Albuquerque (2005) coloca que: “Podemos entender a 

Etnobotânica como o estudo da inter-relação direta entre pessoas viventes e as plantas do 

seu meio. Aliam-se: fatores culturais e ambientais, bem como as concepções 

desenvolvidas por estas culturas sobre as plantas e o aproveitamento que se faz delas”. 

Hanazaki (2003) acrescenta ainda o fator dinâmico a esta relação, já que tanto as 

populações humanas quanto as plantas, não são estáticas.  

 

 

3. Materiais e Métodos 

 

A coleta de dados etnobotânicos da comunidade da Guarda do Embaú foi realizada 

por meio de aplicação de entrevista individual semi-estruturada, listagem livre de plantas 

nativas com usos alimentícios e localização das áreas de coleta das espécies pelos 

entrevistados, utilizando fotografias aéreas da região. Optou-se por elaborar alguns 

critérios para a realização das entrevistas, a fim de atingir seus objetivos. Foram 

entrevistados somente moradores nativos da comunidade ou proximidades (comunidades 

próximas a Guarda do Embaú, que possuem um contexto sócioambiental similar) 

residentes no local e com idade superior a 30 anos. Estes critérios foram elaborados 

visando atingir um público com maior vivência e conhecimento sobre os recursos naturais 

locais, que possuem ou possuíam uma relação direta com a natureza, obtendo dela os mais 

diferentes recursos, incorporados, portanto, em seu modo de vida tradicional. 
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Tendo em vista as transformações que a região passou nas últimas décadas, a grande 

demanda turística e a vinda de um grande número de pessoas a fixar residência no local, 

fez com que a Guarda do Embaú passasse por diversas mudanças ambientais, sociais e 

econômicas. Portanto, a escolha do perfil dos entrevistados aponta para uma tendência de 

que estes vivenciaram uma realidade diferente da atual, incorporando um holde 

conhecimentos advindos de suas experiências e relações com o ambiente natural.Sendo 

que o tempo de permanência/residência no local é apontado em pesquisas etnobotânicas 

como proporcionais ao acúmulo de conhecimentos sobre o ambiente natural (Gandolfo, 

2010).  

A etapa anterior a aplicação das entrevistas consistiu em primeiramente realizar uma 

lista de possíveis entrevistados e a identificação dos mesmos. Esta lista foi elaborada após 

algumas conversas informais com pessoas da comunidade que indicaram moradores que 

se encaixavam nos critérios estabelecidos para as entrevistas. No entanto, ao longo do 

percurso da pesquisa, outras pessoas foram agregadas a lista e as que não foram possíveis 

de serem contatadas após duas tentativas, foram excluídas.  

A entrevista semi-estruturada permite que o pesquisador tenha um roteiro com as 

questões chaves para o levantamento dos dados necessários para a realização do trabalho, 

mas permite também que haja abertura entre pesquisador e entrevistado para o 

aprofundamento de certas questões, o que deixa a entrevista mais informal e agradável. 

Utilizou-se também a listagem livre, onde o informante é solicitado a enumerar as 

espécies consumidas, bem como algumas características e os locais onde costumavam 

encontrar as plantas citadas. Com o auxilio de fotografias aéreas da área de estudo 

(Aerolevantamento SDS, 2010), os entrevistados puderam delimitar aproximadamente os 

locais de coleta das plantas. Foi utilizado também nas entrevistas um gravador de voz 

(quando autorizado pelo informante), afim de que nada importante fosse perdido e para 

garantir a confirmação das informações no momento de passá-las para o texto. 

Ainda para a realização dasentrevistas, os participantes receberam previamente 

esclarecimentos sobre a pesquisa, assim como o uso dado as informações por eles cedidas. 

As entrevistas só foram realizadas com os participantes que concordaram em assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

4. Resultados e Discussão 

 

Foram entrevistados 9 moradores nativos da Guarda do Embaú, com idades variando 

de 34 e 97 anos, sendo 5 deles homens e 4 mulheres. Todos nasceram e vivem até então 

na comunidade. Com relação à distribuição do conhecimento sobre as plantas nativas com 

usos alimentícios entre os homens e as mulheres, foi possível verificar que as mulheres 

citaram menor número de plantas que os homens. Os entrevistados mais jovens citaram 

maior número de espécies que os mais velhos, acredita-se que por terem lembranças mais 

recentes em suas memórias e por ainda terem o hábito de consumir estas espécies. Porém, 

sobre os aspectos históricos da comunidade, como datas importantes, informações sobre 

as plantas cultivadas, a pesca, assim como acontecimentos que trouxeram “progresso” ao 

local, como a abertura de estradas, energia elétrica, geladeira, etc. os entrevistados mais 

velhos tinham mais a relatar. 

Quatro dos entrevistados do sexo masculino (03, 04, 05 e 09) possuem forte ligação 

com a pesca, apesar de os mais idosos (04 e 05) não exercerem mais atividade por motivos 
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de saúde. Todos os entrevistados têm em sua principal fonte de renda atividades ligadas 

ao turismo, como pousadas, casas de aluguel, estacionamento, bares e restaurantes. 

Foi constatado o uso de 23 espécies nativas das formações vegetais da Guarda do 

Embaú na alimentação da comunidade. Estas espécies estão distribuídas em 13 famílias 

botânicas distintas. As famílias mais representativas foram Myrtaceae, com 6 espécies 

(28 citações de uso), seguida de Arecaceae, com  4 espécies (10 citações de uso). As 

espécies mais citadas foram: Araçá (PsidiumCattleianum) com 7 citações de uso, seguida 

de Bacupari (Garcinia gardneriana) com 6 citações de uso e as guabirobas 

(Campomanesialittoralise C.reitziana) com 6 citações de uso cada. A parte comestível 

com maior frequência de uso foi o fruto (Figura 2). O fato de a família Myrtaceae ter a 

maior quantidade de espécies citadas não foi novidade, pois muitos trabalhos já 

apresentaram esta família com usos consagrados pelas comunidades locais(Gandolfo, 

2010; Nascimento, et al, 2015; Justen, et al, 2013, Coradin, et al, 2011). Na tabela abaixo 

(Tabela 1), é possível verificar as espécies citadas pelos entrevistados, assim como as 

formações vegetais em que elas possuem ocorrência natural e a forma de vida de cada 

espécie.  

 
Família 

Botânica 

Nome 

científico 

Nome popular 

(Etnoespécie) 

Parte 

Comestível 

Formação  

Vegetal 

Forma 

de Vida 

(porte) 

  Citações 

 

Arecacae 

 

Bactrissetosa

Mart. 

 

Tucum 

 

Fruto 

Floresta Pluvial 

da Encosta 

Atlântica 

 

palmeira 

 

3 

Arecacae Butiacapitata(

Mart.) Becc 

Butiá Fruto Restinga palmeira 4 

Arecacae Euterpe edulis 

Mart. 

Palmito,  

Jussara 

Caule (palmito) Floresta Pluvial 

da Encosta 

Atlântica 

palmeira 2 

 

Arecacae 

 

Syagrus  

romanzoffiana(

Charm.) 

 

Jerivá,  

Coqueiro 

 

 

Fruto 

Floresta Pluvial 

da Encosta 

Atlântica, Mata 

de Planície 

Quaternária 

 

 

palmeira 

 

 

1 

 

Myrtaceae 

 

Eugenia 

uniflora L. 

 

Pitanga 

 

Fruto 

Floresta Pluvial 

da Encosta 

Atlântica, 

 Restinga 

 

Árvore 

 

4 

 

 

Myrtaceae 

Myrciaria 

glazioviana 

(Kiaersk.) 

 

 

Cabeludinha 

 

 

Fruto 

Floresta Pluvial 

da Encosta 

Atlântica, Mata 

 

 

Árvore 

 

 

1 
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G.M.Barroso 

ex Sobral 

Planície 

Quaternária 

 

 

Myrtaceae 

 

 

Psidium  

CattleianumSa

bine 

 

 

Araçá 

 

 

Fruto 

Floresta Pluvial 

da Encosta 

Atlântica, 

Restinga, Mata 

Planície 

Quaternária 

 

 

Árvore 

 

 

7 

Myrtaceae Campomanesi

alittoralisD. 

Legrand. 

Guabiroba Fruto Restinga Árvore 6 

Myrtaceae Campomanesi

areitziana 

D. Legrand. 

 

Guabiroba 

 

Fruto 

Floresta Pluvial 

da Encosta 

Atlântica 

 

Árvore 

 

6 

 

 

Myrtaceae 

 

Eugenia  

umbellifloraO. 

Berg 

 

 

Biguaçú 

 

 

Fruto 

Floresta Pluvial 

da Encosta 

Atlântica,Mata 

Planície  

Quaternária 

 

 

Árvore 

 

 

4 

Clusiaceae Garciniagardn

eriana(Planch. 

& 

Triana)Zappi 

Bacupari,  

Baquari 

 

Fruto 

Mata Planície 

Quaternária 

 

Arbusto 

 

6 

 

Ericaceae 

Gaylussacia 

brasiliensis 

(Spreng.) 

Meisn. 

 

Camarinha 

 

Fruto 

 

Restinga 

 

Arbusto 

 

5 

Boraginace

ae 

Varronia 

curassavicaJa

cq. 

Erva Baleeira, 

Mijigrilo 

 

Fruto 

Restinga Arbusto 5 

Bromeliace

ae 

Aechmeaornat

aBaker 

Chupi-chupi, 

Bromélia 

Flor Restinga Erva 3 

Malpighiac

eae 

Byrsonima 

ligustrifoliaA.Ju

ss. 

 

Baga-de-

pomba 

 

Fruto 

Restinga, Mata 

de Planície 

Quaternária 

 

Arbusto 

 

3 
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Passiflorac

eae 

 

Passiflora sp. 

 

Maracujá roxo 

 

Fruto 

Floresta Pluvial 

da Encosta 

Atlântica, 

 Restinga 

 

Trepadei

ra 

 

4 

Anacerdiac

eae 

Schinus 

terebinthifolius 

Raddi 

 

Aroeira 

 

Fruto 

 

Restinga 

 

Árvore 

 

1 

Fabaceae Ingastriata 

Benth. 

Ingá Fruto Mata de Planície 

Quaternária 

Árvore 3 

Fabaceae Ingasessilis 

(Vell.) Mart. 

Ingá macaco Fruto Mata de Planície 

Quaternária 

Árvore 3 

 

Rubiaceae 

 

Posoqueria 

latifolia  (Rudg

e) Roem. 

&Schult. 

 

Baga-de-

macaco 

 

Fruto 

Floresta Pluvial 

da Encosta 

Atlântica e Mata 

de Planície 

Quaternária 

 

Árvore 

 

2 

 

Annonacea

e 

 

 

Annona glabra 

L 

 

Fruta-do-

conde-

silvestre,  

Araticum-do-

brejo 

 

 

     Fruto 

 

Bordas de 

banhados e 

várzeas úmidas 

 

Arvoreta 

 

 

1 

Cucurbitac

eae 

Melothria 

pendula L. 

Pepininho-do-

mato 

Fruto Restinga Erva 

Trepadei

ra 

1 

Tabela 2: Lista das espécies nativas utilizadas pela Comunidade da Guarda do 

Embaú, SC. Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 2: Espécies utilizadas pelos entrevistados em época de frutificação. 

 

Das espécies citadas nas entrevistas, 3 não puderem ser identificadas, pois os 

informantes não souberam dar detalhes da planta e nem onde encontrá-las, 

impossibilitando a coleta e identificação das mesmas. Isso acontece, pois os entrevistados 

em alguns casos se referem ao passado quando citam algumas espécies, sendo que estas 

já não são mais encontradas na localidade pelos próprios moradores. Uma espécie 

(Passiflorasp.) foi possível ser identificada a nível de gênero somente, pois a não foi 

encontrada fértil durante esta pesquisa, o que dificultou que fosse identificada a nível 

específico. 

Muitos entrevistados relatam o uso das plantas nativas na alimentação como algo da 

infância/adolescência, como se pertencesse ao passado. De fato no passado o uso era mais 

freqüente, por diversos motivos. O entrevistado 8 relata que antigamente no mês de 

agosto, principalmente, havia  uma certa escassez de alimentos, quando não se conseguia 

pescar em quantidade, o que levava a procura das espécies nativas para suprir a 

necessidade nutricional. Segundo ele: passávamos o dia no mato comendo tudo quanto é 

tipo de frutas. Outra questão ligada à queda do uso das espécies alimentícias nativas foi 

o aumento da população e as conseqüentes construções, que levaram ao desmatamento 

de diversas áreas. Outro fator importante está relacionado à chegada dos mercados, que 

facilitou o acesso da comunidade a diversos gêneros alimentícios não cultivados e nem 

disponíveis na natureza local. O que levou a uma queda no interesse pelas plantas nativas. 

No entanto, todos os entrevistados relatam que ainda utilizam as plantas, de forma 

ocasional com algumas espécies (as que possuem ocorrência mais restrita e difícil de 

serem encontradas) e de forma intencional com outras, como o caso do maracujá-roxo 

(Passiflora sp.), que os moradores nativos não revelam sua localização a ninguém, 

ficando restrito a poucos pescadores que sabem onde encontrar a espécie na época da 

frutificação. Este fato dificultou a coleta e identificação da espécie, pois os entrevistados 

não revelavam os locais de coleta, ou explicavam de forma bastante genérica. 

Ainda, com relação ao uso atual das plantas, foi possível verificar que muitas famílias 

mantiveram em seus quintais (ou plantaram) algumas espécies nativas, principalmente 
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frutíferas. Destacam-se entre elas o Araçá, a Pitanga, o Biguaçú e o Bacupari. Os 

entrevistados fizeram questão de mostrar as plantas que possuem nos quintais de suas 

casas. 

Duas espécies com grau de ameaça foram identificadas na pesquisa, ambas 

consideradas “vulneráveis” pelo site Reflora – Lista das Espécies da Flora do Brasil, o 

Palmiteiro (Euterpe edulis) e a Guabiroba (Campomanesiareitziana). O Palmiteiro não 

possui mais uso atual, porém foi espécie explorada no passado e, atualmente é difícil de 

ser encontrada. A Guabiroba ainda é bastante consumida e comum na localidade, os 

indivíduos são fáceis de serem encontrados. 

Com relação às áreas de coleta, foram identificadas quatro áreas preferenciais para a 

coleta das espécies, sendo elas: Morro da Guarda (Floresta Pluvial da Encosta Atlântica), 

Campeche (Mata de Planície Quaternária), Dunas da Praia da Guarda (Restinga) e Dunas 

do Cumbatá (Restinga). Estas áreas foram identificadas pelos próprios entrevistados com 

ajuda de fotografias aéreas da região, quando questionados dos locais onde as plantas 

eram coletadas/consumidas. Portanto, trata-se de área com localização aproximada. 

 

5. Conclusões 

 

A Guarda do Embaú é uma localidade que passou por diversas transformações nas 

últimas décadas, no entanto, ainda preserva as raízes de uma comunidade tipicamente 

açoriana, onde a pesca artesanal tem grande importância. Preserva também memórias de 

um passado que se reflete no atual modo de vida destas pessoas, demonstrado pelo 

conhecimento e uso das plantas nativas alimentícias, mas também por hábitos, linguajar, 

comportamentos e um “saber fazer” que estão cristalizados nestas pessoas. Todas estas 

características, somadas a beleza e a natureza existente no local, fazem desta, uma 

comunidade singular. 

No entanto, sabe-se que estes conhecimentos tradicionais, assim como as condições 

necessárias para a reprodução dos mesmos, estão em vias de extinção, pois nota-se a falta 

de interesse dos mais jovens em dar continuidade a estes fazeres, por exemplo, os ligados 

a pesca artesanal, como confeccionar uma rede. Ocorre, também, que a cultura é algo 

dinâmico está sempre em modificação. Em uma comunidade composta por pessoas com 

culturas diversas, estas culturas tendem a se mesclar naturalmente, incorporando 

conhecimentos umas das outras. Portanto, é necessário que haja políticas de valorização 

da cultura tradicional e que existam condições para que estes saberes possam se 

reproduzir. 
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Resumo. O objetivo deste trabalho é apresentar o mapeamento preliminar da área ocupada pela vegetação 

de restinga no Parque municipal da Lagoinha do Leste. O Parque Municipal da Lagoinha do Leste está 

localizado no sudeste da Ilha de Santa Catarina, no município de Florianópolis.  É uma unidade de 

conservação que apresenta muitas particularidades em relação à biodiversidade, e, com paisagem formada 

a partir de diversos processos geomorfológicos, o que lhe dá uma característica cênica muito atrativa aos 

visitantes. Para a realização deste trabalho, realizou-se inicialmente uma pesquisa bibliográfica sobre as 

restingas em revistas e textos especializados. Para o mapeamento empregou-se técnicas de fotointerpretação 

em imagens da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina (SDS). A delimitação e 

representação das distintas formações, foram realizadas através de um mapa preliminar no software ArcGIS 

10.5. Como resultado se evidencia a espacialização preliminar, por meio de mapa, no qual se representa as 

fitofisionomias herbácea, arbustiva e arbórea da restinga presente nesta unidade de conservação. 

 

Palavras-chave: restinga, Lagoinha do Leste, Florianópolis. 

 

1. Introdução 

A restinga é o conjunto de comunidades vegetais, distribuída em mosaico, associado 

aos depósitos arenosos costeiros (CONAMA, 2009). Por ser uma vegetação de primeira 

ocupação, tende a desenvolverem-se em áreas de dunas, depósitos marinhos ou em 

ambientes rochosos, recebendo a influência direta da salinidade em um solo muito pobre 

de nutrientes com a ação de fortes ventos, entre uma série de fatores adversos. 

A vegetação de restinga pode se caracterizar em diferentes estágios do seu 

desenvolvimento, apresentando-se na forma herbácea, arbustiva e arbórea. O estágio 

herbáceo tem um papel fundamental, pois estabiliza as áreas de solo arenoso, podendo 

ser fixo ou semifixo que se constitui principalmente de espécies de gramíneas. Estas 

possuem um entrelaçado sistema de raízes para obter seus nutrientes em um solo 

extremamente permeável, com suas folhas já adaptadas para ação do vento e a salinidade. 

É comum sua ampla distribuição, podendo atingir um metro de altura, preparando o 

terreno para os próximos estágios.  

Um solo mais desenvolvido apresenta maior presença de matéria orgânica e argila 

podendo reter mais nutrientes, estes fatores levam ao desenvolvimento do estágio 

arbustivo com arbustos e pequenas árvores. No estagio arbóreo há uma maior 

concentração de matéria orgânica, seu solo já apresenta horizontes, há uma gradual 
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substituição dos arbustos por árvores de maior porte, além da coabitação de espécies 

epífitas e lianas. No estágio arbóreo, espécies epífitas como as Bromélias fixam-se nos 

galhos mais robustos(Bisheimer, 2013). 

Este trabalho tem por objetivo apresentar o estado atual, em termos de 

fitofisionomias, da área ocupada pela vegetação de restinga no Parque Municipal da 

Lagoinha do Leste, Florianópolis – Santa Catarina. 

Este trabalho se justifica pela importância da área de estudo. Sendo um parque 

municipal, Há um grande valor ecológico presente na área que deve ser preservado. 

Precisa-se compreender melhor a sucessão ecologia da restinga, a identificação das 

espécies indicadoras dos estágios que podem facilitar futuros trabalhos mapeamentos, tão 

importantes para os planos de manejo. A importância da divulgação de trabalhos 

científicos sobre este tema colabora na conscientização, contribuindo na preservação do 

ecossistema, além de ampliar os estudos na região com a finalidade de apoiar práticas 

turísticas pouco danosas ao meio ambiente. 

 

2. Referencial teórico 
A vegetação de restinga faz parte das Formações Edáficas de Primeira Ocupação. 

Estas são compostas por vegetação de primeira ocupação de caráter edáfico, que ocupa 

terrenos rejuvenescidos pelas seguidas deposições de areias marinhas nas praias e 

restingas, os aluviões fluviomarinhos nas desembocaduras dos rios e terrenos aluviais e 

lacustres (IBGE,2012). 

Os terrenos litorâneos ou fluviais frequentemente apresentam instabilidade, por serem 

áreas sujeitas á deposição.  Estes ambientes são comumente denominados na literatura 

como “planícies costeiras” ou “planícies litorâneas”, onde espécies pioneiras são 

sucessivamente substituídas por outras de condições de adaptação melhor. Com isto, se 

estabelecendo três subgrupos identificados da seguinte maneira: vegetação com 

influência marinha (restinga), vegetação com influência fluviomarinha (manguezal) e 

vegetação com influência fluvial, (Silva, 2001). 

 

2.1. Restinga 

As restingas, do ponto de vista geomorfológico (depósitos marinhos em forma de 

cordões) e dunas de areia cobrem cerca de 70% do litoral brasileiro. A vegetação de 

restinga ocupa estes depósitos (marinhos e eólicos), mas também em ambiente rochoso, 

sendo o denominador comum a forte presença marinha. A vegetação nas dunas são, em 

sua maioria, herbáceas e arbustiva, estando adaptada para resistir às condições adversas 

do ambiente, como sol intenso, escassez de água, vento que constantemente a soterram e 

solo pobre de nutrientes e com alta salinidade (Bisheimer, 2013). 

Algumas espécies dos gêneros característicos das praias são Remirea e Ipomoea, que 

se distribuem sobre as dunas fixando suas raízes profundamente e formando uma rede 

sobre deposição arenosa (Bresolin, 1974). 

 A vegetação das restingas é influenciada por alguns fatores abióticos, entre os quais 

se destacam a topografia do terreno (Azevedo, 2014). Em áreas de solo com maior 
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quantidade de matéria orgânica tende a se desenvolver espécies arbustivas. Na restinga 

os estágios sucessionais diferem de outras formações ombrófilas ocorrendo de forma mais 

demorada, em função do substrato que não favoravel, principalmente pela ausência de 

nutrientes (Bresolin,1974). 

De acordo com IBGE (2012) a restinga no Brasil pode ser subdividida em distintas 

fitosionomias, variando desde formações: 

●  Herbáceas ou subarbustiva - Com um aspecto rasteiro com alguns arbustos, 

atingindo cerca de 1 metro de altura, ocorrendo próximo ao mar, 

●  Arbustivas - Que se desenvolve em forma de moitas, podendo ser esparsas e nas 

dunas ou agrupadas continuamente  com  arbustos com uma altura média de 5 

metros com uma maior biodiversidade com presença de epífitas e bromeliáceas. 

● Arbórea - Já apresenta-se  um solo mais estruturado com matéria orgânica  que 

varia em altura, geralmente não ultrapassando os 20 m, como demonstra o perfil 

esquemático do IBGE (2012), (Figura 03). 

 

Figura 01 - Perfil esquemático da formação de influência marinha 

 

Fonte: IBGE (2012). 

 

2.2. A restinga na Ilha de Santa Catarina 

A ambientação das espécies vegetais é determinante para seu desenvolvimento, já que 

o ambiente seleciona a espécie que melhor se adapta, suportando e retirando seus 

nutrientes. Na ilha de Santa Catarina a formação vegetal da restinga pode ser encontrada 

ao longo do litoral em: Praia Brava, Barra da Lagoa, Praia Mole, Armação, Matadeiro, 

Lagoinha do Leste e entre outras localidades, de acordo com Bresolin (1974). 

Mesmo sendo uma formação vegetal muito adaptável, a restinga sofre principalmente 

com a ação antrópica desde o início da ocupação na ilha de Santa Catarina, principalmente 

pela colonização açoriana. Segundo Caruso (1990), a ilha se tornou um entreposto muito 

importante entre as capitais, na época, Rio de Janeiro e Buenos Aires, com isso a 

exploração madeireira deu início à construção de embarcações e moradias para imigrantes 

que se estabeleciam em freguesias pela ilha. 

 As vegetações de restinga e mangue foram as primeiras a serem exploradas por 

estarem juntas às zonas de habitação como citado por Caruso (1990). Com o aumento da 
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população, a agricultura se tornou uma das bases econômicas da ilha, ocasionando 

grandes áreas desmatadas onde se estabeleceu o plantio de mandioca e cana-de-açúcar, 

como também engenhos para o beneficiamento do produto. 

      Atualmente, um dos alicerces econômicos da ilha de Santa Catarina é o turismo fato 

esse que sempre é associado à ilha.  A criação de parques e unidades de conservação é 

algo fundamental para preservação da biodiversidade, mas a falta de planos de manejo 

para essas áreas expõem um sério problema público-ambiental: falta de infraestrutura 

básica, placa de localização falta de controle sobre muitos parques e unidades de 

conservação na ilha, entre outros fatores, o que contribui para uma ocupação inadequada 

das áreas com vegetação de restinga. 

 

3. Materiais e métodos. 

A área de estudo está situada no Parque Municipal Lagoinha do Leste, localizado no 

sudeste da ilha de Santa Catarina (figura 02).  Conta com uma área de 453 hectares, sendo 

a maior parte recoberta por Floresta Ombrófila Densa (mata atlântica) em diferentes 

estágios de sucessão vegetal. Em menos área aparece as zonas recobertas por vegetação 

de restinga, situada sobre os depósitos eólicos e marinhos próximos a praia de mesmo 

nome do parque. 

 Esta unidade de conservação apresenta um sistema lagunar próximo a praia, tombado 

em 1992 como patrimônio paisagístico municipal, sendo umas das poucas praias sem a 

ocupação humana, segundo lei municipal nº 3701,(CECCA). 

 

Figura 02 - Mapa de localização do Parque da Lagoinha do Leste 

 
Fonte: Elaboração do Autor 
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O presente trabalho utilizou técnicas de fotointerpretação de imagem e uso do Sistema 

de Informações Geográficas – SIG. O mapa foi realizado através do software ArcGIS 

10.5, a partir do levantamento aerofotogramétrico realizado entre 2010 e 2012 da 

Secretaria de Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina – SDS e por interpretação 

de imagens aéreas de 2014, disponibilizadas pela Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina. 

Foi elaborado um mapeamento temático referente à espacialização da restinga com as 

suas diferentes fisionomias. Utilizou-se como material de apoio os perfis topográficos, 

realizados por Fontana et al (2016), no qual aparecem um conjunto de classes altimetrias 

(figura 03). Pelo perfil pôde-se observar que diferentes subornações ocorrem na mesma 

faixa de altimetria, como a Floresta Ombrófila Densa e a Restinga (Fontana et al,  2016). 

Figura 03 – Perfil topográfico da Lagoinha do Leste 

 

Fonte: Elaborado por Felipe Rodriguez, 2015 in: Santos et al (2016). 

3. Resultados e discussão 

Pelas análises das imagens aéreas e com apoio das consultas bibliográficas foram 

preliminarmente espacializados três fitofisiomias de vegetação de restinga: herbácea, 

arbustiva e arbórea. 

A restinga com fisionomia herbácea presenta-se próxima à linha de maré com um 

agrupamento de espécies de gramíneas (figura 04). Local eventualmente atingido pelas 

marés juntamente com o efeito de salinidade, apresenta um substrato pouco desenvolvido 

(figura 06). 

Figura 05 – Restinga Herbácea 
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Em primeiro plano nota-se a presença de espécies de gramíneas sobre depósito marinho pouco 

consolidado.       

Fonte: Santos, Yasmim 2016. 

   

Na área de estudo a restinga arbustiva acompanha longitudinalmente a extensão da 

restinga herbácea (figura 06). Os depósitos de areia das dunas já são possuem certo grau 

de estabilidade e apresentam substrato em desenvolvimento. Este é formado por areias 

finas e já possui um teor maior de argila. Apresenta também uma camada de húmus, 

proveniente da decomposição de matéria orgânica.  

A vegetação de restinga arbustiva da área em estudo apresenta-se como o descrito por 

Silva (2001), com um aspecto de “moitas” de extensão e forma variadas, em meio às quais 

ocorrem áreas abertas, onde podem ocorrer espécies herbáceas simultaneamente (figura 

05).  

Figura 06 -  Vista Panorâmica da Lagoinha do Leste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santos, Yasmim 2016 

A restinga arbórea está distribuída a montante do sistema praial e próximo a área 

lagunar (figura 06). Neste ambiente o solo se apresenta mais estruturado, com acúmulo 

de matéria orgânica e serapilheira. A presença de árvores e em menor número de arbustos 
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e poucas gramíneas dificulta a distinção da mata atlântica por meio de imagens aéreas. 

Este tipo de fitofisionomia requer maior dados de campo para sua caracterização. 

 

Figura 04 – Mapeamento Preliminar da Vegetação de Restinga 

 

Fonte: Elaboração do Autor. 

 

4. Conclusões 

  Este estudo, ainda em fase preliminar, que pretende ser desenvolvimento como 

pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso, indica a necessidade de estudos 

detalhados de campo para o mapeamento das fitofisionomias da restinga. Na 

continuidade do estudo serão feitos levantamentos de campo, a fim de identificar 

espécimes característicos de cada fisionomia de restinga, bem como a densidade dos 

mesmos.   

 Pretende-se realizar também mapeamento com série histórica, utilizando imagens 

áreas, a fim de verificar a distribuição espacial da restinga na área do parque ao longo 

do tempo, condicionada as mudanças de uso que a área foi submetida. 

        Ressalta-se, contudo que as ferramentas utilizadas neste estudo são validas para 

desenvolver mapeamentos em áreas ocupadas por Formações Edáficas de Primeira 

Ocupação, dentre elas a vegetação de restinga. 

 



 

45 

 

 

Referências bibliograficas 

Conama. Lei n.° 224, de 23 de novembro de 2009.Dispõe sobre parâmetros básicos para definição de 

vegetação primária e dos estágios Sucessionais secundários da vegetação de restinga na Mata 

Atlântica e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 2009. 

Bresolin, A. Flora da Restinga da Ilha de Santa Catarina, Florianópolis, UFSC, 1974. 

Bisheimer, M. V. A mata Atlântica na Ilha de Santa Catarina, 2ª Edição, Florianópolis, 2013. 

Caruso, M. M. L. O desmatamento da Ilha de Santa Catarina de 1500 aos dias atuais. 2ª Edição. 

Florianópolis, Editora da UFSC,1990. 

Centro de Estudos Cultural e Cidadania. Unidades de Conservação e Áreas Protegidas da ilha de santa 

Catarina: caracterização e legislação. Florianópolis, Insular,1997.    

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Manual Técnico da Vegetação Brasileira. Brasília: IBGE, 

2 ed. 2012.  

Furlan, S. A. Técnicas de Biogeografia. In: VENTURI, L.A.B. (org.) Praticando Geografia – técnicas de 

campo e laboratório. São Paulo: Oficina de Textos, 2005. 

Guedes, D.; BArbosa, L. M.; Martins, S. E. Composição florística e estrutura fitossociológica de dois 

fragmentos de floresta de restinga no Município de Bertioga, SP, Brasil. Acta Botanica Brasilica. 

Sociedade Botânica do Brasil, v. 20, n. 2, 2006. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/20265>. 

Durigan, G. Métodos para análise de vegetação arbórea. In: Cullen Junior L, Rudran R, Valladares-

Pádua C,organizadores. Métodos de Estudos em Biologia da Conservação e Manejo da Vida Silvestre. 

Curitiba: UFPR; Fundação Boticário de Proteção à Natureza, 2003. 

Silva, S. M. Diagnóstico das Restingas no Brasil. Universidade Federal do Paraná. 2001. 

Rupke, N. Alexander von Humboldt: a metabiography: Peter Lang, 2005. 

Santos, Y. F. Geomorfossítios: valorização da geodiversidade da Lagoinha do Leste, Florianópolis – 

SC. UDESC, 2016. 

Santos, Y. F.; Valdati, J. Caracterização fisionômica das formações e subformações vegetais da 

Lagoinha do Leste, Florianópolis–SC.  XVII Simpósio Internacional selper, 2016.  

 

 

  



 

46 

 

Mapeamento da área ocupada pelo manguezal da Praia Comprida, São José, SC. 

 

Jaqueline Maiara da Silva¹ 

Jairo Valdati 

 

1 Mestranda no Programa de Pós Graduação em Planejamento Territorial e 

Desenvolvimento Socioambiental- PPGPLAN. Universidade do Estado de Santa 

Catarina – UDESC. 

jaquelinemaisilva@gmail.com 

 

Resumo: Este trabalho trata da representação da evolução do ecossistema de manguezal da Praia Comprida, 

no período de 1978 até 2017, com enfoque desde a construção de um aterro hidráulico que ocorreu no local. 
A área de estudo está localizada em uma planície flúvio-marinha, no bairro Praia Comprida, município de 

São José-SC, mais precisamente na Beira Mar de São José, em frente à parte sul da Ilha de Santa Catarina, 

fazendo parte da área conturbada, do município de Florianópolis-SC. É uma área considerada pela 

legislação ambiental, como área de proteção ambiental, situa-se dentro do perímetro urbano da cidade, 

apresenta ao longo dos anos, uma série de mudanças no ambiente, principalmente pelo crescimento da 

urbanização e pelas obras de aterramento. Para realização deste estudo utilizou-se interpretações em 

fotografias aéreas de 1978 e ortofotos de 2010, imagens google atual, além de trabalhos de campo. Os 

resultados estão representados em dois mapas, um de 1978 e outro de 2010, além de imagem comparativa 

de 2017. Neste estudo evidenciaram-se os diversos fatores que influenciaram e continuam influenciando a 

colonização da vegetação de mangue, permitindo, assim, entender a relação dos elementos que compõem 

a paisagem. As mudanças no manguezal, especialmente após a implantação do aterro, expõem pontos 
positivos e negativos, além de apresentar algumas ameaças que interferem, ou que podem vir a interferir 

futuramente no ecossistema em desenvolvimento.  

 

Palavras-chave: Manguezal, aterro hidráulico, São José-SC 

 

 

1. Introdução  

 

Segundo Schaeffer-Novelli (1995), o manguezal é um ecossistema costeiro, de 

transição entre ambientes terrestre e marinho, característico de regiões tropicais e 

subtropicais. É sujeito ao regime das marés e apresentam condições propícias para 

alimentação, proteção e reprodução de muitas espécies de animais, sendo um verdadeiro 

“berçário marinho”. Constitui-se de de uma fauna diversificada, e uma flora com espécies 

vegetais lenhosas típicas (Rhizophora- mangue vermelho; Avicennia- mangue preto; 

Laguncularia- mangue branco e Conocarpus- mangue botão), além de outras plantas e 

grupos vegetais, que são adaptados à flutuação de salinidade, e caracterizados por 

colonizarem sedimentos predominantemente lodosos, com baixos teores de oxigênio.  

O ecossistema do manguezal desempenha funções de fundamental importância para 

a dinâmica das áreas estuarinas. Protege as áreas costeiras, amenizando as forças das 

águas na oscilação das marés. Abriga a deposição de sedimentos carregados pelos rios, 

juntamente com as raízes da vegetação, resultando na fixação dos sedimentos, 

propiciando assim um aumento da linha de costa e na faixa de vegetação, e serve também 

http://www.ib.usp.br/ecosteiros/textos_educ/mangue/vegetacao/Rizophora.htm
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como local de reprodução, produção e proteção das espécies, um verdadeiro “berçário 

marinho”. 

Este ecossistema está entre os mais ameaçados de degradação e destruição, devido à 

histórica ocupação humana no Brasil, que se deu principalmente ao longo da zona 

costeira. Diante dessa situação, todas as áreas de manguezais, seja na ilha ou no 

continente, dos municípios de Florianópolis, São José, Biguaçu e Palhoça, vêm sofrendo 

com a ação antrópica, que teve uma intensificação nas últimas décadas, principalmente a 

especulação imobiliária com o rápido crescimento urbano e com a chegada de esgotos 

domésticos principalmente.   

A pesquisa teve como principal objeto de análise, a evolução do ecossistema de 

manguezal da Praia Comprida, no período de 1978 até 2017, com enfoque desde a 

construção de um aterro hidráulico que ocorreu no local. A área de estudo está localizada 

em uma planície flúvio-marinha, no bairro Praia Comprida, município de São José-SC, 

mais precisamente na Beira Mar de São José, em frente à parte sul da Ilha de Santa 

Catarina, fazendo parte da área conturbada, do município de Florianópolis-SC. É uma 

área considerada, pela legislação ambiental, como área de proteção ambiental, situa-se 

dentro do perímetro urbano da cidade, e apresenta, ao longo dos anos, uma série de 

mudanças no ambiente, principalmente pelo crescimento da urbanização e pelas obras de 

aterramento.  

Cabe mencionar o processo antrópico que houve na área, a implantação do aterro 

hidráulico da Angra de São José, que teve início, em meados dos anos 2000. O projeto 

visava a implantação da Via Litorânea no município, uma via rápida, ligando a Via 

Expressa (acesso das rodovias BR 282 e BR-101) de Florianópolis às áreas urbanas ao 

sul do município de São José, com conexões aos bairros de Campinas, Kobrasol, Praia 

Comprida, Centro Histórico e Ponta de Baixo. Os dados levantados sobre o aterro 

mostram que ele pode ter influenciado no ecossistema do manguezal, principalmente 

porque, como forma de mitigação de impacto da obra, foram adotadas algumas medidas 

de manejo e manutenção do ecossistema. 
 

2. Referencial teórico  

Nas últimas décadas, a ocupação da vertente litorânea brasileira intensificou-se, 

devido ao rápido e desordenado crescimento urbano das cidades brasileiras. O êxodo 

rural, a especulação imobiliária e o turismo, entre outros fatores, causam uma forte 

pressão sobre os manguezais, e sua área original vem diminuindo drasticamente 

(CARUSO, 1990), além de sofrer diversos tipos de degradação, como o aterramento para 

a construção urbana, despejo de resíduos sólidos e restos de construções, esgotos in 

natura, entre outros. 

A caracterização dos manguezais depende dos tipos de solos litorâneos e, sobretudo, 

da dinâmica das águas que age sobre cada ambiente costeiro. Ainda é comum, até mesmo 

no meio científico, confundir o termo manguezal com mangue.  
 

O termo mangue é empregado para designar um grupo floristicamente diverso 

de árvores tropicais que, embora pertençam a famílias botânicas sem qualquer 
relação taxonômica entre si, compartilham características fisiológicas 

similares. As adaptações especiais de que são dotadas permitem que tais 

espécies cresçam em ambientes abrigados, banhados por águas salobras ou 

salgadas, com reduzida disponibilidade de oxigênio e substrato inconsolidado. 
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O termo manguezal ou mangal é usado para descrever comunidades florestais 

ou o ecossistema manguezal, espaço onde interagem populações de plantas, de 

animais e de micro-organismos ocupando a área do manguezal e seu ambiente 

físico (abiótico). (SCHAEFFER-NOVELLI, 2018, Cap.1. p. 18.) 

 

Os manguezais são ecossistemas pobres em número de espécies vegetais, mas se 

encontram distribuídos em todo o globo. Na região intertropical, com maior 

desenvolvimento da vegetação na zona equatorial, e em determinadas regiões costeiras 

influenciadas por correntes marítimas quentes, com clima subtropical (CINTRÓN & 

SCHAEFFER-NOVELLI, 1983). Apresentam maior desenvolvimento entre os trópicos 

de Câncer e de Capricórnio (23°27’ N e 23°27’ S). Ocasionalmente se estendem até 

latitudes de aproximadamente 32°N e 39°S, quando apresentam menor desenvolvimento 

devido ao clima mais frio. Segundo YOKOYA (1995), é próximo à linha do Equador que 

os manguezais apresentam um desenvolvimento estrutural máximo.  

Estão associados a ambientes de zonas abrigadas, com costa de baixa energia ou a 

áreas estuarinas, lagunares, baías e enseadas, que fornecem a proteção necessária para a 

região costeira, além de aumentar a linha da costa, por processos de sedimentação. Sendo 

assim, no Brasil possui aproximadamente, 10.000 km² a 25.000 Km² de manguezais na 

costa, e em escala global, existem 162.000 Km² desse ecossistema (PEREIRA, 1998). 

Para SCHAEFFER-NOVELLI (1979), na costa brasileira, os manguezais ocorrem em 

praticamente toda a sua extensão, da foz do rio Oiapoque (Amapá), até a foz do rio 

Maciambú- Praia do Sonho- SC, como ecossistema estruturado, mas em forma de 

pequenos estuários ou indivíduos isolados, o limite sul se dá na região de Laguna- Santa 

Catarina. 

A flora do manguezal está entre os vegetais com a maior taxa de especialização às 

condições ambientais, as quais estão sujeitas. As adaptações deste tipo de vegetação 

visam principalmente capacitar a planta a tolerar as adversidades impostas pelos fatores 

geoecológicos, como insolação, variação de temperatura, trocas gasosas, fixação ao 

substrato, além de outros. 

Segundo o Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 2012), ao longo do 

litoral, nas planícies de inundações (flúvio marinha), encontram-se alguns terrenos 

cobertos por uma vegetação de primeira ocupação (formação pioneira), em constante 

sucessão, que ocupam terrenos com sedimentos recentes (rio e mar). O manguezal 

apresenta zonas bem definidas, cuja existência pode ser explicada principalmente por 

fatores geomorfológicos e climáticos, além da inundação e salinidade. Essas espécies se 

distribuem em zonas distintas, da região mais alagada para a mais elevada. A partir do 

perfil esquemático da formação vegetal do mangue, organiza-se em 5 zonas de 

distribuição da sucessão vegetal, sendo que a última zona (ZV) são consideradas espécies 

companheiras, que acompanham esta zona de transição do ambiente marinho e terrestre 

(IBGE, 2012): a) Z I - sofre inundação frequente de marés, o sedimento é fino (lodoso) 

com grande quantidade de matéria organica, nessa faixa se encontra predominantemente 

o Rhizophora mangle (mangue-vermelho); b) Z II e Z III- o sedimento é mais arenoso, 

sendo dominada pelas espécies de Avicennia Schauerina (mangue-preto) e Laguncularia 

racemosa (mangue-branco); c) Z IV- zona de apicum é atingida somente em marés com 

grande amplitude, como as de sizígia, o sedimento é arenoso e hipersalino, com isso é 

desprovida de vegetação, e, d) Z V- zona de transição ou zona tampão é o limite entre o 

ecossistema de manguezal e o terrestre, é um terreno mais alto que nao sofre inundação 

pela maré, com sedimentos arenosos e a flora dominante é composta por plantas 
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herbáceas, como a graminea Spartina, Hibiscus pernambucensis (algodoeira da praia), 

Acrostichum aureum (samambaia do mangue).  

A composição florística do mangue é composta, principalmente, por três espécies 

arbóreo-arbustivas. A presença em maior número de uma ou outra é o que define as três 

principais tipologias de mangues: 

- A espécie Rizophora, conhecido por mangue vermelho, possui casca lisa e clara, ao 

ser raspada apresenta cor vermelha. Tem um sistema radicular formado por rizóforos, que 

são prolongamentos do tronco e ramos, formando arcos com aspecto muito característico, 

que ao atingirem o solo ramificam-se profundamente, permitindo uma melhor sustentação 

da planta, no sedimento pouco consolidado, característico do manguezal (TOMLINSON, 

1986; SUGIYAMA, 1995). 

- A espécie Avicennia schauerina, chamada de siriúba ou mangue preto, possui casca 

lisa com coloração castanho-claro e folhas esbranquiçadas na parte inferior devido à 

presença de minúsculas escamas. O sistema radicular desenvolve-se horizontalmente, a 

poucos centímetros abaixo da superfície do sedimento, possuindo raízes axiais das quais 

saem ramificações que crescem eretas, expondo-se ao ar, chamadas de pneumatóforos. 

Estas estruturas apresentam consistência esponjosa, e sua função consiste em auxiliar as 

trocas gasosas, entre a planta e o meio, devido à falta de oxigênio no sedimento dos 

manguezais (TOMLINSON, op, Cit.; HERZ, 1991). 

- A espécie Laguncularia racemosa, é popularmente conhecida como mangue branco, 

mangue manso ou tinteira. O porte da vegetação é geralmente pequena, suas folhas 

apresentam um pecíolo vermelho, com duas glândulas em sua parte superior, junto à 

lâmina da folha. Possui sistema radicular semelhante ao Avicennia, porém menos 

desenvolvido tanto em número quanto em altura dos pneumatóforos (HERZ, op, Cit.; 

TOMLINSON, op, Cit.). 

- Outra espécie típica dos manguezais brasileiros, especialmente nas regiões Sudeste e 

Sul, é o da gramínea Spartina, cuja espécie mais característica é Spartina alterniflora. 

Estas gramíneas aparecem em frente às espécies arbóreas, na faixa mais atingida pela 

maré, especialmente em manguezais alterados (SIERRA DE LEDO & SORIANO-

SIERRA, 1998). 

Os manguezais de Florianópolis, na ilha de Santa Catarina, estão localizados nas 

principais bacias hidrográficas do município: o manguezal da Daniela-Ratones, no norte 

da Ilha (bacia do rio Ratones); o manguezal do Itacorubi, no centro-norte da Ilha, próximo 

ao centro de Florianópolis (bacia do rio Itacorubi); e o manguezal do rio Tavares, em 

direção ao sul da Ilha (bacia do rio Tavares). Além deste, há ainda o manguezal do Saco 

Grande, pouco mais ao norte do manguezal do Itacorubi, e o pequeno manguezal da 

Tapera, ao sul do manguezal do rio Tavares (CARUSO, 1990).  

Já na área continental próximo a Ilha de Santa Catarina, ocorrem atualmente os 

manguezais de Palhoça, Aririu-Cubatão, do Rio da Madre e o do Rio Biguaçu. O 

manguezal do Rio Caveiras, localizado no município de Biguaçu/SC, já foi 

completamente aterrado e transformado em loteamentos. No município de São José, não 

há ocorrência de áreas que, estruturalmente, possam ser classificadas como de 

ecossistema de manguezal típico, com toda a estrutura e função que ele desempenha. 

Entretanto, a proximidade com áreas de manguezal da Ilha e do continente e a dinâmica 
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de correntes e marés atuantes nas Baías Norte e Sul, permite a dispersão de propágulos 

das espécies típicas, que passam a colonizar áreas onde as condições de fixação e 

desenvolvimento são satisfatórias, como exemplo este manguezal que foi realizado o 

estudo.  

A legislação brasileira considera o ecossistema manguezal como “Área de 

Preservação Permanente” APP) desde 1965, devendo, assim, estar isento de ocupação. A 

Lei 12.651/2012 do Código Florestal considerou o manguezal como APP em toda a sua 

extensão, tanto em zonas rurais como urbanas (artigo 4º, inciso VII), mantendo o disposto 

no Código Florestal de 1965. Isto cabe à lei federal, do Código Florestal, pois as outras 

leis tratam os manguezais como Área Protegida Legalmente-APL, podendo ser 

denominado como uma Unidade de Conservação, tendo um órgão que gerencia e 

monitora. Além de que para a execução de empreendimentos e atividades consideradas 

potencialmente, causadores de degradação ambiental, é necessária a elaboração prévia do 

Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente 

(EIA/RIMA). Ainda é prevista compensação ambiental, que consiste na preservação ou 

na recuperação de ecossistema semelhante, em uma área mínima correspondente àquela 

degradada. 

 

3. Materiais e métodos 

Para o entendimento dos manguezais foi realizada uma revisão bibliográfica, dando 

enfoque ao ecossistema manguezal e suas relações, a área onde estão inseridos no local 

de estudo, relatos e dados sobre a existência do manguezal.  Foram consultados os 

documentos da obra do aterro hidráulico: Estudo de Impacto Ambiental-1999, Plano 

Básico Ambiental-1999, Programa de Supervisão Ambiental-2001 e o Relatório de 

Monitoramento Ambiental-2001, que foram disponibilizados pelo Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA, órgão ambiental 

responsável pela licença da obra. 

Para a análise da evolução do manguezal, foram analisadas fotografias aéreas 

pancromáticas do ano de 1978, digitalizadas e georreferenciadas, com escala de 1:25.000, 

disponibilizadas pela Secretaria de Estado do Planejamento-SPG. Através da 

fotointerpretação, foi elaborado o mapa de 1978, com uma provável mancha de vegetação 

de mangue. Outro mapa foi elaborado a partir da Ortofoto mosaico de 2010, em meio 

digital com resolução espacial de 0,39 cm, disponível no site da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina-SDS, através da fotointerpretação e 

validação in loco. 

Na elaboração dos mapas foram identificadas as características físicas e ações 

antrópicas do ambiente, como: relevo, drenagem, cobertura vegetal, uso da terra, 

urbanização, entre outros. Os mapas foram elaborados no software ArcGIS, versão 10.1, 

da Esri, com base nas fotografias aéreas e ortofotos da área. Para a elaboração do mapa 

da análise da provável mancha de manguezal em 1978, e o mapa de análise da área de 

manguezal em 2010, usou-se a ferramenta Clip para recortar; a vetorização de polígonos, 

para estabelecer limite da área de estudo, sendo que, os critérios de vetorização para as 

classes, foram elaborados pela autora. A pesquisa teve o suporte de saídas de campo, que 

foram importantes a fim de registrar, por meio de fotografias a área de estudo e toda sua 

composição, as espécies de flora e fauna, validar o mapa produzido a partir das imagens 
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mais recentes, além de agregar um conhecimento mais detalhado, sobre aquele ambiente 

como um todo. 

 

4. Resultado e discussão 

A área de estudo encontra-se em uma planície de inundação, tendo sua geomorfologia 

caracterizada por uma reentrância marinha (enseada ou baía); com sua geologia formada 

por sedimentos recentes, que se depositam pela atividade dos rios e pela dinâmica das 

correntes marinhas, formando assim um substrato mole, característico dos manguezais; 

apresenta características de um solo mais areno-argiloso. Levanta-se essa hipótese, pelo 

tipo de vegetação encontrada em campo, pode-se observar a presença de várias Avicennia 

schauerina e Laguncularia racemosa, que preferem solos mais arenosos. 

Dentre as alterações provocadas pelo homem nos manguezais, o aterro é uma das mais 

comuns e uma das grandes responsáveis pelo desaparecimento de grandes extensões 

destes ambientes. Alterações na dinâmica ambiental (dragagem dos sedimentos, 

aterramento, aumento no acúmulo de matéria orgânica por esgotamento e outros tipos de 

alteração) podem influenciar de maneira positiva ou negativa, o desenvolvimento desses 

ecossistemas frágeis e importantes.  

A construção de um aterro hidráulico acarreta na diminuição da circulação marinha e 

fluvial, que pode acarretar em aumento da sedimentação, além de mudanças no rio que 

segue para o manguezal e alterações nas bacias que alimentam a área, ocasionando em 

uma grande quantidade de sedimentos para o manguezal, também pode ocorrer o acúmulo 

excessivo de matéria orgânica, tanto a gerada pelo próprio manguezal, como a 

proveniente dos bairros do entorno, que lançam o esgoto in natura diretamente no local, 

sem qualquer tratamento, sendo assim mesmo que a vegetação tenha uma adaptação ao 

substrato repleto em matéria orgânica, proporções intensas podem ser fatais para o 

manguezal. 

 

4.1 Análises das fotografias aéreas 

A partir da interpretação da fotografia aérea pancromática de 1978, que resultou no 

mapa 1 (Figura 1), foi identificada uma enseada com uma provável área de manguezal, 

junto à foz do Córrego do Posto Veterinário, na qual está demarcada com o polígono 

(verde); para chegar a esta classificação, foram consideradas duas hipóteses: 

primeiramente, naquele ambiente poderiam estar se formando, as primeiras espécies de 

vegetação de manguezal, ou seja, o ecossistema ainda não estava totalmente formado; em 

segundo lugar, poderia já existir ali, mas naquele momento se encontrava já muito 

degradado.  

A rede de drenagem (linhas azuis) possui suas nascentes nas encostas dos morros, 

que estão nos arredores, passa pelo terreno do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento-MAPA, e desagua no mar. Verifica-se que ocorreu alteração antrópica no 

canal, ou seja, uma retilinização do mesmo, além de abertura de canais artificiais de 
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drenagem na planície próxima. Não foi possível localizar o percurso completo do rio, foi 

utilizada a linha tracejada (azul), para representar um possível percurso. 

Com a intenção de analisar a área de estudo antes e depois da formação do ecossistema 

de manguezal, também foi demarcado o limite, onde se encontra hoje o aterro hidráulico 

(linha tracejada em lilás). E por fim, foram representadas as estradas principais, com a 

intenção de mostrar uma melhor localização da área. A BR- 101, como importante 

rodovia que corta o município de São José, e faz ligações a outros municípios da Grande 

Florianópolis; A Rua Joaquim Vaz, principal rua do bairro Praia Comprida, ligando com 

outros bairros próximos, que faz divisa com a Av. Presidente Kennedy, cortando o bairro 

de Campinas, marcando a divisa de São José com Florianópolis. 

 

Para a elaboração do segundo mapa, foi realizada a fotointerpretação da Ortofoto 

mosaico de 2010 (Figura 2). Este mapa mostra como evoluiu a área de estudo, tanto em 

aspectos da formação vegetal, como a mudança no espaço urbano em seu entorno. 

Figura 1 -  Mapa 1, análise da Área de provável mancha do manguezal: 1978. Fonte: Elaboração da autora, 

2017. 
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Observou-se que houve um aumento da área em que havia as manchas de mangue, 

representado pela poligonal (verde), este aumento da vegetação pode ter sido ocasionado 

devido às medidas mitigadoras e compensatórias de restauração ambiental, pelo 

empreendimento do aterro hidráulico. Em contrapartida a poligonal (lilás) indica a área 

construída do aterro, na qual está confinando o manguezal, em conjunto com o 

desenvolvimento urbano da região. Isso resulta em problemas no ecossistema, pois, com 

este confinamento, o manguezal não consegue expandir sua área de abrangência, 

ocasionando a alta sedimentação do substrato, depositado pelo rio e pelo mar, que aos 

poucos pode levar ao desaparecimento deste ambiente, com perda do seu ecossistema, 

principalmente sua flora e fauna.  

Cabe aqui ressaltar outra vegetação que está em formação logo em frente ao 

manguezal, nas margens do mar, por conta da formação de um banco de sedimentação 

recente, a restinga, representada no mapa pelo polígono (verde claro). Em campo pôde-

se observar que está no estrato herbáceo, marcando o limite entre a deposição ativa de 

sedimentos (mar e vento), e evidenciando um processo ativo de formação, logo atrás uma 

faixa com estrato arbustivo, além de algumas espécies exóticas espalhadas em meio a 

vegetação. 

Figura 2- Mapa 2, Análise da área de manguezal em formação: 2010. São José/SC. Fonte: Elaboração da 

autora, 2017. 
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4.2 Situação do manguezal recentemente (2017)  

Desde o projeto de restauração da mancha de manguezal, por conta das medidas 

mitigadoras e compensatória da obra do aterro hidráulico, observou-se uma pequena 

evolução da área, principalmente no aumento e densidade da vegetação, além do 

desenvolvimento de uma vegetação de restinga, na parte frontal do manguezal, que pode-

se observar na sequência histórica de imagens (Figura 3), dos anos de 2003 e 2017, 

analisadas a partir do software Google Earth Pro. 

Alguns pontos foram levantados em campo, onde se observou um alto grau de 

poluição, que vai de esgoto doméstico a muitos resíduos sólidos, sobre o substrato e as 

raízes das plantas; Os entulhos jogados no manguezal, ou levados pelas canalizações, são 

diversos: garrafas “PET”, latas de tinta, sacos plásticos, guarda-chuvas, sapatos, roupas, 

madeiras, isopor, entre outros resíduos encontrados; além de conter uma quantidade 

elevada de sedimentos (rio e mar), ocasionando uma sedimentação do substrato, que aos 

poucos prejudica o desenvolvimento desse ecossistema, tanto na flora, e por consequência 

na fauna.  

No manguezal, encontrou-se certa densidade de espécies e presença de plantas jovens. As 

espécies encontradas são as mesmas levantadas em 2001, no relatório de monitoramento 

da obra do aterro, que são: Avicennia schaueriana (mangue preto) que tem a maior 

dominância, e Laguncularia racemosa (mangue branco), onde se tem um solo mais 

arenoso, ou seja, por isso o desenvolvimento destas duas espécies, na qual se encontram 

em estrato arbóreo e arbustivo; Também encontrou espécies de transição como o Hibiscus 

tilliaceus (algodoeiro-da-praia). Foi observada a ausência da gramínea Spartina, pois o 

local está isolado do mar aberto, ocasionando o desaparecimento das gramíneas. Como 

não se realizou um trabalho mais específico da composição das espécies vegetais do 

manguezal, não se pode afirmar que a Rhizophora mangle não exista no local, mas não 

foi encontrado nenhum indivíduo desta espécie. Outra hipótese é que o gênero da 

Rhizophora se adapta a ambientes com solo mais lamoso. Sendo assim, a vegetação 

distribui-se de maneira aleatória, em forma de “mosaico”, não seguindo a zonação 

clássica do ecossistema. Entende-se, desta forma, que essa “mescla” de espécies, pode ser 

consequência das alterações sofridas pelo ecossistema. Em relação à fauna, não foram 

levantados dados sobre, mas em campo pode-se observa a presença de Garças, Biguás e 

2003 201
Figura 3- Sequência histórica de imagens do Google Earth, dos anos de 2003 e 2017. Observar a 

evolução das vegetações de mangue e de restinga. Fonte: Google Earth. Elaboração pela autora, 2017. 
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Gaivotas, e alguns pequenos caranguejos, além de buracos no solo, que devem servir 

como habitat dos mesmos. 

 

5. Considerações finais  

O estudo da evolução do ecossistema de manguezal da Praia Comprida em São 

José/SC, envolveu uma série de fatores de importância relevante, pois há uma grande 

alteração imposta pelo homem sobre a paisagem, que geralmente se processa de maneira 

negativa, em graus diversos. Contudo, como foi mostrado neste estudo, um grande 

empreendimento como foi o aterro hidráulico, certamente provocou alterações sob 

diversas formas, eliminando diversas populações de várias espécies, mas acabou 

possibilitando melhores condições ambientais para que uma gama de plantas e animais 

pudessem colonizar e se desenvolverem neste ambiente, que era antes dele uma pequena 

área com manchas de mangue, muito degradado. É importante salientar que em projetos 

de recuperação sejam priorizadas técnicas de restauração ecológica, ao invés do simples 

plantio de espécies vegetais típicas de mangue, como foi realizado na área de estudo, pois, 

durante a execução do projeto da obra, foi recuperado o ambiente de manguezal, mas 

apenas com plantios de vegetação, depois nenhum manejo foi aplicado. 

Uma característica deste ecossistema é a sua capacidade de retenção de poluentes 

dissolvidos na água, tanto orgânicos como químicos, tornando os manguezais importantes 

“filtros-vivos” (SHAEFFER-NOVELLI, 1995). Porém, está em risco a permanência da 

vegetação, pois existe a poluição, principalmente pelo esgotamento sanitário, que pode 

tornar a concentração de compostos orgânicos excessiva mesmo para os manguezais, 

assim como uma grande quantidade de resíduos sólidos, espalhados em meio a vegetação, 

que também liberam componentes químicos nocivos para o ecossistema, e sua presença 

física atrapalha o desenvolvimento livre da vegetação. Este fato talvez mostre o 

pensamento dominante em grande parte da população, que considera o manguezal um 

lugar sujo, cheio de lama, cuja única função seria o de depósito de lixo. 

Enquanto isso, a vegetação continua crescendo naquele ambiente, mas a sua 

permanência ali, no entanto, é incerta, pois o mesmo se encontra em meio à área urbana, 

não encontrando espaço para se expandir, sendo assim, a quantidade de sedimentos 

recebido na área do manguezal é maior que a sua capacidade de armazenamento, 

ocorrendo assim uma sedimentação maior, colocando em risco a sobrevivência do 

ecossistema. Há também uma grande quantidade de resíduos sólidos, espalhados em meio 

à vegetação. Não sendo apenas este problema, existe também a especulação imobiliária e 

econômica da região, que considerou usos econômicos mais interessantes ao espaço 

ocupado pela vegetação, sem que a mesma continue presente. Vale salientar que nenhum 

órgão público assumiu a responsabilidade de conservar este ambiente. Resta apenas à 

legislação a proteção do manguezal. 

Importante ecossistema para diversas espécies, o manguezal possui as já 

mencionadas funções de berçário, abrigo, local de alimentação e de reprodução de muitos 

componentes da biota marinha e fluvial. Apesar de ser um ambiente importante, são 

ecossistemas frágeis deteriorando-se em consequência de crescentes alterações 
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ambientais provocadas pelo homem. A sua recuperação posterior é lenta e problemática, 

mostrando necessidade de preservação.  A sociedade pode contribuir de várias maneiras, 

como por exemplo, atividades ligadas à educação ambiental podem ser realizadas junto a 

este local de recomposição natural da vegetação, com a inclusão de programas de 

conscientização da importância deste ecossistema. Para ser eficaz, qualquer programa de 

proteção, conservação ou de manejo de ecossistemas costeiros deveria ser preventivo, ao 

invés de ser corretivo. Deveriam objetivar o futuro, e não o presente, conferindo as 

experiências do passado para efetivamente proteger os recursos remanescentes e 

ativamente restaurar ou reabilitar os ecossistemas. 

Diante desse estudo, pode-se concluir que os manguezais possuem grande poder 

natural de dispersão, regeneração e desenvolvimento, desde que o ambiente onde se 

pretenda que o manguezal se estabeleça não sofra alterações constantes, a ponto de não 

permitir sequer a fixação da vegetação. Sendo assim, fica a sugestão de desenvolver 

estudos mais aprofundados sobre a área do manguezal da Praia Comprida- São José- SC, 

dando prioridade às pesquisas de suas características abióticas: sedimento, granulometria 

e padrão de circulação das águas; e bióticas: estrutura, zoneamento e levantamento da 

fauna e da flora. De forma a ampliar os conhecimentos da evolução de uma formação 

pioneira e das dinâmicas atuantes no processo. 

Cabe mencionar, sobre a importância do uso da fotointerpretação das 

aerofotografias, elas foram essenciais para observar a transformação da evolução vegetal 

e de seu espaço entorno, ou seja, sobre o ambiente como um todo. Vale ressaltar que 

futuros trabalhos podem ser feitos aplicando essa técnica de análise de dados, 

principalmente para estudos referentes a esta vegetação pioneira do litoral da Grande 

Florianópolis. 
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Resumo. Geodiversidade é um conceito recente dentro da ciência. A palavra geodiversidade foi empregada 

pela primeira vez, em publicações científicas, no início da década de 90. Ao longo das últimas duas décadas 

e meia, diversos pesquisadores aprimoraram este conceito, e a geodiversidade passou a ser tema de novas 

pesquisas, bem como um conceito chave em diversas outras pesquisas, principalmente, nas geociências. 
Inicialmente, o conceito de geodiversidade começou a ser usado com maior expressividade na Europa e nos 

Estados Unidos da América, porém a partir dos anos 2000, o termo começou a aparecer em pesquisas 

brasileiras, ganhando espaço no cenário acadêmico e nos periódicos nacionais. Como forma de avaliar a 

relevância do conceito de geodiversidade nas pesquisas brasileiras, o objetivo deste trabalho foi identificar 

as produções científicas publicadas em periódicos nacionais, as quais o termo geodiversidade aparece em 

destaque, e analisar os periódicos em que estas pesquisas foram publicadas. Para tanto, a busca por trabalhos 

publicados em periódicos nacionais foi realizada por meio do Portal de Periódicos Capes. Esse portal é 

uma das principais bibliotecas virtuais do mundo e reúne os mais importantes periódicos científicos 

nacionais e internacionais. Com os resultados, foram encontrados 85 artigos publicados em 35 periódicos 

nacionais. A primeira publicação ocorreu em 2005. Entre 2006 e 2008 não houveram publicações. De 2009 

até 2017 o número de publicações por ano aumentou significativamente. A maioria dos artigos foram 

publicados em periódicos com classificação Qualis/Capes B4 nas áreas de avaliação: Geografia e 
Geociências. 

 

Palavras-chave: geodiversidade, artigos científicos, periódicos brasileiros  

 

1.Introdução 

Geodiversidade pode ser definida como a extensão natural ou a diversidade geológica 

(rochas, minerais, fósseis), geomorfológica (formas de relevo, topografia), de solos e 

características hidrológicas, suas assembleias, estruturas e sistemas, bem como o processo 

de formações e transformações e suas contribuições para a formação das paisagens 

(GRAY, 2004; BRILHA et al., 2018). 

O conceito de geodiversidade começou a ser formulado por influência dos trabalhos 

de Kevin Kiernan, que trançando paralelos com termos utilizados na biologia, utilizou os 

termos landform diversity (diversidade de relevo) e geomorphic diversity (diversidade 

geomórfica) em pesquisas realizadas na Tasmanian Forestry Commission, na década de 

1980 (GRAY, 2008). Kiernan também destacou, em uma publicação de 1991, que a 

diversidade das formas terrestres era tão válida quanto a diversidade da vida 

(biodiversidade) para programas de conservação da natureza (KIERNAN, 1991 apud 

GRAY, 2008).  

De acordo com Gray (2004), devido a aprovação do texto da Convenção da 

Diversidade Biológica, assinada na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento realizada na cidade do Rio de Janeiro, em 1992, muitos 

especialistas, entre eles geólogos e geomorfólogos, entenderam que a expressão também 

se aplicaria ao ambiente físico, com isso a palavra apareceu pela primeira vez em 1993, 
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em dois trabalhos científicos independentes, de Sharples na Austrália e de Wiedenbein na 

Alemanha (BRILHA et al., 2018). 

Desde o começo da utilização da palavra nos primeiros trabalhos científicos na 

década de 1990 até os dias atuais, o conceito de geodiversidade foi se moldando e sendo 

cada vez mais utilizado, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos da América.  

No Brasil, Ruchkys et al. (2017) ao avaliar as produções acadêmicas em nível de 

mestrado e doutorado no país, relacionadas aos conceitos de geodiversidade, patrimônio 

geológico, geoturismo, geoconservação e geoparques, observaram que a primeira 

publicação ocorreu em 2003, a partir de uma dissertação de mestrado vinculado ao 

Programa de Pós-graduação em Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). Apesar de não haverem publicações de 2004 a 2006, desde de 2007, 

quando houve a publicação de uma dissertação de mestrado e de uma tese de doutorado, 

o interesse sobre a temática e as publicações aumentaram, com leves oscilações, nessa 

última década (RUCHKYS et al., 2017). 

A pesquisa sobre a produção acadêmica, sobretudo em nível de pós-graduação, é 

muito importante para avaliar os avanços de determinado segmento da ciência dentro das 

instituições de pesquisa e como o conhecimento científico está sendo produzido. Porém, 

de acordo com Oliveira (2005), o avanço científico e técnico está baseado em um ciclo 

que vai desde a produção do conhecimento até o processo de divulgação, apropriação e 

aprimoramento desse conhecimento. Portanto, a divulgação do conhecimento científico 

pode ser considerada um dos principais fatores que determinam a consolidação de um 

tema ou conceito dentro da comunidade científica. Nesse aspecto, os periódicos 

científicos são considerados, atualmente, os principais canais de comunicação científica 

formal (OLIVEIRA, 2005). 

Com isso, o objetivo deste trabalho foi identificar as produções científicas publicadas 

em periódicos nacionais, as quais o termo geodiversidade aparece em destaque, e analisar 

os periódicos em que essas pesquisas foram publicadas, como forma de avaliar a 

relevância do conceito de geodiversidade na pesquisas brasileira e traçar um panorama 

geral da divulgação científica desse conceito a nível nacional. 

 

2. Materiais e Métodos 

A pesquisa dos artigos científicos foi realizada na internet a partir do Portal de 

Periódicos Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). O 

Portal de Periódicos Capes é uma biblioteca virtual vinculada ao MEC (Ministério da 

Educação) e foi criado com o objetivo de fortalecer a pós-graduação no Brasil (CAPES, 

2018). Atualmente, reúne mais de 53 mil títulos com texto completo e 129 bases 

referências, além de um acervo completo, com livros, normas técnicas, entre outros 

materiais (CAPES, 2018). As bases referenciais de periódicos científicos, atualmente, são 

o principal canal de ligação entre os pesquisadores e os artigos científicos, pois reúnem 

diversas revistas científicas e artigos. Por conter as principais bases de dados mundiais, o 

Portal de Periódicos Capes permite aos pesquisadores e estudantes de instituições de 

pesquisa e de universidades cadastradas o melhor conteúdo de artigos científicos 

nacionais e internacionais.   

Utilizando esse portal, no campo “buscar por assuntos”, foi atribuído um refinamento 

de busca para identificar apenas artigos científicos.  A busca foi realizada com a palavra-

chave “geodiversidade”. Diante dos resultados, os artigos foram examinados por meio da 

aba “detalhes”, onde foi possível identificar os autores, revista científica, ano de 
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publicação, ISNN (International Standard Serial Number) e a fonte (bases referenciais) 

de cada artigo científico. 

Após a identificação de todos os artigos em que a palavra geodiverisdade estava 

contida no título, resumo e ou palavras-chave, todos os dados referentes aos artigos foram 

tabulados e organizados.  Com isso foi possível selecionar apenas os artigos publicados 

em periódicos nacionais.  

O código ISNN, que individualiza o título de uma publicação seriada, foi utilizado 

para identificar os periódicos científicos e averiguar a classificação desses periódicos 

conforme a classificação de periódicos quadriênio 2013-2016 - Qualis/Capes. O 

Qualis/Capes é um conjunto de procedimentos utilizados pela Capes para avaliar a 

qualidade da produção intelectual dos programas de pós-graduação nacionais, de maneira 

indireta, a partir da análise da qualidade dos veículos de divulgação dessa produção 

intelectual, entre eles os periódicos científicos (CAPES, 2018). Os periódicos são 

classificados por áreas de avaliação e são enquadrados em estratos de indicativo de 

qualidade. Os estratos são, indicativo de maior qualidade para menor qualidade: A1, B1, 

B2, B3, B4, B5 e C.  

No processo de verificar a classificação dos periódicos científicos pesquisados nesse 

trabalho, foram consideradas as áreas de avaliação: Geografia e Geociências. Os 

periódicos foram analisados conforme ambas as áreas de avaliação.  

 

3. Resultados e Discussão 

Foram encontrados um total de 85 artigos científicos publicados em 35 revistas 

científicas diferentes (Tabela 1). A revista científica nacional que mais publicou trabalhos 

ligados ao conceito de geodiversidade foi o Anuário do Instituto de Geociências 

vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com 10 publicações. 

Também se destacam, em números de publicações, os periódicos Terrae Didatica 

vinculada ao Instituto de Geociência da Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP), a revista científica Ciência e Natura vinculada à Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM), com 8 publicações em ambas, e as revistas científicas Ra’e Ga 

vinculada à Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a revista Espaço Aberto vinculada 

à UFRJ, com 6 publicações cada. 

 

Tabela 1. Número de publicações científicas, em que o termo geodiversidade possui 

destaque, de acordo com os periódicos científicos nacionais e suas respectivas 

classificações Qualis/Capes nas áreas de avaliação: Geografia e Geociências. 

 

Periódicos 
N° de 

Publicações 
Qualis/Capes 

Geografia 
Qualis/Capes 

Geociência 

Acta Geográfica 1 B1 B4 
Anuário do Instituto de 
Geociências 10 B4 B1 

Boletim de Geografia (UEM) 4 B1 B5 
Boletim Geográfico do Rio 
Grande do Sul 1 C Sem 

Brazilian Geographical Journal 1 B2 B5 

Brazilian Journal of Biology 2 B1 B2 
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Cadernos EBAPE.BR (FGV) 1 B4 Sem 

Caminhos de Geografia (UFU) 2 A2 B5 

Ciência & Educação 1 C B4 

Ciência e Natura 8 C B4 

Confins (PARIS) 1 A2 Sem 
Cultur: Revista de Cultura e 
Turismo 1 B3 Sem 

Espaço Aberto 6 B3 Sem 

Geo UERJ 2 B1 Sem 

Geociências (UNESP) 1 Sem B2 
Geografia (RIO CLARO. 
IMPRESSO) 1 B2 B4 

GeoTextos 1 B1 Sem 

GeoTextos (SALVADOR) 1 B1 B5 
História, Natureza e Espaço 2 B5 Sem 
Holos (NATAL. ONLINE) 2 B5 B5 
Mercator (UFC) 1 A1 Sem 
Okara: Geografia em Debate 
(UFPB) 1 B2 B5 
Pesquisas em Geociências 
(UFRGS) 2 B2 B2 

Ra'e Ga (UFPR) 6 A2 Sem 

Revista Ambiente & Água 3 B3 B2 

Revista Ateliê Geográfico (UFG) 1 A2 Sem 

Revista Brasileira de Geociências 2 B1 B1 
Revista Brasileira de 
Geomorfologia 2 A2 B2 

Revista Engenharia na Agricultura 1 Sem Sem 

Revista Espinhaço 1 C B5 

Revista Geociências 1 Sem B4 

Revista Geográfica Acadêmica 3 B4 B4 

Revista Tamoios 1 B2 Sem 
Sociedade & Natureza (UFU. 
IMPRESSO) 3 A1 B4 

Terrae Didatica 8 B4 B4 

Total de publicações 85     
Fonte: Portal de Periódicos Capes e Qualis/Capes, 2018. Siglas: FGV - Fundação Getúlio Vargas;  UFU 

– Universidade Federal de Uberlândia; UEM – Universidade Estadual de Maringá;  UERJ – Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro; UFC – Universidade Federal do Ceará;  UFG – Universidade Federal de 

Goiás; UFPB – Universidade Federal da Paraíba; UFPR – Universidade Federal do Paraná, UFRGS – 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul; UNESP – Universidade Estadual Paulista. 

 

A primeira publicação de um periódico nacional, disponível no acervo do Portal de 

Periódicos Capes, foi o artigo “A geodiversidade do município de Volta Redonda, Rio 

de Janeiro” (DIAS et al., 2005), no ano de 2005, na revista Caminhos de Geografia. Nos 
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anos de 2006 a 2008, não houveram publicações. Após esse período sem publicações, em 

2009, foi publicado o artigo “Geodiversidade, Geoconservação e Geoturismo: trinômio 

importante para a proteção do patrimônio geológico” (BENTO, 2009) na revista 

Sociedade & Natureza. Desde então o número de publicações vem aumentando a cada 

ano com pequenas oscilações. Nos anos 2011 e 2012 houve o mesmo número de 

publicações, 7 em cada ano. Já no ano de 2013 houve um pequeno decréscimo, quando 

tiveram 6 publicações, e no ano de 2017, que teve 16 publicações, duas a menos que 2016, 

ano como maior número de publicações (Figura 1). 

 

           Figura 1. Número de publicações científicas em que o conceito de geodiversida- 

           de possui destaque, em periódicos nacionais, conforme o ano de publicação. 

 
           Fonte: Portal de Periódicos Capes, 2018. 

De acordo com o Qualis/Capes, a maioria dos periódicos em que foram publicados 

os artigos científicos estão classificados como B4, tanto na área de avaliação Geografia 

(Figura 2) quanto na área de avaliação Geociência (Figura 3). 

 

      

      Figura 2. Porcentagem dos periódicos nacionais que publicaram artigos cientí- 

      ficos, em que o conceito de geodiversidade possui destaque, de acordo com a 

      classificação Qualis/Capes (área de avaliação: Geografia). 
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       Fonte: Portal de Periódicos Capes e Qualis/Capes, 2018.  

 

      Figura 3. Porcentagem dos periódicos nacionais que publicaram artigos cinetí- 

      ficos, em que o conceito de geodiversidade possui destaque, de acordo com a 

      classificação Qualis/Capes (área de avaliação: Geociência). 

 
             Fonte: Portal de Periódicos Capes e Qualis/Capes, 2018. 

 

Dos 35 periódicos nacionais que tiveram publicações de artigos científicos, em que o 

conceito de geodiversidade possui destaque, 20 possuem classificação em ambas as áreas 

de avaliação pesquisadas, 14 possuem pelo menos classificação em uma das áreas de 

avaliação e apenas um periódico, Revista Engenharia na Agricultura, não possui 

classificação nas áreas de avaliação Geografia e Geociência.  

As revistas Mercator e Sociedade & Natureza possuem a melhor classificação na área 

de avaliação Geografia entre os periódicos pesquisados. Essas revistas possuem 
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classificação Qualis/Capes A1, com 1 e 3 publicações, respectivamente. Na área de 

avaliação Geociência, nenhuma das revistas possui a maior classificação Qualis/Capes. 

Nessa área de avaliação, destacam-se os periódicos Anuário do Instituto de Geociências 

e a Revista Brasileira de Geociências, ambas com classificação Qualis/Capes B1 e com 

10 e 2 publicações, respectivamente. 

Apesar dos dados revelarem apenas uma parcela da pesquisa nacional que é 

desenvolvida, pois desconsidera as publicações realizadas em solo e por pesquisadores 

brasileiros que são publicadas em periódicos internacionais, o aumento das publicações, 

sobretudo na última década, reforça os resultados encontrados por Ruchkys et al. (2017), 

de aumento do interesse pela temática das instituições de ensino superior e seus 

respectivos programas de pós-graduação e que, consequentemente, reflete no número de 

publicações de artigos científicos. 

O conceito de geodiversidade é utilizado em pesquisas de diversos segmentos das 

geociências, porém os resultados mostram que 26% das revistas científicas pesquisadas 

não possuem classificação Qualis/Capes na área de avaliação Geociência.  

Por outro lado, na área de avaliação Geografia, apenas 3% dos periódicos analisados 

não possuem classificação Qualis/Capes. Esse resultado pode estar relacionado ao fato 

de que a maioria das revistas pesquisadas possuem vínculos à programas de pós-

graduação em Geografia.  

É importante salientar, de acordo com Barata (2016), que a classificação 

Qualis/Capes não deve ser utilizada como uma fonte adequada para atestar a qualidade 

de periódicos científicos, a não ser para fins de qualificar os programas de pós-graduação 

do Brasil. Barata (2016) alerta que a classificação Qualis/Capes não é absoluta, e a lista 

de periódicos avaliados, está diretamente relacionado com as publicações realizadas por 

pesquisadores dos programas de pós-graduação. 

Portanto, a inclusão ou não na lista de periódicos que são classificados pelo 

Qualis/Capes depende de ano para ano, e não se pode fazer um julgamento a priori de 

um periódico científico, levando em conta apenas a classificação Qualis/Capes. Porém, 

como as publicações estão diretamente relacionadas com a maioria das instituições 

responsáveis por produzir o conhecimento científico no Brasil, essa classificação pode 

ser utilizada como indicativo de como as pesquisas no país estão sendo desenvolvidas e 

divulgadas. 

 

4. Conclusões 

Ao analisar o número de artigos, em que o conceito de geodiversidade possui 

destaque, e os periódicos nacionais que publicaram essas produções científicas, observa-

se que esse conceito está sendo cada vez mais utilizado na pesquisa nacional, sobretudo 

na última década.  

De acordo com a classificação Qualis/Capes, apesar de não ser um parâmetro 

absoluto de qualificação de periódicos científicos, observa-se que as pesquisas 

desenvolvidas cientistas vinculados a programas de pós-graduação nacionais possuem 

uma boa classificação, haja visto, que em ambas as áreas de classificação analisadas, mais 

de ¼ dos periódicos possuem classificação superior a classificação Qualis/Capes B2. 

Esse trabalho procurou traçar um panorama geral das publicações com o termo 

geordiversidade em periódicos nacionais. Diante dos resultados, podemos concluir que o 

conceito de geodiversidade está cada vez mais presentes nas publicações em áreas ligadas 

a geociências. 
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Apesar do conceito de geodiversidade ser muito recente na ciência, e em especial no 

território nacional, haja visto que as primeiras produções científicas e acadêmicas 

surgiram no início dos anos 2000, esse conceito vem ganhando espaço nos programas de 

pós-graduação como também nos periódicos nacionais. 

Contudo, para determinar com maior precisão a relevância do conceito de 

geodiversidade na ciência desenvolvida no Brasil, é necessária uma análise mais profunda 

de como esse conceito vem sendo utilizado nas pesquisas, tanto em periódicos nacionais 

quanto em periódicos internacionais. 
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Resumo: Este trabalho teve como objetivo realizar o levantamento de trabalhos de monitoramento praial 
desenvolvidos entre os anos de 1995 e 2017, para, desta forma, identificar quais os processos 

morfodinâmicos, acreção ou erosão, predominantes nas praias oceânicas da Ilha de Santa Catarina. Os 

resultados principais foram compilados e, a partir da análise conjunta, foi possível observar que, dentre 

as praias estudadas, as que apresentaram predominância de processos erosivos são principalmente as 

praias do setor sul, as quais são atingidas pelas ondulações deste quadrante, sendo essas de alta energia, 

e quando combinadas com eventos meteorológicos extremos, sofrem mais com a erosão dos arcos praiais. 
 

Palavras-Chaves: Processos morfodinâmicos, Praias oceânicas, Mobilização dos sedimentos. 
 

1.Introdução 
Os ambientes costeiros são caracterizados por frequentes mudanças morfológicas, 

tanto espaciais quanto temporais. Esse dinamismo é resultado da complexa interação de 

processos deposicionais e erosivos relacionados à ação das ondas, correntes e marés 

(Rosseti, 2008). 

A capacidade de mobilização dos sedimentos do fundo marinho por ação das 

ondas, seu deslocamento ao longo de um perfil perpendicular à costa e a resposta 

morfológica da porção emersa do litoral, são critérios morfodinâmicos de erosão e 

acreção praial. A amplitude das respostas depende do grau de exposição do arco praial, 

ou seja, se a praia é exposta, semi-exposta ou protegida. (Marcondes, 2005) 

Short & Wright (1983) classificaram as praias arenosas em 6 tipos – sendo 

dissipativo, reflexivo e 4 tipos intermediários – do ponto de vista morfológico e 

hidrodinâmico. Os extremos dissipativo e refletivo, respectivamente, caracterizam as 

praias mais expostas e as mais protegidas. A disponibilidade de sedimentos grossos e a 

proteção das praias dos eventos de alta energia por promontórios, segundo Wright & 

Short (1987), indicam uma praia de baixa vulnerabilidade à erosão por condições 

climáticas, portanto, de baixa variabilidade temporal. As mesmas caracterizam também o 

máximo de refletividade e, de acordo com Brunn (1954), as praias refletivas são também 

menos vulneráveis a uma elevação do nível do mar devido à altura relativamente elevada 

do perfil. 

O monitoramento do perfil praial é uma metodologia que permite a classificação 

dos estágios e processos morfodinâmicos presentes em cada setor de um arco praial. A 
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partir da sua utilização, uma série de trabalhos foram desenvolvidos na ilha de Santa 

Catarina buscando caracterizar os aspectos morfológicos, sedimentares, oceanográficos e 

ambientais das praias. Horn Filho (2004), fez o levantamento das pesquisas já realizadas, 

as quais foram publicadas como periódicos, resumos, artigos completos, monografias, 

dissertações e relatórios técnicos. 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi identificar os processos morfodinâmicos 

predominantes em praias oceânicas da Ilha de Santa Catarina a partir do levantamento 

dos trabalhos em que houve monitoramento do perfil praial. 

 

2. Embasamento Teórico 
 

2.1 Morfodinâmica praial 
Segundo Short (1999), a praia é um depósito de sedimentos inconsolidados como 

areia e cascalhos, que são acumulados pelas ondas entre a profundidade de fechamento 

das ondas e o limite máximo superior do espraiamento. Esses sedimentos são 

retrabalhados e transportados ao longo da face praial, pela ação de correntes que são 

geradas pelas ondas, marés e ventos, os quais influenciam nas características dos 

processos costeiros (Suguio,1992). Por possuírem uma alta capacidade de absorver a 

energia das ondas, as praias arenosas são ambientes transicionais altamente dinâmicos e 

sensíveis (Mclachlan; Brown, 2006).  

Segundo Short & Wright (1983), atribui-se a configuração morfológica de um 

arco praial à interação entre os fatores como a altura das ondas, a velocidade e direção 

das correntes, o transporte de sedimentos, entre outros.  

 Sob condições de tempo bom e ondas suaves, o perfil resultante da praia é 

côncavo, com berma extensa e face da praia íngreme. Esta configuração é melhor 

desenvolvida durante as ondas de baixa energia de verão. Essas condições resultam na 

acumulação de sedimentos e no crescimento da praia (Komar, 1983). 

Quando essas condições mudam, ventos fortes durante as tempestades aumentam 

o empilhamento das ondas, gerando elevação do nível do mar (NM). As áreas costeiras 

planas são as mais suscetíveis a inundações decorrentes da hidrodinâmica mais intensa 

desses períodos. Nessas condições, a energia da zona de surfe aumenta e a areia da face 

da praia é movida em direção ao mar por correntes de retorno, ou por outras correntes até 

que alcance águas calmas para depositar-se sobre o fundo. Isto resulta na formação de um 

banco ou barra; enquanto o banco cresce (em função da perda da praia), as ondas sofrem 

influência pela topografia alterada, e são induzidas a quebrar. Quando o suprimento de 

areia é muito grande, o resultado é freqüentemente a formação de três ou mais bancos; 

quando pequeno, a praia não apresenta bancos e o pós-praia é atingido (Bascom, 1951). 

 

2.2 Monitoramento das praias oceânicas da ilha de Santa Catarina  

Nas últimas décadas diversos trabalhos foram realizados nas praias oceânicas da 

ilha de Santa Catarina buscando-se caracterizar o seu estado morfodinâmico. Estes se 

basearam em monitoramentos mensais dos perfis praiais e foram acompanhados por 

Abreu de Castilhos (1995), Leal (1999), Torronteguy (2002), Faraco (2003), Oliveira 

(2004), Peixoto (2005), Guttler (2006), Schweitzer (2007), Oliveira (2008), Broggio 

(2015) e Félix (2010).  

A classificação morfodinâmica proposta por Wright & Short (1984) foi adotada 

por todos os autores citados anteriormente, a fim de classificar os estágios 
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morfodinâmicos em sua respectiva área de estudo. A partir dessas classificações é 

possível reconhecer a dinâmica daquele setor praial e, desta forma, é possível reconhecer 

quais processos morfodinâmicos estão atuando naquele ambiente. 

  

3. Materiais e Métodos 
 

   A Ilha de Santa Catarina, localiza-se entre os paralelos de 27°22’45” e 27°50’10” 

de latitude sul e os meridianos de 48º21’37” e 48º34’49” de longitude oeste, na porção 

central do litoral do estado de Santa Catarina (Diehl e Horn Filho, 1996). Com uma área 

total de 399 km e formato alongado sentido nordeste - sudoeste, a ilha de Santa Catarina 

é toda banhada pelo oceano Atlântico Sul e é separada do continente pelas baías Norte e 

Sul (Suguio, 1992) (Figura 1). 

 

Figura 1: Localização da área de estudo com destaque para a costa oceânica da ilha de 

Santa Catarina. Os arcos praiais com os respectivos nomes representam as praias 

oceânicas em que já houve monitoramento do perfil praial até o ano de 2014. Fonte: 

Oliveira & Horn Filho (2014). 

 

Segundo Abreu de Castilhos (1995), a formação geológica e geomorfológica da 

Ilha de Santa Catarina é associada à presença de maciços rochosos pré-cambrianos 
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interligados pela sedimentação quaternária costeira originada em ambientes deposicionais 

continental, marinho e transicional.  

O embasamento cristalino da Ilha foi descrito por Scheibe & Teixeira (1970), 

sendo constituído por rochas intrusivas graníticas, riolitos paleozóicos e diques de 

diabásio da Formação Serra Geral. 

Almeida (1948) denominou os maciços rochosos que formam o embasamento da 

ilha de Santa Catarina como Serras Litorâneas, que apresentam uma morfologia com 

declividade acentuada, com topos em torno de 300 a 500 m e vales encaixados em “V” 

pouco profundos. 

A Planície Costeira da ilha de Santa Catarina é constituída por terrenos 

cenozóicos, representada por depósitos continentais de encosta e pelos depósitos 

quaternários marinhos transicionais e eólicos (Almeida, 1948). 

O clima da ilha de Santa Catarina apresenta estações reproduzidas em condições 

típicas de latitudes subtropicais. As principais massas que condicionam o clima 

subtropical são a Massa Tropical Atlântica (mTa), quente e úmida, e a Massa Polar 

Atlântica (mPa), responsável por trazer ondas de frio para a região (Monteiro e Furtado, 

1995). 

Freyesleben (1979), destacou a Frente Polar Atlântica, responsável pelo regime 

de chuvas predominantemente frontais, pré-frontais e pós-frontais da Ilha, resultantes do 

encontro da MPA, responsável pelos ventos Sul e Sudeste, com a MTA, responsável pelos 

ventos de Norte e Nordeste. Os ventos do quadrante Norte e Sul são mais frequentes 

durante verão e inverno, respectivamente (Freyesleben,1979). Embora menos frequentes 

durante o ano, os ventos do quadrante Sul podem apresentar velocidades muito superiores 

aos do quadrante Norte, podendo atingir rajadas de até 80 Km/h. 

Conforme Monteiro e Furtado (1995) fenômenos como as “lestadas” atingem a 

região, assim como também existe a ocorrência de ciclones Extratropicais e Anticiclones 

próximos a costa do Sul do Brasil. 

Para analisar as ondulações que prevalecem na Ilha, Araújo et al. (2003) 

interpretou os dados do ondógrafo próximo da ilha de Santa Catarina e identificou que, 

durante os meses de outono e inverno, as ondulações de sul prevalecem sobre as vagas de 

leste; no verão, há um balanço entre elas e na primavera predominam as vagas de leste. 

As condições de alta energia de onda geralmente são oriundas de ondulações de sul e 

sudeste, com períodos de pico acima de 11s e ondas maiores que 4 m em águas profundas, 

podendo ser encontradas em todas as estações do ano. As marés são do tipo micro marés 

(<2 m), com regime semidiurno e amplitudes máximas de 1,4 m para o porto de 

Florianópolis. 

Cruz (1998) observou que a face oeste da Ilha apresenta paisagens mais ligadas 

ao espaço urbano de Florianópolis. Já sua face leste, exposta ao mar aberto, às ondas 

oceânicas, aos ventos prevalentes e aos dominantes, as planícies são margeadas por praias 

extensas e cordões, ornadas com dunas vivas ou recobertas por vegetação. 

Nos trabalhos de monitoramento das praias na face leste da ilha foi utilizado o 

Método da Estadia, descrito por Birkemeier (1981), o qual utiliza duas balizas de mesmo 

comprimento, marcadas em centímetros. A diferença de altura entre as duas balizas, 

refletindo a topografia, é determinada pela interseção, na baliza mais alta, da linha 

imaginária que liga a linha do horizonte com o topo da baliza mais baixa.  
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4. Resultados e Discussão 

 

4.1 Estado morfodinâmico das praias de SC e processos morfodinâmicos atuantes 
 

4.1.1 Arco praial da praia da Armação 

Abreu de Castilhos (1995) monitorou 8 perfis praiais mensalmente, ao longo de 

14 meses, buscando analisar os aspectos evolutivos e dinâmicos deste arco praial para 

contribuir no conhecimento dos processos de formação da planície costeira. 

O monitoramento mostrou um recuo na linha de costa, o qual se mostrou mais 

acentuado no setor sul, já o setor Norte mostrou-se menos suscetível a esse processo. O 

predomínio de sedimentos mais grosseiros no setor central e norte da praia oferece maior 

resistência ao transporte lateral. Já o setor sul, ainda que este esteja mais protegido da 

ação direta das ondas, é constituído de sedimento finos e está sujeito à ação de uma 

corrente de retorno junto à Ponta das Campanhas.  

 

4.1.2 Arco praial Moçambique - Barra da Lagoa 

O arco praial do Moçambique - Barra da Lagoa foi monitorado mensalmente 

durante 19 meses por Leal (1999), com o objetivo de analisar os aspectos morfológicos, 

morfodinâmicos, sedimentológicos e ambientais deste arco praial. 

Todos os perfis monitorados estão sob influência das mudanças dos níveis de 

energia hidrodinâmica causadas por ressacas ou pela passagem de sistemas frontais. Os 

perfis das extremidades apresentam processos morfodinâmicos predominantes 

acrescivos, e os demais apresentam perfis erosivos, chamando a atenção para o perfil 4, 

o qual se caracteriza pela sua refletividade, provocando um processo erosivo localizado. 

Após o término do monitoramento, foram realizados alguns levantamentos para 

acompanhamento da evolução da escarpa. Foi constatada na última ida a campo (05/1999) 

a continuidade do recuo da mesma, seguindo a característica dos demais perfis. 

 

4.1.3 Arco praial da Joaquina- Morro das Pedras 

O arco praial Joaquina - Morro das Pedras, foi monitorado por Torronteguy 

(2002), mensalmente durante 10 meses, buscando obter um melhor entendimento dos 

processos litorâneos atuantes na área. 

 O perfil 1 e 4 apresentaram, no outono e inverno, processos erosivos e, na 

primavera e no verão, processos acrescivos. Ao longo do período estudado o perfil 2 

apresentou inexpressivas variações na largura da praia e quantidades insignificantes de 

sedimentos foram remobilizadas. Quanto aos perfis 3 e 5, o processo morfodinâmico 

predominante é o acrescivo, os quais não apresentaram evolução sazonal no ano 

monitorado. 

 

4.1.4 Arco praial da Praia dos Ingleses 

A praia dos ingleses foi monitorada por Faraco (2003), mensalmente durante 9 

meses, buscando identificar os principais fatores modificadores do ambiente, para 

compreender o funcionamento dos processos litorâneos. 

As maiores variações foram observadas em setores expostos às ondulações de 

leste e a fortes e constantes ventos do quadrante norte. As fases de estabilidade/acresção 

estiveram associadas às ondulações de sul e sudeste. O primeiro período da pesquisa 

(10/1996 a 09/1997) teve como característica a alternância de episódios 
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erosivos/acrescivos, resultando na maior variação dos perfis e, conseqüentemente, maior 

mobilização do material sedimentar da praia. O segundo período (09/2000 a 10/2001) foi 

caracterizado pelo predomínio de uma fase deposicional, resultando na menor mobilidade 

dos perfis. O comportamento morfodinâmico diferenciado, nos dois períodos, foram 

influenciados pelos fenômenos climáticos El Niño e La Niña.  

 

4.1.5 Arco Praial da Praia do Pântano do Sul - Açores 

O arco praial do Pântano do Sul e Açores foi monitorado mensalmente por 

Oliveira (2004), ao longo de 13 meses, buscando analisar a variação espaço-temporal no 

estoque sedimentar, as características granulométricas e a incidência das ondas ao longo 

deste arco praial. 

Períodos erosivos ocorreram no mesmo período nos três perfis em setembro de 

2002 e abril de 2003. Períodos acrescivos ocorreram nos três perfis de dezembro/2002 a 

fevereiro/2003 e agosto/2003. Nos meses de novembro/2002, março, maio e julho/2003 

houve um comportamento inverso entre o perfil 1 e os perfis 2 e 3, não necessariamente 

indicando trocas sedimentares entre os perfis.  

De uma forma geral, houve sazonalidade no estoque sedimentar do arco praial, 

com acresção no final da primavera e verão e erosão no outono e início do inverno, 

associado basicamente ao clima de ondas na região.  

 

4.1.6 Arco Praial da Praia do Santinho 

A praia do Santinho foi dividida em 3 pontos que foram monitorados mensalmente 

ao longo de um ano por Peixoto (2005), tendo sido analisada a morfodinâmica da praia e 

sua relação com a estrutura e dinâmica da vegetação pioneira da duna frontal na praia. 

Em todos os setores ocorreu acresção, porém, pôde-se observar que o setor sul 

apresentou a maior variação de volume de sedimento, apresentando os maiores valores 

de acréscimo e déficit. No período de monitoramento, a praia do Santinho demonstrou 

uma tendência a bisazonalidade em seus perfis, ocorrendo acréscimo no verão e 

primavera e feições mais erosivas durante o outono e inverno, sendo que no inverno os 

perfis de erosão apresentam-se mais expressivos. 

 

4.1.7 Praia do Campeche  

Broggio (2015) monitorou a Praia do Campeche mensalmente, durante um ano, 

com o objetivo de entender a dinâmica e a variação morfossedimentar, frente às variações 

impostas às ondulações pela presença da Ilha do Campeche. 

A maior largura da praia foi observada no perfil 2, e, de modo geral, foi possível 

identificar um comportamento sazonal caracterizado por acresção durante o final da 

primavera e verão e erosão no outono e inverno. Verificou-se que houve períodos 

deposicionais e erosivos bem definidos e apenas no terceiro perfil, localizado no setor sul 

da praia, foi observada a predominância da erosão. Tal fato significa que a recuperação 

completa no volume de sedimentos não foi alcançada durante o período monitorado. 

 

4.1.8 Arco Praial da Praia do Rio das Pacas   

O arco praial do Rio das Pacas, foi monitorado por Guttler (2006), durante 18 

meses, buscando compreender os principais processos litorâneos atuantes na área. 

Houve uma grande variação dos perfis ao longo do período monitorado, 

especialmente nos valores de largura e estoque sedimentar da praia, sendo possível 
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identificar um comportamento sazonal caracterizado por acresção durante o final da 

primavera e verão e erosão no outono e inverno. Os períodos erosivos foram de maior 

magnitude que os acrescivos, sendo que, nos extremos da praia, a recuperação completa 

no volume de sedimentos não foi alcançada durante o período monitorado. Eventos de 

alta energia (ressacas) que atingiram a praia mostraram-se capazes de alterar a morfologia 

do sistema praial, erodindo inclusive dunas frontais fixadas por vegetação e destruindo 

parcialmente estruturas antrópicas – como muros, postes, estacas e cercas – construídas 

sobre a duna frontal e/ou pós-praia. 

 

4.1.9 Arco Praial da Praia de Naufragados  

A praia de Naufragados, foi monitorada a partir de três perfis praiais, 

mensalmente durante um período 14 meses por Félix (2010), com o objetivo de distribuir 

os padrões morfodinâmicos, aplicando abordagens bidimensionais e tridimensionais. 

 O arco praial de Naufragados apresentou uma clara sazonalidade, diminuindo 

no outono inverno e aumentando gradativamente nos períodos de primavera e verão. Todo 

o arco praial apresenta predominância de acresção de sedimentos. 

 

4.2 Discussão 
Pôde-se verificar que a costa leste da ilha de Santa Catarina sofre com o ataque 

principalmente das ondulações dos quadrantes norte e sul. De forma geral, houve um 

comportamento sazonal no estoque sedimentar dos arcos praiais, com acresção no final 

da primavera e verão e erosão no outono e início do inverno, associado basicamente ao 

clima de ondas na região (ondas de tempo bom, no verão, e de tempo ruim, no inverno). 

  No setor norte, onde as praias são mais protegidas das ondulações de sul, as 

praias apresentaram perfis onde a acresção é predominante, mas deve-se chamar a atenção 

para processos erosivos na praia do Moçambique, sendo que este processo não apresentou 

ligação a sazonalidade, e sim a um processo erosivo relacionado com a hidrodinâmica 

local. No setor sul onde as praias são mais expostas às ondulações do quadrante sul, as 

quais geralmente possuem condições de alta energia, apresentaram mais processos 

erosivos, principalmente na praia da Armação. 

 

5. Conclusões 
 

Este trabalho foi proposto a fim identificar os processos morfodinâmicos 

predominantes nas praias oceânicas a partir de trabalhos que empregaram o 

monitoramento praial desde 1995. Este levantamento irá fundamentar a escolha de perfis 

praiais para novo monitoramento, de forma a reconhecer se o comportamento outrora 

identificado se mantém ou se apresenta outra tendência atualmente. Concluímos, que 

dentre as praias estudadas, as que apresentaram predominância de processos erosivos são 

principalmente aquelas localizadas a sul da costa oceânica, as quais são atingidas pelas 

ondulações deste quadrante, sendo essas de alta energia. Quando combinadas com 

eventos meteorológicos extremos, resultam em maiores alterações morfológica no 

estoque sedimentar dos arcos praiais. 
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Resumo: Dentre os parâmetros referentes às propriedades físicas dos sedimentos, ressalta-se o estudo da 

dimensão das partículas a fim de se obter informações acerca das condições de transporte e do ambiente 

deposicional. A presente pesquisa buscou caracterizar a distribuição granulométrica dos depósitos de 

colúvio presentes na Ilha do Campeche, SC. Para tal, foram coletadas 10 amostras, as quais foram levadas 

ao laboratório para tratamento prévio e para análise granulométrica. Por fim, os dados obtidos foram 

organizados, representados graficamente e interpretados. Os resultados mostraram a predominância de 

material grosseiro na maioria das amostras, característico de um depósito de colúvio, assim como a 

existência de uma amostra composta predominantemente por frações mais finas, indicando um material de 

contato entre dois sistemas de deposição diferentes. 

Palavras-chave: Granulometria, depósito de colúvio, Ilha do Campeche. 

1. Introdução 

 

Parâmetros acerca das propriedades físicas dos grãos são amplamente utilizados na 

caracterização dos ambientes, desde o ambiente em que o sedimento foi produzido até a 

sua deposição, além do tipo de agente de transporte envolvido nesse processo (DIAS, 

2004). Dentre os parâmetros mais utilizados para a descrição das propriedades físicas, 

destaca-se a análise granulométrica, referindo-se à medida do tamanho dos grãos 

(SUGUIO, 1973). 

Os domínios morfoestruturais de Embasamento em Estilos Complexos e 

Acumulações Recentes presentes no município de Florianópolis comportam duas 

unidades geomorfológicas, ou seja, dois compartimentos característicos dos processos 

morfogenéticos atuantes - a Unidade Geomorfológica da Serra do Leste Catarinense e a 

Unidade Geomorfológica Planícies Costeiras. De acordo com Herrmann e Rosa (1991), 

devido à diversidade dos aspectos quanto à morfologia, à natureza, à origem dos materiais 

e aos processos atuantes que constituem as Planícies Costeiras, reconhecem-se os 

compartimentos praial, eólico e colúvio-aluvionar. 

Herrmann e Rosa (1991) descreveram o compartimento praial como um conjunto de 

formas de relevo associadas aos sedimentos transportados e depositados pelas ações de 

ondas e correntes. O eólico compreende as formas de relevo referentes às ações eólicas 

litorâneas. Já o compartimento colúvio-aluvionar diferencia-se dos demais pelas 

características granulométricas, cor dos sedimentos e pela posição altimétrica, 

representando um ambiente transicional entre a Unidade Geomorfológica Serras do Leste 

Catarinense e as Planícies Costeiras. Este se apresenta na forma de rampas geradas por 

processos morfogenéticos gravitacionais e/ou pluviais. 
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Os depósitos colúvio-aluvionares foram reconhecidos na porção continental e insular 

de Florianópolis, inclusive em ilhas menores, como a ilha do Campeche. Assim como a 

ilha de Santa Catarina, estas consistem em ilhas costeiras, que podem ser definidas como 

áreas próximas e geologicamente relacionadas ao continente, ocorrendo na plataforma 

continental (SUGUIO, 1998). No caso da Ilha do Campeche (Florianópolis, SC), 

encontram-se aspectos análogos à Ilha de Santa Catarina no que concerne aos domínios 

morfoestruturais e unidades geomorfológicas (MAZZER, 2001). É sabido que a Ilha do 

Campeche possui depósitos quaternários associados ao sistema de deposição continental 

e transicional, formados pela erosão e deposição correlacionados aos processos de 

transgressão e regressão marinha ao longo dos últimos dois milhões de anos (HORN 

FILHO et al., 2015). O presente estudo busca caracterizar a granulometria de materiais 

superficiais dos depósitos coluvionares da Ilha do Campeche, contribuindo, assim, para o 

estudo relativo à distribuição e a dinâmica sedimentar de ambientes insulares. Estudos 

referentes à caracterização dos sedimentos destes ambientes ainda são poucos no Brasil, 

pois as pesquisas desenvolvidas nessas áreas são geralmente voltadas às atividades 

econômicas de turismo e exploração de recursos naturais (MAZZER, 2001). 

 

2. Referencial Teórico 

2.1 Análise das propriedades físicas dos sedimentos 

Os sedimentos podem ser caracterizados por suas propriedades, sejam elas de 

natureza física, química ou mineralógica. O estudo das propriedades físicas, segundo 

Suguio (2003), se refere à microgeometria dos grãos, que se faz fundamental ao estudo 

dos depósitos quaternários e da dinâmica sedimentar. Dentre os parâmetros utilizados 

para a sua determinação, destacam-se o tamanho, a forma e a rugosidade da superfície 

das partículas (DIAS, 2004). 

Destes parâmetros, Dias (2004) ressalta a importância do estudo da dimensão das 

partículas que compõem determinado depósito sedimentar. Conceitualmente, a 

granulometria se refere à medida do tamanho dos sedimentos, expresso pelo seu diâmetro. 

O intuito de sua análise é de reconhecer a distribuição granulométrica desses materiais 

através de uma expressão quantitativa (SUGUIO, 2003) por meio da escala 

granulométrica. A escala granulométrica possui a função de padronizar a nomenclatura 

referente à descrição dos intervalos dos tamanhos dos grãos, para assim os tornarem 

passíveis de serem analisados (SUGUIO, 1973). 

 São variadas as técnicas para obtenção da distribuição granulométrica, como a 

decantação e o peneiramento, sendo a primeira geralmente mais utilizada para o estudo 

de sedimentos finos e a segunda para os sedimentos grosseiros (SUGUIO, 1973). O 

referido autor ainda aponta que, entre as inúmeras finalidades da análise granulométrica, 

tem-se a sua aplicação para inferência de informações acerca da gênese de sedimentos, o 

modo de transporte e ambiente de deposição. 

 

2.2 Caracterização de depósito na Ilha do Campeche 

Horn Filho et al. (2015) caracterizaram, em campo, os depósitos quaternários da Ilha 

do Campecheis. Os depósitos foram divididos em unidades relacionadas ao sistema 

deposicional continental (Depósito Coluvial e Depósito Aluvial) e unidades relacionadas 

ao sistema deposicional transicional (Depósito Marinho Praial e o Depósito Eólico). O 
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depósito coluvial foi descrito por blocos e matacões tanto do Granito Ilha quanto de 

diabásio associados a solos areno argilosos de coloração escura, na forma aparente de 

rampa coluvial. Schmidt e Horn Filho (2011) realizaram a análise da granulometria 

através do método de peneiramento e utilizaram os parâmetros estatísticos sugeridos por 

Folk e Ward (1957) para caracterizar os aspectos texturais dos sedimentos superficiais 

oriundos de processos marinhos na Praia da Enseada, Ilha do Campeche. 

Mazzer (2001) utilizou a análise granulométrica e morfométrica para caracterizar os 

depósitos sedimentares da Ilha. Uma das amostras classificada como depósito eólico, que 

foi coletada no contato entre depósito eólico e de colúvio, revelou, por meio da análise, 

ter uma composição bimodal entre areias médias e cascalhos, constituída por areia fina e 

cascalho e diâmetro médio de areia grossa. Mazzer (2001) utilizou os dados obtidos para 

sugerir que tal característica se deva ao transporte de sedimentos mais grosseiros do 

depósito de encosta sobre o depósito eólico situado em nível altimétrico inferior. Já as 

amostras classificadas como de depósito de encosta foram caracterizadas pela 

composição de material grosseiro constituído por cascalho com areia e diâmetro médio 

de cascalho. A partir da distribuição granulométrica foi possível verificar que se tratava 

de um material pobremente selecionado, correspondente ao ambiente de encosta. Quanto 

à análise das formas dos grãos, o autor identificou grãos angulosos e pouco arredondados, 

reafirmando a característica de um depósito referente a um ambiente de processos de alta 

energia e de proximidade da fonte do material.  

 

3. Materiais e Métodos 

 

3.1 Localização e características da área de estudo 

A Ilha do Campeche está localizada entre as coordenadas 27°41’43”S e 48°27’59” 

W, aproximadamente a 1,4 km de distância da praia do Campeche, Florianópolis, Santa 

Catarina (Figura 1). A ilha possui certa semelhança com a Ilha de Santa Catarina quanto 

ao formato do seu corpo alongado e orientado na direção NNE-SSW, possuindo área total 

de 486.399,5m² e perímetro de 5.856m (HORN FILHO et al., 2015). 
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Figura 1 - Localização da Ilha do Campeche, Florianópolis-SC. 

Fonte: Marenzi (2014). 

 

Segundo Schmidt (2010) a geologia da ilha é similar à Ilha de Santa Catarina, 

composta pelo embasamento cristalino Granito Ilha; intrusão de diabásio referente à 

Formação Serra Geral; e por diques básicos associados à Suíte Cambirela. Já a planície 

costeira é constituída por depósitos de colúvio, eólico e marinho (HORN FILHO et al., 

2015). 

Quanto à geomorfologia da Ilha do Campeche, é observado à presença de maciços 

rochosos, terraços marinhos, falésias e elevações costeiras. Os processos 

geomorfológicos predominantes nesse ambiente são os marinhos pela ação de ondas, 

marés, correntes, ventos e processos terrestres regidos pela força da gravidade, chuvas, 

escoamentos superficial e subsuperficial, pedogênese, assim como outros (MAZZER, 

2001). 

Na face oeste da ilha encontra-se uma praia arenosa com depósitos marinhos e 

eólicos denominada de Praia da Enseada, já na parte leste há predominância de costões 

rochosos e sítios arqueológicos, sendo o local de a maior concentração destes no litoral 

Sul brasileiro (HORN FILHO et al., 2015).  

O clima do litoral catarinense é classificado como subtropical, possuindo as quatro 

estações bem definidas e chuvas bem distribuídas, sendo o total de precipitação anual em 

torno de 1.500mm (SANT‘ANA NETO; NERY, 2005). As Massas de Ar Tropical 

Atlântica (mTA) e a Massa de Ar Polar Atlântica (mPA)  são responsáveis pelos ventos 

predominantes do quadrante norte e nordeste e pelos ventos do quadrante sul e sudeste, 

respectivamente. (MENDONÇA; ROMERO, 2008). 
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O conjunto desses aspectos conferiu um potencial turístico ao local. Através de 

esforços de pesquisadores e órgãos públicos foi realizado no ano de 2000 o Tombamento 

da Ilha do Campeche como Patrimônio Arqueológico e Natural Nacional pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), com o intuito de preservar os 

aspectos paisagísticos, arqueológicos e culturais. 

 

3.2 Coleta de Amostras 

Inicialmente foi realizada uma saída de campo à Ilha do Campeche no dia 13/11/2017 

para o reconhecimento do ambiente de estudo e coleta das amostras. Os pontos de coleta 

das amostras foram determinados a partir da observação de mudanças 

macromorfológicas, totalizando um número de 10 amostras. As amostras foram 

embaladas em sacos plásticos, devidamente numerados, e assim foram brevemente 

descritas observações acerca da aparência textural dos grãos presentes nos locais de 

retirada das amostras. 

 

3.3 Laboratório 

Após a coleta, as amostras foram levadas ao laboratório para a execução da análise 

da granulometria dos grãos. Os procedimentos foram realizados no Laboratório de 

Geologia e Mineralogia (LGEM) – FAED/UDESC. 

Foi realizado o tratamento prévio das amostras seguindo as técnicas padrão 

estabelecidas pela EMBRAPA (1997) e IBGE (2007). O tratamento prévio teve início 

com a secagem total ao ar, destorroamento manual e posteriormente por um rolo de 

madeira para desagregar os torrões maiores. Em virtude da observação de que as amostras 

ainda apresentavam grãos agregados, o processo foi refeito, porém com o auxílio do 

macerador de cerâmica.  

Após o destorroamento, as amostras foram submetidas à peneira granulométrica de 

2mm para a retenção de detritos galhosos e partículas de diâmetro mais grosseiro. Ao 

material que passou pela peneira é dado o nome de “terra fina seca ao ar” (TSFA), o qual 

foi utilizado posteriormente para a análise propriamente dita. O material retido na malha 

foi lavado, secado e pesado a fim de se obter a quantidade de material maior que 2mm 

presente na amostra. 

Das amostras de TFSA foram pesadas 20g e colocadas em béckeres para a eliminação 

da matéria orgânica com peróxido de hidrogênio (H202). O processo foi realizado durante 

duas semanas e meia, aplicando-se regularmente uma dose de 60ml de H2O2 em cada 

bécker. Algumas amostras apresentaram maior reação, justificando o tempo necessário a 

esta etapa. Duas amostras com diferentes granulometrias (determinadas a partir de análise 

tátil-visual) também foram utilizadas para análise granulométrica sem terem sido 

submetidas ao processo de eliminação da matéria orgânica, buscando comparar os 

resultados obtidos com e sem a eliminação.   

O método escolhido para a análise foi o de peneiramento, por ser considerado o 

método mais apropriado para análise de frações arenosas, segundo Suguio (1973). As 
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amostras foram peneiradas, pesadas e descritas segundo os intervalos estabelecidos na 

escala de Wentworth (1922). (Figura 2) 

   
Figura 2 – Intervalos referente a Escala Granulométrica de Wentworth,1922 

Fonte: http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/E4B1AB8F/Tabela%20Wentworth%201922.pdf 

4. Resultados e Discussão 

Os percentuais das frações variaram entre 0% a 15% de areia muito fina (AMF), 7% 

a 81% de areia fina (AF), 1% a 34% para areia média (AM), 1% a 56% para areia grossa 

(AG) e 0% a 8% para areia muito grossa (AMG). Reconhece-se um padrão de distribuição 

em que predominam as frações AG e AM entre as amostras, com exceção da amostra 10, 

que possui uma diferença notável quanto à distribuição granulométrica. Esta apresenta 

uma representatividade ínfima de material grosseiro, predominando as frações AF e AMF 

(Figura 3). 

 
Figura 3 - Percentuais de AMG, AG, AM, AF e AMF nas amostras de 1 a 10. 

 A comparação dos resultados das amostras que passaram e não passaram pela 

eliminação da matéria orgânica (MO) confirmou a necessidade da realização desse 

tratamento para atingir com eficiência a distribuição granulométrica de um depósito de 

colúvio. As amostras com MO apresentaram um aumento considerável no percentual de 

areia muito fina, indicadas pelas diferenças percentuais entre as amostras 2 e 2.2 de 9.17% 

e nas amostras 10 e 10.2 de 39,58% (Figura 4). Essa diferença pode ser explicada pela 
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presença de matéria orgânica muito fragmentada nas amostras, que poderiam modificar 

os dados de distribuição caso não fossem retiradas. 

 
Figura 4 – Comparação da distribuição granulométrica entre as amostras contendo MO e as amostras 

que passaram pela queima de MO. 

 As características granulométricas obtidas na análise confirmam o que já havia 

sido discutido no trabalho de Mazzer (2001), sobre o que ele classificou como depósito 

de colúvio.  As amostras demonstraram uma predominância de material grosseiro, 

correspondente a esse tipo de depósito e a forma associada de rampa de colúvio. Os 

valores discretos referentes à fração de AMG e AMF na maioria das amostras podem nos 

indicar, respectivamente, que os sedimentos possuem certo grau de retrabalhamento a 

partir da fonte, porém ainda se constitui um depósito imaturo.  

A peculiaridade da distribuição granulométrica da amostra 10, que se encontrava num 

nível altimétrico inferior às demais, pode ser associada ao material classificado como 

depósito eólico no trabalho de Mazzer (2001). O material referido possuía uma 

composição bimodal composta por areia fina e cascalho. Esses dados nos indicam a 

existência de um material no contato entre os sistemas de deposição transicional e 

continental, ocasionando em um depósito de composição heterogêneo, característico de 

uma rampa de dissipação. 

 

5. Considerações finais 

Considerando-se que o objetivo deste trabalho foi de caracterizar a granulometria dos 

depósitos de colúvio da Ilha do Campeche, acredita-se que os resultados apresentados são 

representativos de materiais dos ambientes coluvionares, porém, no ponto mais próximo 

aos sistemas deposicionais transicionais (eólico, marinho praial), com altimetria inferior, 

há uma mudança na distribuição granulométrica. Nesse sentido, ressalta-se a necessidade 

do uso de outros parâmetros na caracterização das propriedades físicas, como por 

exemplo, a morfometria, para uma melhor compreensão da dinâmica do ambiente.  
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EIXO 3  

DINAMISMOS NAS PAISAGENS URBANA E RURAL 
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Resumo. O município de Florianópolis permite através de um histórico legal que empreendimentos de 

caráter privado, que implantarem arte pública, possam beneficiar-se com o acréscimo de dois por cento no 

coeficiente de aproveitamento, sem acréscimo na taxa de ocupação, respeitados os demais limites 

urbanísticos. Portanto, propôs-se como problema de pesquisa: As Artes Públicas nas construções civis no 

município de Florianópolis são incentivos à cultura ou oportunismo expansionista (lucrativo) do mercado 

empreiteiro? A partir desta problemática o artigo possui como proposta metodológica fazer crítica reflexiva-

provocativa sobre o real desígnio de uma lei ou projeto de lei municipal, e discutira relação que esta possui 

com o desenvolvimento urbano, traçando paralelos entre especulação imobiliária, poder público e paisagem 

urbana.  

 

Palavras-chave: Arte Pública, Paisagem Urbana, Leis Municipais. 

 

1. Introdução 

 

As artes públicas, historicamente, concentram-se no espaço urbano de formas 

variadas. Espalham-se pelas ruas, avenidas e edificações, utilizando destas como meio de 

manifestações/expressões. 

Henri Lefébvre em sua obra Espacio y Política, aduz que o espaço “desempenha um 

papel ou uma função decisiva na estruturação de uma totalidade, de uma lógica, de um 

sistema” (LEFÉBVRE, 1976, p. 25). A arte é ferramenta capaz de dotar ao espaço - 

respeitado seus nuances - um caráter ou (re)significado  distinto.  Assim, o substrato 

material geográfico tomado por arte torna-se paisagem a ser sentida e lembrada, 

intensifica sua possibilidade de (criar) topofilia, e em alguns momentos sua permanência 

num dado contexto sócio-político pode gerar questionamentos transformando o lugar em 

ágoras na psiqué do próprio transeunte. 
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Para Tuan (1979), ao tentar compreender o espaço [urbano], os sentimentos 

espacializados e as ideias de um grupo ou povo sobre este espaço salientam-se a partir de 

suas próprias experiências. Nesta direção, estaria mais uma vez a arte como ferramenta 

de produção de um imaginário social, da cultura e das (in)consciências urbanas. 

Evidentemente, numa cidade como Florianópolis, mergulhada nos caprichos do 

paradigma capitalista de cidade turística e alvo de especulação imobiliária, onde a 

mercadofilia norteia o planejamento urbano da cidade, são questionáveis algumas 

políticas-públicas com espectro de estimulo às culturas ou boas ações. Antes de adentrar 

à problematização em voga, salienta-se que o principal revés em relação a estas políticas 

parte do pressuposto que não se conhece a devida ordem-finalitária [no sentido de 

sequência lógica] em que se criam determinados instrumentos públicos que servem às 

cidades (ou seria ao mercado?). A dialética do questionamento possui determinado 

exemplo-conotação: O poder público cria uma  lei,  onde se  tal atividade  X  for  realizada,  

um  fator  Y  será concedido  como recompensa  ou  estímulo ao executante  da  ação  X.  

Para melhor visualização, vamos ao caso específico e objeto da pesquisa: As Artes 

Públicas nas construções civis no município de Florianópolis são incentivos à cultura ou 

oportunismo expansionista do mercado empreiteiro? 

A priori, é fundamental mencionar que esta pesquisa não possui como fim esgotar as 

possibilidades de questionamentos advindos deste tipo de caso em si, muito menos bancar 

generalizações irresponsáveis, mas antes, provocar o leitor/cidadão a instigar-se por 

reflexões sobre o real desígnio de uma lei ou projeto de lei que possua relação explícita 

com o desenvolvimento urbano e, como premissa desta problemática, abrir campo para 

uma possível pesquisa mais instrumentalizada num futuro. 

 

2. Histórico legal 

 

A Lei Municipal 3.255/1989 remete-se como um primeiro ato histórico de legalizar 

a arte como mecanismo de relação com a construção civil, num fluxo de benefícios 

recíprocos. Vejamos o trecho da letra da lei que gera o imbróglio suscitado: 

 

Lei nº 3.255 de 03 de Outubro de 1989 

AUTORIZA EXECUÇÃO DE PINTURAS E/OU OBRAS DE ARTE 

NAS EDIFICAÇÕES, CRIA INCENTIVO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

[...] Art. 5º - As edificações contempladas com as pinturas e obras de 

arte previstas nesta Lei, poderão beneficiar-se com um acréscimo de 2% 

nos seus índices de aproveitamento e taxa de ocupação previstos no 

Plano Diretor. 

 

Esta Lei nº 3.255 de 1989 passa a ser reconhecida como precursora da gestão da “Arte 

Pública” em Florianópolis, onde “autoriza a execução de pinturas e/ou obras de arte nas 

edificações, cria incentivo e dá outras providências”. Este instrumento legal oferece à 
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edificação que acrescentasse uma “obra artística” [com determinados norteadores 

conceituais, mas em suma pinturas murais e esculturas nas edificações] o direito de 

acréscimo de 2% no índice de aproveitamento e taxa de ocupação. Entretanto, por 

décadas, houve quem questionasse o real sentido da lei e os efeitos visuais que vinham 

gerando na cidade. Entre todo parlatório, surgem falas de sujeitos de dentro do meio 

artístico, e até mesmo do meio técnico-político para corroborar à discussão: 

O setor empresarial está preocupado em ganhar a bonificação na área de 

ocupação e contrata o artista que cobrar o menor valor pelo seu trabalho. 

Nesta discussão não aparece a questão da qualidade do trabalho. 

Segundo o artista plástico Paulo Gaiad, no período inicial da aplicação 

da lei de inserção de obras de arte, havia obras que custavam cerca de 

R$2.000,00 (dois mil reais), estando neste valor o trabalho do artista, do 

material, da execução e instalação da obra de arte. (GAIAD apud 

GRAD, p. 114, 2007). 

Desde que foi criada, além de outras especificidades que merecem um pensar, fica 

como premissa o entendimento de que - em teoria - o artista que utilizar materiais mais 

baratos, e [precisando de dinheiro iminente para sobreviver] cobrará menos por seu 

trabalho, permitindo um melhor custo-benefício ao empreiteiro, uma vez que este gastará 

menos pela obra e lucrará muito mais pelo espaço para construção conquistado 

legalmente. Isso geraria um desconforto, em especial, um negativo estímulo de 

competição nada saudável entre artistas locais, e uma injusta disputa, onde a arte em si [e 

sua qualidade] ficaria distante do primeiro plano pela ordem de escolha do artista. 

Apesar de ser uma lei que possua uma primeira abordagem histórica da inserção de 

obras de arte ao espaço urbano de Florianópolis, de forma “incentivada”, este instrumento 

legal tornou-se um arcabouço de superficialidade e questionamentos, consequência de 

como se realizava as escolhas das obras de arte por um longo período. A respeito disso, 

em dissertação intitulada “Arte pública e paisagem urbana de Florianópolis, SC, Brasil”, 

GRAD (2007)argumenta: 

“Uma lei vaga, por demais genérica, na qual nota-se uma ausência de 

compreensão das inúmeras possibilidades circunscritas à relação 

arte/cidade em seus mais diferentes níveis,   mais especificamente no 

campo da Arte Pública. Limitações quanto às definições acerca do 

conceito de “obras de  arte” são  revelados no pequeno texto da lei, o 

que pode levar à denotação   de uma falta de sintonia com os movimentos 

de arte   contemporâneos [...]”. (GRAD, p. 108). 

Desta feita, na primeira fase da lei sobre arte em edificações de Florianópolis, fica a 

possibilidade de ponderação se houve relações clientelistas e de cunho decorativas [no 

sentido literal e figurado] em prol de um benefício/vantagem de empresários. 

O arquiteto Marco Antônio Ramos, atual gerente de projetos do IPUF e 

ex-membro da Comissão de Análise e Julgamento de Obras de Arte em 

Edificações, e presente no início da aplicação da lei, declarou, em 

conversa, que o sentimento naquele momento inicial era o de uma 

situação complicada: o empresário encaminhava o artista ao IPUF, a fim 

de aprovar a obra de arte. Caso fosse recusada, apresentava outra. Se a 



 

89 

 

situação persistisse, apresentava outra obra de arte. Nesse meio tempo, 

o empresário pressionava a situação, alegando que a obra do edifício 

estava parada por causa da demora na aprovação da obra de arte. O 

artista encontrava-se igualmente pressionado. Segundo o arquiteto, "A 

margem de trabalho era muito estreita" (RAMOS apud GRAD, 2007). 

Todavia, cabe mencionar que uma segunda fase histórica da Lei nº 3255/89 surgiu 

pouco tempo depois, a partir da alteração desta por uma outra lei (nº 3.426/1990), 

implicando a necessidade de uma comissão de análise e julgamento das artes públicas, o 

que gera a reflexão sobre essa “janela temporal” antecessora. Havia, como já mencionado, 

uma preocupação de como estaria se alastrando esse mecanismo de alteração da paisagem 

(seja pela arte, seja pelo concreto que subia). 

No ano de 1997, o então artigo 81 do antigo Plano Diretor de Uso e Ocupação do 

Solo no Distrito Sede do Município de Florianópolis (Lei complementar 001/1997) surge 

como um novo marco dessas políticas públicas.  

Art. 81 Toda edificação ou praça pública com área igual ou superior a 

1.000,00m2 (hum mil metros quadrados) que vier a ser construída no 

município de Florianópolis deverá ser contemplada com obra de arte, 

podendo beneficiar-se com um acréscimo de 2% (dois por cento) nos 

seus índices de aproveitamento, com acréscimo decorrente nas taxas de 

ocupação[...] 

Concomitantemente, o Decreto nº 237 de 1997 alterou o número de membros da  

Comissão  de  Análise  de Obras  de  Arte , aumentando  de  3  para  7  membros,  

buscando-se  reforçar  uma  maior  qualidade  no julgamento  e na intensidade de 

valoração das propostas (o que demonstra mais uma vez que havia sinais de uma 

preocupação da Prefeitura com o caso que repercutia à época). 

Na sequência, entre os anos de 2003 e 2008, foram realizados fundamentais 3 

seminários de  Arte  Pública  na  capital,  debatendo  a  amplitude  da  lei  na  configuração  

da  paisagem urbana e na gestão municipal, além de dar início a discussão entre interações 

do tema com o Plano Diretor Participativo e diretrizes para um projeto de lei específico. 

E, finalmente, em 2011 há uma até então “fase de consolidação” da Lei da Arte 

Pública, onde fica estabelecido o Regimento Interno da COMAP [Comissão Municipal 

de Arte Pública]  - atrelado ao Serviço de Patrimônio Histórico, Artístico e Natural do 

Município (SEPHAN), que fica  junto  do  IPUF, como balizador na tentativa de filtrar a 

banalização das obras como [apenas]  um  meio  de  se  conseguir  de  forma  legal  um  

acréscimo  de  2%  na  taxa  de ocupação prevista no então Plano Diretor. 

  

Art. 178. Toda Arte Pública e sua respectiva inserção será 

obrigatoriamente aprovada pela COMAP coordenada pelo Órgão 

Municipal de Planejamento Urbano. 
Parágrafo único. Ficam mantidos no que couber os termos da 

regulamentação aprovada em 2011, referente ao Regimento Interno da 

COMAP relativos: à natureza, competência, composição, estrutura 

organizacional e funcional da COMAP; aos  critérios  de  avaliação  dos  

projetos  de  obra  de  arte  e respectivas    responsabilidades    de    
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instalação,   entrega   e manutenção das obras, além das disposições 

finais do referido regimento. 

Atualmente, as condicionantes legais aqui referidas, apesar das mudanças e avanços, 

perpetuam a ideia de que a ocupação e o espaço urbano devem e podem expandir-se 

impulsionados por políticas públicas de incentivo à arte. 

 Observe-se a Lei Complementar Nº 482, De 17 de Janeiro de 2014, Plano Diretor 

Participativo de Florianópolis, quando diz:  

 

Art. 180. Os empreendimentos de caráter privado que implantarem arte 

pública poderão beneficiar-se com o acréscimo de dois por cento no 

coeficiente de aproveitamento, sem acréscimo na taxa de ocupação, 

respeitados os demais limites urbanísticos. (Negritado nosso). 

Pouca coisa mudou - durante todo esse tempo - na real estrutura lógica de 

funcionamento desta lei, eis que ao setor imobiliário, ainda que possua boa intenção, 

permanece uma vantagem ímpar em conseguir uma desejada expansão na ocupação do 

solo, em tempos onde há uma necessidade urgente de buscar formas de (re)organizar o 

ordenamento territorial e as políticas de desenvolvimento vertical da cidade.  

 

3. Dinâmicas da paisagem urbana: da arte à selva de pedra 

Não enxergando o objeto analisado apenas pelo viés crítico urbanista, salienta-se 

também que o plano diretor e a COMAP trazem uma visão e exposição necessárias quanto 

ao conceito de Arte Pública, e incentivam também a mesma em ambientes públicos 

(ex.:edifícios administrativos), onde a busca pelo fator cultural traz em bojo sua 

introdução na realidade urbana de praças e edificações públicas para o deleite do cidadão,  

então  refém  do  barulho  dos  carros,  do  cinza  e  dos  outdoors  de  propagandas. 

Conforme preceitua o PD482-2014: 

Art. 179. Será obrigatória a inserção de Arte Pública nas intervenções 

construtivas e urbanísticas enquadráveis nos seguintes casos: I - 

empreendimentos de caráter privado configurados legalmente como 

Polo Gerador de Tráfego – 1 (PGT-1) e 2 (PGT-2); II - edificações 

públicas com área superior a dois mil metros quadrados; e III - praças 

públicas com área superior a cinco mil metros quadrados. 

Assim, não apenas se favorece a arte dentro da lógica da mercadofilia (art. 180 do 

mesmo Plano Diretor), como problematizado aqui até o presente momento, entretanto 

abre-se um cenário/expectativa de desconcentrar o incentivo deste tipo de arte apenas ao 

privado, mas ocupando definitivamente os espaços públicos como as praças e prédios 

funcionais de grande movimento humano das cidades. 

É salutar afirmar que a interpretação de uma obra de arte é um juízo de valor muito 

pessoal, e que pode variar de formas diversas as possibilidades de expressão artística. 

Durante pouco tempo de caminhada pelo centro de Florianópolis é possível perceber que 

há obras que ainda que fujam do alcance imaginativo do apreciador/transeunte, possuam 

simbolicamente a representação visual de um objeto que expõe uma pretensão artística. 
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Entretanto, é inegável também que existam subjetividades inerentes à desconfiança, de 

obras que beiram à dúvidas intensas se realmente tem-se uma expressão da arte ou uma 

tentativa de economizar valores (em) materiais [ou criatividade/tempo] para lucrar ao 

máximo na venda do metro quadrado na cidade. 

Em anexo, apresenta-se mapa representando a espacialização da maioria das obras 

homologadas e beneficiadas pela lei, onde se percebe que majoritariamente são bairros 

onde o m² e a especulação imobiliária andam juntos, mais precisamente, o distrito sede 

da cidade (continente e ilha). Temos muitas obras de arte em edifícios de alto valor no 

centro da cidade, e proporcionalmente, temos muita verticalização nesta área da cidade, 

o que gera uma tendência de que quanto mais artes públicas, maior a possibilidade de ser 

uma região com “paisagens de concreto”, indícios (inclusive) de ser alvo de intensas 

especulações imobiliárias, o que poderá trazer à tona diversas outras reflexões como a 

própria contradição da banalização daquelas artes. 

Outrossim,  adverte-se  que  há  dados  tratados  atualmente  pelo  IPUF,  que  poderão 

ser publicados  e/ou  utilizados  pelo  próprio  poder  público como instrumento de 

pesquisas aprofundadas, além de pesquisadores e apreciadores da vida urbana, visto  que  

é  possível visualizar nas pesquisas e investigações a priori que bairros de rápido 

crescimento demográfico na última  década,  como  Ingleses  e  Campeche, também 

passaram a vivenciar este  tipo  de  fenômeno  da verticalização e expansão urbana, 

trazendo consigo este tipo de arte pública como “pretexto”.  

Importante então gerar os seguintes questionamentos: As edificações que se utilizam 

deste incentivo às artes para expandir “criam” volume habitacional para quem (que 

classes sociais)? Ou ainda, qual o grau de benefício dessa relação lucrativa, de pagar uma 

arte por X valor mas lucrar Y valor nos 2% de acréscimo no coeficiente de 

aproveitamento, sem acréscimo na taxa de ocupação? 

Em contraponto, como o estado trata as políticas públicas em relação à regularização 

fundiária e crise habitacional das áreas e grupos de cidadãos mais carentes? Há algum 

incentivo de alguma forma?  

E em relação à arte especificamente, como o poder público se relaciona com artistas 

de rua e as artes de periferia (underground ou alternativas)? 

 

4. Considerações finais 

O recorte proposto levanta a hipótese sobre uma possível “manobra” - de um sistema 

gananciosamente complexo - em transformar a arte pública em um instrumento de 

legitimação de uma verticalização mais lucrativa, propondo uma espécie de bônus em 

expansão das construções urbanas de médio/grande porte [em geral] de Florianópolis, 

propositando argumentos envoltos em adjetivos como “incentivo do poder público às 

artes e cultura” como escudo para diminuir as fricções deste crescimento vertical e 

populacional sem precedentes, transformando-se em mais um meio de transformação da 

paisagem urbana e um engenhoso ambiente passível de lucrativa expansão imobiliária. 

Àqueles que defendem um pacto [ainda que sereno] pela “desaceleração” deste 

insano crescimento urbano no município objeto da análise, resta observar e compreender 
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que em toda dinâmica do ambiente urbano, ainda quando legal, possui grandes 

entrelinhas. 

É sabido que a construção civil projeta-se visando uma maior racionalidade possível 

nas edificações, buscando sempre atingir o maior nível de aproveitamento de ocupação 

de seus lotes e possibilidades espaciais de construção [se esta lógica houver variação, 

entende-se que ainda sim o objetivo se mantém: O lucro. E como observou GRAD (2007), 

“mesmo na arquitetura da edificação não há uma preocupação estética, mas apenas com 

o capital, com o lucro, é plausível o questionamento de como um trabalho artístico pode 

acontecer neste espaço estritamente racional”. Ou seja, num ambiente de extrema 

concentração de um ideal que se pauta em buscar espremer todas as possibilidades de 

lucro possíveis, é plausível questionar uma pretensa ordem de interesses. Neste caso, 

quanto ao incentivo à cultura  como  fim condutor da lei empenhada.  

Portanto, a presente pesquisa e reflexão abre a hipótese de que a presente lógica que 

se propôs ao incentivo às artes públicas em Florianópolis, através de um histórico legal 

que bonifica as construtoras que aderirem ao “incentivo” das artes, na realidade possui 

uma intenção inversa desta propagandeada. Seria através da legalização desta arte (uma 

arte estritamente burguesa e apropriada pelas “ilhas de concreto” da classe média e alta 

citadina) que construtoras conseguiriam um bônus de lucro espaço-expansionista, 

legitimadas pelo poder público (o mesmo que segrega outras formas de arte pela cidade, 

e nega o direito à moradia daqueles cidadãos desprovidos de privilégios financeiros). 

Nesta lógica de “mais espaço pra quem tem dinheiro e menos para quem não tem”, a arte 

pública transforma-se em subterfúgio do mercado imobiliário, legitimado pelo poder 

público e pacificado pela população em seu mais puro estado de “blasé-urbano” 

contemporâneo. 

5. Figura 
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Figura 01. Representação espacial das edificações contempladas pelo incentivo à arte pública municipal. 

Distrito Sede do Município de Florianópolis - SC. 
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Resumo.O objetivo do presente trabalho é de apresentar a ação das geadas como evento danoso a 

agricultura, especialmente a do café. A análise foi feita por meio de bibliografias especializadas e de relatos 

acompanhadas pelo Professor Jairo Valdati na disciplina de análise de áreas de risco geoambiental 

ministradas em 2017. As geadas e ondas de frio extremo se caracterizam por um perigo natural de origem 

atmosférica que provoca a morte das plantas ou de suas partes, em razão da baixa temperatura do ar, 

podendo provocar danos extensos na agricultura. Dois processos levam a formação de geadas: processos 
advectivos, provocados pelo avanço das frentes frias e processos radiativos, quando há perda de calor do 

solo em noites frias. Apesar de ser um fenômeno recorrente, quando ocorrem fora da estação normal, com 

intensidade muito forte ou fora da área normal de abrangência, podem ocasionar graves danos econômicos. 

Algumas regiões sofrem sérios danos na agricultura por conta das geadas, como é o caso do sul do Brasil. 

As culturas de climas tropicais e subtropicais são as mais afetadas pelo fenômeno, em especial, o café. A 

geada de 1975 é a mais lembrada dentre todas, pois destruiu a totalidade do café plantado no estado do 

Paraná, então maior produtor de café do Brasil, e provocou um êxodo de mais de 2 milhões de pessoas dos 

campos do estado, migrando para a cidade ou para estados mais ao norte, para recomeçar a vida. Os que 

permaneceram trocaram a cultura de café por soja e trigo e a sociedade não voltou a ser a mesma. 

 
Palavras-chave: geada, café, migração. 

 

 

1. Introdução 

 

As ondas de frio extremo, caracterizadas pela rápida e grande queda de 

temperatura sobre uma determinada região, são comuns no sul do Brasil entre os meses 

de maio a setembro (outono/inverno). Essas ondas de frio ocorrem por conta da dinâmica 

atmosférica dessa época do ano, com grandes deslocamentos de frentes frias provindas 

da antártica, como descreve Herrmann (2001). A massa Polar Atlântica atua sobre a 

região sul no inverno. Na sua origem, o ar é seco, frio e estável e, a medida  que avança 

sobre o continente, ganha calor e se torna mais instável. A Frente Polar Atlântica possui 

grande mobilidade e variação de intensidade ao longo do ano devido às condições de 

frontogênese, que contribui para reforçar o acúmulo de ar frio durante o inverno 

(MONTEIRO, 1998 apud HERRMANN, 2001). 

Segundo Seluchi (2009), citado no Atlas Brasileiro de desastres naturais, 

produzido pela Universidade Federal de Santa Catarina (2012), geada, no conceito 

agronômico, é o fenômeno atmosférico que provoca a morte das plantas ou de suas partes, 

em razão da baixa temperatura do ar, podendo provocar danos extensos na agricultura. 

Do ponto de vista climatológico, geada é o fenômeno da formação de cristais de gelo 

sobre superfícies expostas quando o ar saturado atinge temperaturas de 0ºC ou menos. 

Dois processos levam a formação de geadas: processos advectivos, provocados pelo 
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avanço das frentes frias e processos radiativos, quando há perda de calor do solo em noites 

frias. Na passagem da frente fria, a temperatura do ambiente pode cair abaixo de 0ºC. Sob 

o sistema de alta pressão, as noites frias, estreladas e calmas permitem que o calor 

acumulado durante o dia, irradie-se durante a noite, provocando grande queda de 

temperatura nas camadas mais próximas ao solo, transformando o orvalho em geada. No 

entanto quando o ar está muito seco e a temperatura do seu ponto de orvalho está abaixo 

de 0º C, pode ocorrer geada sem que haja a formação de cristais de gelo sobre a superfície 

caracterizando uma geada negra, mais prejudicial para as culturas agrícolas, já que 

congela os líquidos do interior das plantas, como conta Spinelli et al (2014). Cerri (1993), 

citado por Valdati (2000) divide os riscos (perigos) ambientais em três grandes grupos: 

riscos tecnológicos, riscos sociais e riscos naturais. As geadas e ondas de frio extremo e 

geadas se caracterizam por um perigo natural de origem atmosférica, recorrente em áreas 

serranas da região sul do país.  

As geadas costumam ser o terror dos cafeicultores no Brasil. Historicamente, o 

café sempre foi a cultura agrícola de maior importância no Brasil. Se instalou, 

inicialmente no vale do Paraíba em meados do século XIX e, à medida em que ganhou 

importância econômica, se expandiu e levou à construção de ferrovias e aporte de mão de 

obra estrangeira. O primeiro enfrentamento com a geada ocorreu em 1870, quando uma 

grande geada causou prejuízo nos cafezais do oeste paulista (REVISTA 

CAFEICULTURA, 2011).  

No Paraná, foram sucessivos os estragos causados pelas geadas aos cafezais. O 

estado era, até meados do século XX, o maior produtor de café do Brasil e tinha uma 

economia dependente do café. Sucessivas perdas de safra deixaram feridas nos 

agricultores. A maior delas foi a geada de 1975. 

 

2.  Referencial teórico metodológico 

 

O CIRAM classifica as geadas a partir de intensidades obtidas através da 

classificação ordinal das temperaturas mínimas diárias da relva, conforme apresentado na 

Tabela 1. Pinto et al.(s.d.) esclarece que, em média, ocorrem geadas fracas a cada 4/5 

anos, fortes a cada 9/11 anos e severas a cada 18/20 anos. 

 

 
Tabela 1: Classes de geada. Fonte: CIRAM 

 



 

97 

 

Alguns autores como Aguiar e Mendonça (2004), e Seluchi (2009), citados por 

Spinelli et al (2014) verificaram a influência do fenômeno La Niña na ocorrência de 

geadas. La Niña se trata de um fenômeno oceânico-atmosférico que se caracteriza por um 

esfriamento anormal nas águas superficiais do Oceano Pacífico Tropical. A figura 1 traz 

uma lista de ocorrência do fenômeno La Niña e suas respectivas intensidades. Nota-se 

que algumas das mais fortes geadas registradas no Brasil coincidem com períodos de La 

Niña forte, tais como as geadas de 1918, 1955 e 1975, que serão tratadas mais a frente. 

 

 
                 Figura 1: Ocorrência do La Niña.  Fonte: ENOS/CPTEC 

 

 No início do outono ocorrem as primeiras incursões de massas polares que 

provocam quedas nas temperaturas e geadas. No inverno, a passagem de sucessivas 

massas de ar polar vindas da Argentina em direção ao sul do Brasil, deixam o céu com 

pouca ou nenhuma nuvem e acentuam o declínio de temperaturas, condicionando e 

favorecendo a formação das geadas entre os meses de junho, julho e setembro, segundo 

conta Spinelli et al (2014) e como mostra o gráfico 1. Quando essas incursões de massas 

polares ocorrem fora dos meses de outono e inverno, o risco às culturas agrícolas é muito 

maior, já que não estão preparadas. 

A maior parte das geadas de maior intensidade ocorrem nos meses mais frios do 

ano - entre maio e agosto. Entretanto, há registros de geadas de grande intensidade em 

menos frios do ano, como abril e outubro e, inclusive, geadas de intensidade forte em 

plenos meses de verão, como fevereiro e dezembro, como pode ser analisado no gráfico 

2. Apesar de muito menos frequentes, essas geadas de grande intensidade foras de época, 

são extremamente danosas às culturas agrícolas. 
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Gráfico 1: Ocorrência mensal de geada por região do Brasil entre 1991 e 2010. Fonte: 

Atlas Brasileira de desastres naturais (2012) 

 
Gráfico 2: Ocorrência mensal de geada no estado de Santa Catarina considerando as 

classes de intensidade forte, muito forte, extremamente forte e excepcional nos períodos 

de 1980 a 2010. Fonte: Atlas de desastres Naturais do Estado de Santa Catarina (2014) 

 

 Segundo o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, das 31.909 ocorrências de 

geadas entre os anos de 1990 e 2000, 21,43% delas ocorreram na região sudeste, enquanto 

78,57% na região sul. Se trata, portanto, de um fenômeno localizado, correspondente a 

apenas quatro Estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.  

Além de abranger apenas esses quatro Estados, o fenômeno não ocorre com frequência 

em toda a extensão, estando concentrado em apenas seis mesorregiões deles, como pode 

ser observado no mapa 1.  
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Mapa 1: Desastres naturais causados por Geadas no Brasil no período de 1991 a 2010. 

Fonte: Atlas Brasileira de desastres naturais (2012) 

 

Algumas regiões sofrem sérios danos na agricultura por conta das geadas, como 

por exemplo, o sul do Brasil, Uruguai, centro-norte da Argentina, sudeste dos Estados 

Unidos, algumas regiões da Austrália e sudeste da China, entre outros. As culturas de 

climas tropicais e subtropicais são as mais afetadas como, por exemplo, o café e a laranja, 

que tem pouca resistência à baixa temperatura, como explica o CPTEC. 

A geada como um evento climático extremo tem um grande impacto na 

agricultura acarretando prejuízos ao produtor e posteriormente para o consumidor. A 

suscetibilidade de determinadas culturas agrícolas varia por espécie, bem como por 

estágio da planta seja no florescimento ou frutificação lista das principais culturas e a sua 

resistência ao frio (tabela 2) .  

A desidratação das células vegetais devido à formação dos cristais de gelo nos 

espaços intercelulares diminui o potencial hídrico da planta. Uma maior resistência da 

planta está normalmente associada à elasticidade das paredes celulares das folhas para 

não se romperem com a formação dos cristais de gelo,normalmente associadas às plantas 

com ciclos de dormência quando reduzem a suas atividades fisiológicas.  

Na grande Florianópolis o cinturão verde, a agricultura tem grandes perdas, na 

cultura de hortaliças principalmente no município de Antônio Carlos que tem como base 

econômica à agricultura familiar. 

 A fina camada de gelo queima as folhas e caules de algumas espécies mais 

sensíveis. O “estrago”, ou seja, as folhas “queimadas” são percebidas em sua plenitude 

quando os primeiros raios de sol aparecem. Mas é um mito achar que é o sol o culpado 

por queimar as plantas tal mito formou o costume de se queimar pneus para encobrir o 

sol antes do amanhecer nas noites de geada. 

A ocorrência de geada é um fator mais limitante na cafeicultura, principalmente 

para as plantas mais novas em desenvolvimento. O risco de geada é um fator 

condicionante para o plantio de um café de qualidade, um profundo estudo climatológico 
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e topográfico da área a ser plantada que deve ter uma declividade superior a 5%, entre o 

topo e metade da encosta, para proteger a planta dos ventos frios do vale.  

  

Espécies Temperatura Prejudicial °C 

Alta Resistência 

 Germinação Florescimento Frutificação 

Trigo -9,0 a -10,0 -1,0 a -2,0 -2,0 a -4,0 

Aveia -8,0 a -9,0 -1,0 a -2,0 -2,0 a -4,0 

Cevada -7,0 a -8,0 -1,0 a -2,0 -2,0 a -4,0 

Ervilha -7,0 a -8,0 -2,0 a -3,0 -3,0 a -4,0 

Resistentes 

Feijão -5,0 a -6,0 -2,0 a -3,0 -3,0 a -4,0 

Girassol -5,0 a -6,0 -2,0 a -3,0 -2,0 a -3,0 

Beterraba Açucareira -6,0 a -7,0 -2,0 a -3,0  

Média Resistência 

Repolho -5,0 a -7,0 -2,0 a -3,0 -6,0 a -9,0 

Soja -3,0 a -4,0 -2,0 a -3,0 -2,0 a -3,0 

Baixa resistência 

Milho -2,0 a-3, 0 -1,0 a -2,0 -2,0 a -3,0 

Sorgo -2,0 a-3, 0 -1,0 a -2,0 -2,0 a -3,0 

Batata -2,0 a-3,0  -1,0 a -2,0 

Não Resistentes 

Algodão -1,0 a -2,0 -1,0 a 2,0 -2,0 a -3,0 

Arroz -0,5 a -1,0 -0,5 a -1,0 -0,5 a -1,0 

Tomate 0,0 a -1,0 0,0 a -1,0 0,0 a -1,0 

Tabela 2 - Tipo de cultura e resistências à geada. Fonte: Rosenberg (1983) 

 

No Brasil, tradicionalmente os produtores de café são perseguidos por este 

fantasma, que em muitos casos já chegou a aniquilar a economia de regiões inteiras. Ainda 

hoje, a simples possibilidade de ocorrência de geadas nas regiões cafeeiras provoca 

oscilações violentas nas bolsas do produto por todo o mundo segundo Fouquet (2000). 

  

3. Resultados 

 

 Ao longo de todo século XX, ondas de frio extremo atingiram o centro-sul do 

Brasil, prejudicando principalmente as culturas de café do Paraná e São Paulo. As mais 

notáveis ocorreram nos anos de 1953 e 1975. 
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As geadas da década de 50 foram especialmente danosas para os cafezais no norte 

do Paraná.  Em 1953, as geadas reduziram ao meio à safra. Segundo a edição de 8 de 

julho de 1953 do jornal Correio da Manhã, as perdas para os cafezais do Paraná teriam 

chegado a 70%, enquanto em São Paulo as perdas ficaram em torno de 10 a 15%, 

principalmente na região de Sorocaba e no limite com o Paraná. 

A geada de 1975 é a mais lembrada dentre todas, devido as suas consequências 

que mudaram profundamente a economia e a sociedade no norte do Paraná (figura 2). O 

estado, que até então era o maior produtor de café do Brasil, teve sua produção cafeeira 

destruída após a geada do dia 18 de julho de 1975, considerada a maior geada dos últimos 

80 anos, segundo Silva (2009).   

 

 
Figura 2: Edição do jornal Folha de São Paulo no dia após a geada. 

 

O café começou a ser cultivado no começo do século XX, mas após a segunda guerra 

mundial, começou a ganhar verdadeira relevância econômica no estado, com grande 

expansão nas décadas de 50 e 60. Em 1962, a safra recorde colheu cerca de 21,3 milhões 

de sacas de 60 kg, 28% da safra mundial, segundo a Revista Cafeicultura (2005). Na safra 

de 1975, que já havia sido colhida antes da geada, a produção foi de 42% da produção 

brasileira. 

Após a geada na madrugada do dia 18 de julho, provocada por um vigoroso 

anticiclone com 1043 hPa (Figura 3), que resultou em intensa queda de temperatura, com 

mínima de -4,7°C na cidade de Apucarana/PR, segundo Silva (2009) e que dizimou a 

totalidade das lavouras de café do estado. Em 1976, o café paranaense representou 0,1% 

da produção brasileira (REVISTA CAFEICULTURA, 2010). 

 As lavouras foram substituídas pelas culturas de soja e trigo de maneira que o 

evento forçou uma diversificação da economia agrícola. A onda de frio provocada foi tão 

forte que atravessou a linha do equador, provocando quedas de temperatura inclusive no 

Amazonas e em Roraima.  
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Ao longo dos anos 80, a população do Paraná diminuiu em 13%. Para onde essas 

pessoas emigraram? O êxodo rural fez com que parte dos trabalhadores rurais das 

lavouras destruídas - cerca de 2,6 milhões de pessoas - migrassem para o centro-oeste do 

Brasil, segundo a Revista Cafeicultura (2010) para os estados de Mato Grosso e 

Rondônia, principalmente, onde continuaram a viver da agricultura. 

 

 
Figura 3: Anticiclone de 1043 hPa sobre a América do Sul no dia 17 de julho de 1975. 

Fonte: Brasil, Ministério da Marinha (2007) apud Silva (2009) (à esquerda) e Avanço da 

massa de ar fria, que ficou conhecida como “Poço dos Andes” sobre o continente. 

Fonte: Revista Cafeicultura (2010) (à direita). 

 

 4. Considerações finais 

 

As ondas de frio extremo e geadas são fenômenos recorrentes em algumas partes 

do sul do Brasil. No entanto, deve ser considerado um risco geoambiental quando tem 

intensidade muito elevada (forte, muito forte e extrema), quando ocorrem fora da estação 

fria e quando ocorrem fora a zona normal de ocorrência. Em tais situações, têm potencial 

para causar grandes estragos em lavouras e culturas agrícolas sem resistência ao frio, 

gerando um prejuízo econômico e, consequentemente, um impacto social. 

O Brasil sempre teve o café como sua principal cultura agrícola. Nesse contexto, 

o estado do Paraná era um expoente até 1975, quando um único evento climático mudou 

a base econômica do estado para sempre.  A geada mudou a cultura agrícola e deixou 

marcas na população. Os que permaneceram na agricultura, tiveram que se adaptar da 

maneira que puderam, e viver anos de penúria. Os que abandonaram suas plantações 

foram, recomeçaram sua vida nas terras planas mais ao norte, iniciando a expansão 

agrícola para o centro-oeste. 
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Resumo 

O espaço urbano se configura como fragmentado, separado por diferentes usos, possuindo um núcleo 

central e zonas periféricas, não sendo estático, imutável, pois é alterado a cada momento histórico. Em 

locais onde o porto foi a razão de ser da cidade, esta mutabilidade, engendrada por processos econômicos 

em escala nacional e internacional, foi responsável pelo abandono e pela consequente degradação de áreas 

portuárias. A dinâmica urbana, antes apegada ao porto, agora se volta para outras atividades, criando zonas 

de sub-uso nos centros das cidades. Desta maneira, este artigo objetiva o entendimento do processo de 

formação, de perda de relevância e posterior gentrificação destas áreas, além de promover discussões acerca 

da luta pelo direito à cidade frente a este processo. Utilizou-se o método histórico-geográfico, onde se 

observa a constituição histórica de determinado espaço para a realização de avaliações quanto ao presente. 

Tal reconstituição foi feita através de pesquisa bibliográfica e documental, além de observações in loco. 
Como resultado, foi possível realizar um diagnóstico da maneira como o processo de gentrificação de áreas 

portuárias ocorreu e vem ocorrendo no mundo e no Brasil, onde observou-se que a privilegiada localização 

de antigas áreas portuárias em cidades como Belém, e Rio de Janeiro despertou o interesse de agentes do 

capital imobiliário, que, utilizando de sua influência sobre o aparato estatal, promoveram reformas urbanas 

seletivas e segregantes.  

Palavras-chave: revitalização, zonas portuárias, gentrificação. 

 

1. A gênese das zonas portuárias brasileiras e seu contexto histórico 

Mesmo as mais rápidas análises do espaço urbano apontam este como um espaço 

fragmentado, separado por diferentes usos e paisagens. Corrêa (1993) evidencia que estas 

paisagens e usos originam um rico mosaico urbano constituído pelo núcleo central, a zona 

periférica do centro, áreas industriais, sub-centros terciários, áreas residenciais, podendo 

ser favelas ou mesmo condomínios fechados, áreas de lazer, etc. Tal fragmentação não é 

estática, imutável, pois a cada momento histórico há uma combinação de fatores como: 

comportamento demográfico, grau de modernização, tipos de atividades e relações que 

mantêm os grupos sociais envolvidos, tendo-se ainda a criação e retenção do valor 

adicionado, a capacidade do local para guardar uma maior ou menor parcela da mais-valia 

gerada, o grau de redistribuição da renda entre os produtores, os efeitos diretos e indiretos 

da modernização sobre a política, a sociedade, a cultura, a ideologia, etc. (SANTOS, 

1982, p.38). 

A formação sócio-espacial brasileira, sendo latifundiária, escravista e exportadora, 

deu origem a esparsos núcleos urbanos litorâneos mais voltados para o exterior do que 

para as outras regiões brasileiras, centralizados ao entorno de um porto-empório, que 

possuía sua própria divisão social do trabalho e realizava a ligação centro-periferia. Os 
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portos eram o ponto de partida ou chegada entre o interior e o litoral, sendo o trajeto 

realizado através de estradas de rodagens, hidrovias e ferrovias, seja para o escoamento 

da exportação ou para o recebimento da importação. Diversos portos deram origem às 

mais importantes cidades do país, como Santos, Rio de Janeiro, Salvador, Vitória, Belém, 

Porto Alegre, entre outras, que cresceram ao entorno da área portuária e se tornaram 

grandes centros urbanos.  

Em um primeiro momento a organização portuária baseava-se em grandes retroáreas 

com armazéns para a guarda das mercadorias a serem exportadas ou recebidas. 

Predominando no Brasil uma economia agroexportadora até meados do século passado, 

as principais cargas movimentadas nos portos eram sacarias, como café, açúcar e erva-

mate. A utilização de mão de obra nas operações de transbordo era intensiva, ou seja, 

necessitava de uma grande quantidade de trabalhadores com baixa qualificação, sendo 

utilizado basicamente a força braçal, com pouco ou nenhum uso de equipamentos. Estas 

operações eram realizadas primeiramente por escravos de ganho, sendo aos poucos 

substituídas por trabalhadores livres expulsos das fazendas ou que se dirigiram aos 

centros urbanos face às precárias condições de vida no campo após o fim da escravidão 

no Brasil.  

A necessidade de um grande exército de reserva de trabalhadores braçais próximo às 

áreas portuárias deu origem a núcleos populacionais ao seu entorno. Estes núcleos se 

estruturaram em locais onde a terra urbana era desvalorizada, como morros, áreas 

inundáveis ou mesmo a retroárea portuária. Isto dava-se especialmente pois os 

trabalhadores portuários eram mal remunerados e altamente explorados, ficando sem 

alternativas de moradia digna. Esta é a origem de um grande número de favelas dos 

grandes centros urbanos brasileiros que possuem sua gênese ligada à atividade portuária. 

Com o inchaço urbano e o crescimento da malha urbana no entorno do porto, 

impulsionado especialmente pela especulação imobiliária, este processo acaba por ser 

acelerado. O valor de uso da terra urbana se altera, enquanto que o valor de troca se amplia 

e a segregação fica ainda mais evidente. 

Este quadro descrito acima evidencia a relação simbiótica entre o porto e a cidade. O 

porto fornecia dinamismo à economia e à vida da cidade, enquanto a cidade oferecia a 

mão-de-obra, crescendo no entorno portuário através de comércios ligados a atividade 

marítima (oficinas e reparos para pequenas embarcações, comércio de alimentos, 

dormitórios, serviços financeiros, etc.). Pode-se assim dizer que, o porto trazia as 

tradições de negociações, avolumando em sua área de influência direta comércio e 

serviços, como bares, dormitórios, serviços de prostituição, casas de jogos, etc. Estes 

locais recebiam com frequência visitantes do mundo inteiro, em geral a tripulação dos 

navios que ficavam a espera do carregando/descarregamento, este que, por sua vez, 

poderia demorar mais de uma semana, dinamizando e mantendo ativa toda a área 

portuária. Em contrapartida, a clandestinidade, a violência, o contrabando e o uso de 

drogas licitas e ilícitas aos poucos foram instaurando redes de poder e criminalidade 

nestas áreas.  

Sassen (1998, p. 23), descreve que “no século XIX, quando a economia mundial se 

apoiava no comércio, os locais fundamentais eram os portos, as fazendas, as fabricas e as 

minas. De maneira característica, as cidades se desenvolviam ao lado dos portos”. Assim, 

enquanto o domínio econômico das atividades comerciais era hegemônico, a primazia 

dos portos na estrutura espacial das cidades prevalecia. 
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A substituição do trabalho escravo por uma massa de assalariados (estivadores), pós 

1888, aumentou sensivelmente os custos operacionais das atividades marítimas, 

obrigando a implantação de uma série de instrumentos (guindastes, pontes rolantes, etc.) 

ao cotidiano dos portos. Tal processo de modernização deu maior agilidade e segurança 

nas movimentações portuárias e reduziu consideravelmente a demanda por serviços 

braçais, tendo em vista que estes equipamentos são mais eficazes e mais baratos, a longo 

prazo, que a força humana. Assim, as ofertas de emprego diminuíram, obrigando diversos 

trabalhadores a procurarem outras ocupações nos centros urbanos, mas permanecendo 

próximo ao porto e sua retroárea por nela já ter construído sua residência ou estabelecido 

laços familiares e de amizades. 

 

2. O processo de reestruturação portuária, a decadência da interdependência do 

porto-cidade e suas consequências 

 

Na conjuntura do quarto Kondratieff (pós 1946), os portos marítimos e os navios 

foram alvos de intensos investimentos e consequentes modificações, com alterações e 

consequências diretas nas retroáreas portuárias. Os navios passaram a substituir o uso do 

carvão pelo petróleo como combustível, reduzindo o tempo de translado das mercadorias 

entre as nações, que aliado ao aumento da capacidade de carga (saltando de 20 mil 

toneladas antes da 2ª guerra mundial para 100 a 200 mil toneladas após a guerra) diminuiu 

a importância dos armazéns e dos grandes depósitos ao longo do cais dos portos. Agora, 

as viagens poderiam ocorrer com maior frequência, não sendo necessário estocar as 

mercadorias em grande quantidade. 

Na década de 60 do século passado, se tem início a revolução dos contentores 

(contêineres). Este momento provocou uma verdadeira revolução nas dimensões e na 

capacidade de carga dos navios e impôs profundas necessidades de adaptações aos portos 

e às suas retroáreas para movimentá-los. O uso em massa de contentores pode ser 

considerado uma revolução para o setor, pois provocou grandes modificações que 

tornaram a expedição marítima mais barata, possibilitando uma mudança gigantesca na 

configuração da economia mundial e um aprofundamento da divisão internacional do 

trabalho. Centros de produção que estavam instalados a séculos em áreas 

tradicionalmente portuárias simplesmente desapareceram, indo se instalar em regiões que 

possibilitassem a redução de custos, deixando estas áreas antes ocupadas, ociosas. Dentre 

os fatores que justificam esta dispersão espacial das indústrias do setor, podemos citar a 

busca por menores impostos e menores alugueis em regiões periféricas, a busca por mão 

de obra mais barata, a fuga do tráfego cada vez mais caótico e cada vez mais limitante 

dos grandes centros urbanos (horário específico para veículos pesados, limite de carga, 

tempo de deslocamento, etc.), entre outros fatores. Esta conjuntura filia-se à busca 

incessante pela redução dos custos e pela lucratividade perdida com o esgotamento do 

uso das invenções desenvolvidas na segunda Revolução Industrial (século XX). 

Todas estas conjunturas impuseram aos portos e suas retroáreas radicais 

reestruturações, como o aumento da profundidade de seus canais de acesso (para poder 

receber navios maiores), a necessidade de se tornarem mais compactos, investindo em 

equipamentos (gruas, guindastes, esteiras automatizadas, etc.) e aperfeiçoando as suas 

vias de acesso terrestre através da construção de rodovias e ferrovias, etc. 

O resultado deste processo, não só no Brasil, como no mundo, foi que antigas regiões 

portuárias, marcadas por amplas retroáreas, grandes armazéns, etc., passaram a ser 
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obsoletas. Ou seja, entram em fase de inadequação aos novos padrões portuários, sendo 

considerado obsoleto pelas autoridades ligadas à administração portuária e mesmo pela 

iniciativa privada. Assim, o abandono das áreas portuárias antes destinadas ao 

armazenamento de mercadorias são consequências diretas de: a) alterações na estrutura 

das embarcações, que ampliaram vertiginosamente, aumentando sua capacidade de carga 

e impondo canais de acesso cada vez mais profundos. Muitos portos deixaram de ser 

viáveis por não suportarem navios de grande capacidade ou concentraram suas operações 

em berços de atracações específicos que possuíam maior profundidade, ao passo que 

grandes área foram sendo abandonadas; b) a modernização do sistema portuário mundial, 

que resultou em um conjunto de fatores que o tornaram extremamente abrangente, 

altamente especializado e de grande intensidade (sistemas computadorizados just in time, 

transteineres, porteineres, esteiras, etc., empresas especializadas em logística, criação de 

portos-secos, entre outros). O resultado deste conjunto foi a perda da necessidade de 

grandes áreas de estocagem, concentrando-as próximas aos berços de operação, ou 

mesmo fora da área do porto organizado, como é o caso dos portos secos; c) a 

concentração na movimentação de mercadorias em determinados portos (hub-port), por 

estes melhor possuírem condições de movimentação, relegando portos tradicionais a 

segunda importância, ou mesmo ao encerramento de suas atividades, deixando espaços 

vazios antes ocupados pelas atividades portuárias; d) a integração territorial brasileira por 

vias de rodagem pós 1930/40 (rodoviarização) ao mesmo tempo em que novos portos são 

construídos e outros, já existentes, passam por um forte processo de supercapitalização 

(portos que movimentavam como principal produto o minério de ferro, grãos, carvão, 

entre outros, através dos chamados “corredores de exportação”, ou para atender as 

demandas internas como a CSN, etc.). Assim, portos que não conseguiram reagir 

dinamicamente a estas mudanças foram encerrando suas atividades ou se especializaram 

em determinados tipos de carga, perdendo importância e movimentação de mercadorias. 

Cabe lembrar que dadas as especificidades da formação sócio-espacial brasileira, até 

as primeiras décadas do século passado o país era uma espécie de “arquipélago” regional, 

ou seja, era formado por grandes núcleos urbanos que mantinham mais contato com o 

exterior do que com o restante do próprio território, dando aos portos um papel central 

nas relações comerciais e no desenvolvimento de suas hinterlândias.  

Tal processo era uma consequência das especializações regionais que se formaram 

historicamente. O geógrafo Armen Mamigonian, em O Nordeste e o Sudeste na divisão 

regional do Brasil (2009, p.46), comenta que este arquipélago foi rapidamente 

“costurado” em um único espaço nacional após a revolução de 30, aonde as fronteiras 

com o exterior foram reforçadas ao mesmo tempo em que eram dissolvidas as “fronteiras” 

interestaduais, com a supressão dos impostos entre os estados da federação e a crescente 

rodoviarização. Tudo isto consolidado na política de substituição de importações.   

As reestruturações produtivas iniciadas a partir do período depressivo da economia 

mundial pós 1973, com o aumento da intensidade do processo de mundialização da 

economia, com a revolução dos transportes e das comunicações e com a difusão do 

neoliberalismo, obrigaram os portos, para se inserirem e/ou se manterem no mercado 

global, a passarem por uma reestruturação de seus aparatos técnicos e administrativos, 

como também por reconfigurações espaciais a pouco descritas, dentro de um contexto 

marcado pelo crescimento das cidades como territórios de desenvolvimento. Ora, todo 

este conjunto de fatores fez com que o Brasil iniciasse o século XXI com uma série de 
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áreas subutilizadas, privilegiada pela localização, paisagem e história, no meio de grandes 

centros urbanos (Porto Alegre, Belém, Manaus, Vitória, Rio de Janeiro, etc.).  

As cidades e os portos passam a seguir caminhos diferentes, libertados pelos avanços 

tecnológicos e de comunicação, estes que reduziram consideravelmente a necessidade de 

mão de obra e automatizaram grande parte do processo de transbordo das mercadorias. A 

primazia da atividade comercial sob as cidades deixam de existir, dando lugar a 

financeirização, aos novos usos dos espaços urbanos. Neste processo, as áreas portuárias 

passaram, muitas vezes, a serem consideradas como empecilhos ao desenvolvimento 

urbano. Tal realidade é o resultado do que se convencionou chamar de transição da 

modernidade para pós-modernidade, onde as ideologias difundidas passaram a ter grandes 

influências nos modelos de planejamento das cidades, convergindo para ideais de cidades 

empreendedoras e de planejamento estratégico. Assim, desenvolvem-se políticas e 

estratégias de intervenção em áreas urbanas centrais, notadamente históricas, difundidas 

nos conceitos de revitalização, renovação, requalificação ou reabilitação. Como os 

núcleos históricos dos centros urbanos nasceram junto às áreas portuárias, estas são 

diretamente atingidas por esta nova ideologia e, com amplos espaços ociosos, apresentam 

condições potenciais para a implantação de grandes projetos urbanos. 

 

3. Os processos de revitalização das áreas portuárias no Mundo e no Brasil, o 

consequente processo de gentrificação e a luta pelo direito à cidade 

 

Segundo Harvey (1992), a colagem de espaços, a fragmentação e as misturas com 

grande diferenciação substituiriam os planos de grande escala baseados no zoneamento 

funcional de atividades, dando lugar a estratégias pluralistas e orgânicas para a abordagem 

do desenvolvimento urbano. No tratamento de áreas históricas, a cultura, a "revitalização" 

substitui a ideia de renovação urbana entre os planejadores (HARVEY, 1992).  

As primeiras tentativas deste ideário ocorrem nos EUA, na década de 70 com a 

experiência norte-americana de implantação de um centro comercial instalado na orla 

marítima de Boston, sendo a experiência ampliada logo depois em Baltimore. 

Posteriormente, Londres revitaliza as áreas de suas antigas docas (Docklands) através da 

implantação de um grande complexo industrial. Entretanto, é na área portuária de 

Barcelona que ocorre o mais bem sucedido processo de revitalização e de planejamento 

estratégico dos centros urbanos históricos e portuários. Sendo uma das mais importantes 

áreas portuárias da Europa, e historicamente o principal e maior porto da Espanha, diante 

das novas realidades desses espaços a pouco descritos, se desenvolve um extenso 

programa de reestruturação e modernização das áreas então ociosas ou em decadência 

econômica, concebido no fim dos anos 80, incentivado pelos preparativos para a 

realização dos Jogos Olímpicos de 1992. 

Com a ideologia de revitalização das áreas portuárias, os projetos tinham como 

objetivo criar espaços amplos, culturais e multifuncionais, que oferecessem opções de 

atividades relacionadas à cultura, esportes, lazer e negócios, integrando ainda a área 

portuária à Cidade Velha, e esta ao mar. A área foi denominada de Port Vell e representa 

hoje um importante atrativo turístico para a Barcelona. A revitalização da área trouxe 

benefícios a seus cidadãos, turistas e empresas, tanto nos aspectos sociais, possibilitando 

alternativas e espaços para recreação, interação social e cultural, devolvendo a população 

o direito à cidade, como também a revitalização comercial e econômica destas áreas, 

gerando emprego e renda. 
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Na América Latina, Buenos Aires também se inseriu nesta conjuntura mundial de 

transformação das áreas portuária ociosas, revitalizando o Puerto Madero em 1990. As 

obras foram variadas, os antigos armazéns foram totalmente restaurados e se 

transformaram em academias, escritórios, bares, residências, cinemas e restaurantes. 

Proporcionou amplo espaço para caminhadas através de seu calçadão. Os projetos 

mantiveram a importância histórica da área, deram novas funcionalidades econômicas 

através do turismo e negócios, e possibilitou a retomada daquele espaço urbano para uso 

e benefício público. 

No Brasil as primeiras iniciativas, incentivadas pelos grandes eventos que iriam 

ocorrer no país (Copa do Mundo de Futebol e Olimpíadas), tem início no Rio de Janeiro, 

com o projeto denominado de Porto Maravilha, em Recife com o Porto Novo, em Belém, 

com a Estação Docas, entre outros projetos em menor escala. Atualmente, outras áreas 

portuárias entraram em processo de revitalização, ou estão em fases de negociação e 

estudos. 

O maior projeto de revitalização ocorre na antiga área portuária do Rio de Janeiro, 

sendo a maior parceria público-privada que já ocorreu no país, arrecadando investimentos 

da ordem de 8 bilhões de reais. A intenção da cidade do Rio de Janeiro, com a renovação 

do Porto Maravilha, seria a requalificação urbana, buscando o reencontro da região 

portuária com o centro urbano.  

 
Com as mudanças previstas para o município e para a área do Porto Maravilha, 

a degradação de décadas será revertida em histórica onda de reformas urbanas 

promovidas pela prefeitura que servirão como referência para outros bairros. 

A operação foi concebida para a recuperação da infraestrutura urbana, dos 

transportes, do meio ambiente e dos patrimônios histórico e cultural. No centro 

da reurbanização está a melhoria das condições habitacionais e a atração de 

novos moradores para a área de 5 milhões de metros quadrados (m²) (Rio de 

Janeiro, 2009a, p.1-2). 

 

Em Recife, a revitalização da região portuária foi realizada através de um projeto 

denominado de Porto Novo, em uma área de 34.244,92 m². A revitalização realizou obras 

em oito armazéns, em dois pátios e no prédio desativado da Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB), formando o Complexo Integrado Comercial, Cultural, 

Hoteleiro, de Convenções e Exposições Porto do Recife (TAVARES e KIYOTANI, 

2013). Buscou-se criar salas para escritórios, bares, restaurantes, lojas, hotel, marina, 

centro de convenções, áreas para eventos e exposições, além de vagas de estacionamento 

(Recife, 2002). 

Em Belém, a Estação das Docas foi revitalizada através do desenvolvimento de um 

aparato cultural que reúne gastronomia, cultura, moda e eventos em 500 metros de orla 

fluvial. Considerando os aspectos culturais e históricos, o processo de restauração dos 

armazéns implicou na manutenção de características do antigo porto, como a arquitetura 

dos galpões de ferro inglês e os guindastes externos do século XX. 

O contexto histórico aqui apresentado, aliado a períodos de estagnação ocasionados 

pelas novas conjunturas da sociedade e da economia nestas áreas, levaram as regiões 

portuárias a serem majoritariamente ocupadas por populações de menor poder aquisitivo. 

Assim, todos estes projetos de revitalização levam em consideração que esta população 

característica das áreas portuárias representaria, então, a consolidação de uma imagem 

negativa de abandono e geraria uma aceleração da degeneração de amplas áreas urbanas.  
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Os projetos apresentados passam a ideia de que revitalizar implica em reverter o 

processo de decadência de uma área histórica, notadamente, neste caso, as portuárias. 

Assim, se o processo de decadência está associado à predominância da população pobre, 

a interpretação lógica do processo de revitalização levaria a ser entendida como o 

movimento migratório contrário (BORGES, 2006, p. 66), ou seja, o retorno da população 

de maior poder aquisitivo. Este processo ocorre devido à valorização imobiliária das áreas 

revitalizadas, que consequentemente leva a uma tendência de gentrificação, ou seja, 

expulsão da população de baixo poder aquisitivo (SCHIFFER, 2002). 

Cabe lembrar que gentrificação, segundo Monteiro (2002, p.288) é a substituição de 

uma população de classe baixa que ocupa um bairro urbano, por outra classe mais alta. 

Poder ser dito, também, que gentrificação é a conversão de uma área antiga, em um bairro 

afluente, pela reforma das habitações, resultando em um aumento do valor dos imóveis, 

e a expulsão da população original, de menor poder aquisitivo. 

Assim, os processos de revitalização das áreas urbanas portuárias trazem consigo uma 

série de questões e lutas da população menos favorecida, que tradicionalmente ocupam 

estes locais, pelo direito à cidade. Todos os exemplos citados levaram a um processo de 

gentrificação, aonde os bons resultados quanto a recuperação do patrimônio físico, 

cultural e social, dessas áreas, resultaram0 na expulsam de seus habitantes e no 

fechamento de pequenos comércios. Tal realidade, segundo Harvey (1992), é 

característica da transição do modernismo para o pós-modernismo, ou seja, a substituição 

do zoneamento do planejador por um zoneamento de mercado baseado na capacidade de 

pagar. 

No projeto de revitalização da zona portuária do Rio de Janeiro, o Porto Maravilha, 

aproximadamente vinte e duas mil famílias foram removidas, sendo realojadas em áreas 

distantes do centro urbano, prejudicando sua mobilidade e acesso ao mercado de trabalho, 

escolas, etc. Em contrapartida, outras tiveram “incentivos” a continuar na área, tal com o 

perdão dos IPTUs atrasados e a isenção destes por um período de dez anos. Entretanto, a 

tendência é que a especulação imobiliária e os novos usos deste território impossibilitem 

a permanência destes grupos após este período.  

Ainda, quase sempre estes processos de revitalização das áreas portuárias estão 

baseados na exploração do valor simbólico dos elementos culturais, marcado por forte 

discurso identitário, tornando-se um meio de atrair capital e pessoas específicas, o que 

segundo Harvey (1992), consisti em si só em um fator indutor de gentrificação.  

O grande exemplo é a revitalização ocorrida na Estação das Docas (figura 01), em 

Belém, onde a política cultural deu ênfase a intervenções urbanísticas de grande escala, 

tendo como principal objetivo a inserção da cidade de forma mais competitiva no mercado 

simbólico nacional e internacional, objetivando, dessa forma, adquirir melhor posição na 

concorrência intercidades (TAVARES e KIYOTANI,2013, p. 30). É de fácil percepção 

que as atividades desenvolvidas junto ao processo de revitalização possuíram a intenção 

de criar uma imagem própria à região amazônica, na qual Belém é a porta de entrada. 

Esta imagem estaria baseada na valorização da imagem ribeirinha e na viabilização de 

espaço para demonstração do patrimônio material e imaterial do estado Pará.  
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Figura 01: Fotografia aérea do centro de Belém (Pará), com destaque para a área portuária 

revitalizada pelo projeto “Porto do Futuro”. 

Fonte: Cia Docas do Pará, 2015.  

 

Em todas as áreas portuárias brasileiras que estão em processo de ou que foram 

revitalizadas, assim como no mundo, o contexto histórico representado pelos edifícios e 

outros monumentos históricos presentes, bem como os elementos naturais, são 

incorporados como elemento de atratividade, funcionando como produtos diferenciais a 

serem vendidos, passando a ser um fator da especulação imobiliária, ou visitados (bares, 

restaurantes, cinemas, lojas, etc.). 

Todo este processo resulta em lutas, onde, de um lado facilita o acesso da população 

local aos bens culturais, inserindo estes locais novamente na vida da sociedade, 

ampliando as áreas de lazer, aumentando a autoestima dos cidadãos e fazendo despertar 

o sentimento de pertencimento à cidade através das atividades culturais disponibilizadas. 

Por outro lado, o processo de valorização dessas áreas, a busca pela atração de públicos 

específicos, a especulação imobiliária que traz como resultado um efeito multiplicar no 

comércio local, impõe diversas limitações no acesso aos equipamentos pelas populações 

tradicionais. Diversos estabelecimentos, tornando-se particular, passam a cobrar pelo uso, 

na busca da constituição de um espaço seletivo dentro dessas áreas. Assim, embora 

possuam atrações gratuitas, a forma como os habitantes locais se relacionam com esse 

espaço vai sendo modificada, consequência da segregação socioeconômica e psicológica 

que passa a existir. 
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Figura 02: Revitalização das docas (armazéns) do Porto de Belém (antes e depois), com 

o estabelecimento de restaurantes (de alto padrão), exposição de artes e espaço para feiras. 

Fonte: Cia Docas do Pará (2012; 2018). 

 

Em grande medida, os projetos de revitalização das áreas portuárias até então 

apresentados no Brasil, e em boa parte no mundo, acabam por aceitar o processo de 

gentrificação como algo inevitável, onde a recuperação dessas áreas, nos aspectos físicos, 

econômicos e, de certa medida, sociais, compensaria a expulsão das populações que 

tradicionalmente ocupavam estes locais. 

Diante de tal realidade, é necessário repensar as políticas de revitalização das áreas 

portuárias como uma alternativa verdadeira de seus cidadãos terem acesso a estes locais 

e, assim, a terem o direito à cidade garantido, se mantendo em suas residências e a 

frequentando os espaços revitalizados sem as segregações então existentes.  

Felizmente, já se tem início a esta consciência. Em diversos países, novas políticas 

de revitalização estão sendo substituídas por políticas de reabilitação e requalificação. 

Sendo, entretanto, ainda realizações pontuais e em fases de estudo no Brasil. Estas novas 

políticas têm como base o incentivo a construção, reabilitação e adaptação/requalificação 

de residências nas áreas históricas. No caso das áreas portuárias, grandes armazéns e 

outros edifícios, podem se transformar em um número diversificado de residências, 

escolas, postos de saúde, etc., diminuindo o déficit habitacional nos centros urbanos e 

consolidando uma vida cotidiana nestes locais. Ou seja, é necessário oferecer serviços 

básicos oferecidos à população, como também o incentivo a comércios e a consequente 

geração de empregos, desmotivando o deslocamento ou transferências das famílias 

tradicionais a outras áreas da cidade mais acessíveis no âmbito financeiro (menor custo 

de vida), seja pela proximidade de mais postos de trabalho, vaga em creches, escolas, 

entre outros. Ainda, o planejamento ordenado destas ações contribui para a diminuição 

da favelização e ocupação de áreas irregulares, diminuindo entre outros fatores graves 

problemas ambientais. 
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Resumo. A pesquisa consiste no estudo de duas instituições, a IFHP (International Federation for Housing 

and Planning – Federação Internacional de Habitação e Urbanismo) e a UCLG (United Cities and Local 

Governments – União de Cidades e Governos Locais), suas características, rede de participantes, mudanças 

em sua agenda e políticas, assim como o papel dos países, instituições, grupos e indivíduos nas decisões, 

políticas e na produção intelectual das mesmas; assim como ao papel que foi dado ao desenvolvimento 

regional ao longo de suas histórias. A IFHP iniciou com a denominação de International Garden-Cities 

Association (Associação Internacional das Cidades-Jardim) e a UCLG como IULA - International Union 

of Local Authorities (União Internacional de Autoridades Locais). Ambas instituições foram criadas em 

1913 e continuam existindo até os dias atuais. A pesquisa investiga o papel dessas instituições no fluxo 

internacional de pensamento, ideias e práticas do desenvolvimento regional, planejamento e gestão urbanos, 

assim como seu papel na constituição de uma comunidade transnacional de pensadores da questão regional 

e planejadores/urbanistas. Uma das questões discutidas é de que maneira certas experiências nacionais, 

regionais e locais em desenvolvimento regional, habitação, planejamento e gestão foram adotadas em 

determinados períodos por essas instituições. Também serão exploradas as influências de certas ideias e 

políticas, da IFHP e UCLG especificamente, nas experiências nacionais ou regionais em desenvolvimento 

regional, habitação, planejamento e áreas correlatas.  

 

Palavras-chave: Desenvolvimento regional, Instituições Internacionais de Planejamento, Instituições 

internacionais de desenvolvimento regional. 

 

1. Introdução.  

A pesquisa consiste em um estudo comparativo de várias (no momento 27) 

instituições urbanas internacionais, ou seja, instituições internacionais ligadas a 

problemas urbanos e regionais, concentrando-se; para efeito do presente texto, no estudo 

de duas delas, a IFHP e a UCLG de sua fundação aos nossos dias e sua relação com a 

gênese e evolução do desenvolvimento regional e das políticas urbanas. O tema se 

justifica pelo fato de que um conhecimento da história da formação e desenvolvimento 

das políticas públicas permite uma melhor formulação futura das mesmas, contribuindo 

para uma melhor planificação das cidades e regiões (incluindo suas áreas para as 

atividades produtivas de inovação e desenvolvimento tecnológico) e planejamento das 

políticas urbanas e habitacionais, melhorando a qualidade de vida dos cidadãos através 

de melhores sistemas de transportes, abastecimento d´água, localização de espaços 

abertos, verdes e de lazer; coleta de lixo, esgotos, etc. 



 

116 

 

 

2. Características do nosso estudo. 

O grande diferencial do nosso estudo é que pretendemos construir a big picture, a 

macro-visão, ou seja, mapear toda a rede-mãe da internacional urbana, começando com 

o entendimento comparativo de duas das mais importantes instituições da rede, a IFHP e 

a UCLG, suas relações com os países Latino-Americanos e destes entre si em termos de 

desenvolvimento regional, das políticas urbanas e habitacionais. No projeto maior a ser 

desenvolvido em vários anos e do qual o presente texto é apenas uma minúscula parte, 

pretende-se comparar e ver a relação com a América Latina de instituições tais como (ano 

da fundação entre parênteses quando conhecido) a IFHP – International Federation for 

Housing and Planning (1913), a UCLG - United Cities and Local Governments (União 

de Cidades e Governos Locais, 2001, antiga IULA-International Union of Local 

Authorities, União Internacional de Municipalidades, 1913), a UTO-FMCU (United 

Towns Organization- Federação Mundial de Cidades Unidas, 1957, que ao juntar-se com 

a IULA em 2001 após aproximações desde 1996 formou a UCLG), a Associação 

Metropolis (1985), a International Housing Association (que se fundiu com a IFHP nos 

anos 30 e cujo congresso em 1937 foi junto com o da mesma), a IUA- International Union 

of Architects, a IsoCarp – International Society of City and Regional Planners (1968, 

tendo firmado recentemente um protocolo de cooperacao com a IFHP), o Global Planners 

Network, a International City Managers Association (1919), Habitat International 

Coalition (2002?), a World Association of Major Metropolis (seu 3o congresso foi em 

Outubro de 1990 em Melbourne, Australia), a International Union of Building Societies 

and Savings Association (11o congresso em 1968), e a International Federation of 

Building Trade Employers and Civil Engineering (antes International Federation of 

Building and Public Works, 1905, seu 4o congresso foi na Polonia em 1925).  

O estudo pretende ainda incluir neste estudo das trocas com a América Latina as 

instituições internacionais responsáveis pelos congressos seguintes, todos eles 

internacionais e de temas que de alguma forma vieram a constituir alguma sub-área do 

planejamento urbano e/ou do desenvolvimento regional (deixarei o titulo nas línguas 

originais como indicação da hegemonia lingüística nos mesmos na medida do possível, 

um de nossos interesses de pesquisa como veremos adiante): sanitary (sanitário, 1851), 

higiene e demografia (1852-1912), medicina (1867), art publique (arte pública, 1898-

1910), habitations à bon marché (habitações baratas ou sociais ou casas populares como 

denominamos no Brasil, 1889-1912-6?), de la proprieté foncière (propriedade fundiária, 

1900), proprieté batie (propriedade construída, 1900), valeurs mobilières (valores 

imobiliários, 1900), assainissement et salubrité de l’habitation (saneamento e salubridade 

da habitação, 1904-1911), engenharia (1904-1929), tuberculose (1916?-1950), medicine 

tropicale et d’hygiene (medicina tropical e higiene, 1928), medicine legale et sociale 

(medicina legal e social, ?-1947), settlements (assentamentos, 1926), building officials 

(agentes de construção, um deles foi em 2000), international congress of human 

settlements in developing countries (congresso internacional de assentamentos humanos 
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em países em desenvolvimento, 7o congresso em Calcutá em Outubro de 1993, e 8o em 

Maio de 1995 também em Calcutá na India), e (cidades) capitais (1948-1950). 

Nesta pesquisa, atualmente em curso e já tendo alguns resultados e sub-produtos 

preliminares apresentados em congressos e encontros diversos, com parcerias também 

várias, estamos investigando as características, estrutura de poder, história intelectual, 

rede de participantes, mudanças lingüísticas e/ou lexicográficas, mudanças nas políticas, 

assim como o papel dos países, associações, grupos e indivíduos nas decisões, políticas e 

produção intelectual de todas estas instituições, algumas delas ainda existentes. O estudo 

tem se concentrado e pretende prosseguir investigando a IFHP e a UCLG como ponto de 

partida para o entendimento da rede-mãe da Internacional Urbana ou Nebulosa 

Reformadora. A IFHP foi criada como International Garden-Cities Association em 1913. 

A IULA, predecessora da UCLG, foi criada no mesmo ano. A pesquisa investiga o papel 

de todas estas instituições no fluxo internacional do pensamento e da prática urbanísticos, 

do desenvolvimento regional e da gestão das cidades, assim como o seu papel na 

formação de uma comunidade transnacional de planejadores/urbanistas. Uma das 

questões mais importantes a serem discutidas na pesquisa é até que ponto experiências 

nacionais, regionais e locais em habitação, desenvolvimento regional, planejamento e 

gestão urbanos foram adotadas ou não em certos períodos por tais instituições. Em sentido 

oposto, a influência ou ressonância das ideias e políticas das varias instituições em 

experiências específicas, regionais e nacionais de habitação, desenvolvimento regional, 

planejamento, gestão e áreas correlatas também estão sendo e continuarão a ser 

investigadas. A luta pelo poder no interior das varias instituições, incluindo o papel de 

países, regiões, indivíduos, gênero e etnicidade também está sendo e continuará a ser tema 

da investigação. 

A pesquisa em curso inclui vários estudos biográficos dos dirigentes e participantes 

das varias instituições e tem um forte componente de trocas internacionais de modelos e 

experiências de políticas públicas. Isto significa dizer que as trajetórias profissionais são 

e serão estudadas na medida em que o trabalho dos ou das urbanistas e/ou reformadores 

e reformadoras sociais em certo período colocaram-no ou colocaram-na em uma posição 

favorável para a importação e exportação de certas ideias para certos lugares, como 

estudado por Ward a partir de outras fontes. A IFHP, por exemplo, se beneficiou deste 

tipo de transferência de ideias para a formação de suas políticas assim como a IULA. 

Uma das questões sendo e a serem investigadas na pesquisa é a linguagem ou 

lexicografia, mais precisamente as mudanças no uso da linguagem e conceitos. A IFHP 

começou como International Garden-Cities Association, tornando-se International 

Garden-Cities and Town Planning Federation em 1923 no congresso de Gotemburgo, 

Suécia, adquirindo posteriormente seu nome atual. Além de denotar o fim da hegemonia 

Britânica no movimento e um declínio da idéia de cidade-jardim, evidências de arquivo 

sugerem que lutas por poder e influência motivaram estas mudanças lexicográficas. A 

IULA sempre teve o mesmo nome, com a documentação em Francês definindo-a como 

Union Internationale des Villes, mas um debate sobre sua lexicografia também teve lugar, 

tendo havido tentativas de mudança do nome. 



 

118 

 

Discutimos e discutiremos que experiências nacionais, regionais e particulares em 

habitação, desenvolvimento regional, planejamento e gestão urbanos foram propostas e 

adotadas ou não em certos períodos pelas várias associações/instituições. Em sentido 

oposto, a influência das ideias e políticas das varias instituições em outras experiências 

nacionais de habitação, desenvolvimento regional, planejamento, gestão e áreas correlatas 

também são e serão abordadas. A IFHP particularmente, a partir dos anos 60, teve uma 

influência no estabelecimento de planos diretores, que passaram a ser revisados em países 

que tinham alguma forma de planejamento urbano já vigorando, tendo também influência 

em locais onde estariam sendo criados planos diretores e não havia nenhum regulamento 

com relação ao planejamento da cidade até então. No mais, ainda no caso da IFHP, por 

exemplo, a partir de 1952, são feitas algumas tentativas de inclusão de “países não 

europeus” em sua agenda através da abordagem de assuntos que poderiam vir a ser de 

interesse para esses países. Mostramos ainda a participação da América Latina e dos 

outros países em desenvolvimento em geral, na história das várias instituições, e os 

motivos, a exemplo do que ocorreu com a IFHP, por exemplo, além das trocas ocorridas 

entre os países Latino-Americanos e as instituições e entre si. 

Outro tema da investigação inclue a luta pelo poder no interior das instituições, 

abrangendo o papel de países, regiões, indivíduos, gênero e etnicidade. Teria sido esta 

apenas mais uma história de wasps (white anglo-saxon protestants), homens brancos 

heterossexuais de origem Européia ou pessoas de outros gêneros, origens, cor de pele e 

escolhas sexuais teriam feito parte desta história e também influenciado o seu desenrolar? 

A pesquisa procura apresentar quais as características das varias instituições, suas 

justaposições e diferenças, seus participantes, as principais mudanças em suas políticas, 

assim como qual foi a influência dos países, associações, grupos e indivíduos em suas 

decisões, políticas e produção intelectual durante os vários períodos de sua existência 

assim como a influência de uma ou mais instituições na/s outra/s. 

A IFHP é uma Federação da várias associações nacionais, regionais e outras 

associações de habitação, planejamento urbano e áreas correlatas. A UCLG, antes IULA 

- International Union of Local Authorities (União Internacional de Autoridades Locais), 

segue o mesmo modelo, estando mais ligada à questão da gestão/administração 

municipal. As duas instituições contam também com membros individuais. A IFHP foi 

criada em 1913 como um desenvolvimento internacional do movimento cidade-jardim 

Britânico e teve Sir Ebenezer Howard como seu primeiro presidente. Com sua morte em 

1928, Raymond Unwin, o arquiteto e urbanista preferido de Howard, assumiu a 

presidência. Em 1935, o urbanista Americano John Nolen foi eleito presidente. Durante 

a Segunda Guerra Mundial (daqui em diante 2GM), o presidente foi Karl Strölin, um 

Alemão que foi funcionário público municipal antes e durante o período Nazista. Em 

1936 a IFHP faz pela primeira vez um congresso em um país em desenvolvimento quando 

no México o urbanista Carlos Contreras organiza o mesmo. Em 1952 outro congresso se 

dará no mundo em desenvolvimento, em San Juan em Porto Rico. 

Vários indivíduos de diferentes nacionalidades estiveram na presidência da IFHP 

desde ai. A abordagem cidade-jardim da IFHP desapareceu nos anos 30 e a Federação 

assumiu outras características desde então. A UCLG/IULA é uma instituição também 
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fundada em 1913 durante um congresso em Ghent na Bélgica, o qual teve a presença de 

muitos dos participantes da rede do IFHP. A IULA e o IFHP tiveram seus momentos de 

luta e cooperação desde então. Umas das instâncias mais importantes de difusão do IFHP 

e da IULA são e foram os seus congressos, os quais tem acontecido desde 1913 para a 

IULA e desde pelo menos 1914 para a IFHP (na verdade a British Garden Cities 

Association promoveu um congresso internacional em Londres em 1904), com várias 

periodicidades (anual, bi-anual ou tri-anual com descontinuidades durante as guerras), 

alguns deles tendo tido mais de 3,000 participantes. Ambas as instituições tiveram sede 

em Haya na Holanda, havendo a sede da IULA se transferido para Bruxelas em 1948 e 

depois para Barcelona quando de sua junção para a formação da UCLG em 2001. 

 

3. O desenvolvimento e o planejamento regional na Internacional Urbana. 

O desenvolvimento e o planejamento regional foram discutidos na Internacional 

Urbana em várias ocasiões. Em 1923 no congresso da IFHP (à época IGCTPF- 

International Garden Cities and Town Planning Federation) de Gotemburgo, Suécia, o 

planejamento regional foi um dos temas principais, sendo uma das três sessões sobre “o 

desenvolvimento de novas cidades e centros industriais com referencia especial ao 

planejamento regional, crescimento de novas industrias, e desenvolvimento de estradas 

de ferro e waterways (hidrovias)” (IGCTPF, 1923). O tema foi debatido novamente no 

congresso de 1924, em Amsterdam, onde entre os dois temas principais um lidou com “O 

planejamento regional com relação às grande cidades”. Em 1925, em Nova York no 9º 

congresso dois temas lidaram de alguma forma com a questão regional: “Descentralização 

dentro (within) das regiões” e “a administração das áreas metropolitanas”. Em 1928 no 

11º congresso internacional da IFHP em Paris um dos cinco temas gerais foi “dificuldades 

gerais e práticas em realizar planos regionais e de cidades”. Em 1931 no congresso de 

Berlim (o 13º) se discutiu problemas de tráfego com relação ao planejamento urbano e 

regional (IFHTP, 1931). Em 1937 no 15º congresso internacional da IFHP um dos três 

temas centrais foi “planejamento nacional e regional”. No congresso de 1946 em 

Hastings, Inglaterra, o primeiro depois da 2GM foi apresentado o Plano do Condado de 

Londres como exemplo de um novo plano (para toda uma região) (IFHP, 1946). Em 1948 

no congresso da IFHP realizado em Zürich, o 19º, um dos quatro temas principais foi “o 

planejamento nacional e regional da cidade e do campo”.  

Em 1953 no congresso da IULA reunido em Viena se discutiu descentralização 

territorial e medidas para impedir a continuidade do crescimento das grandes cidades. 

Discutiu-se se isso seria desejável e possível, se estariam sendo seguidos princípios com 

estes propósitos, que meios estavam sendo empregados, se o banimento de indústrias, 

criação de cidades satélites, outros meios, e pedia-se que as várias associações municipais 

nacionais mencionassem as medidas legislativas existentes em seus países e como elas 

funcionavam na prática. Vinte países de posicionaram sobre esta questão (IULA, 1953). 

Em 1954 em Edimburgo no 22º congresso da IFHP um dos três assuntos tratados foi 

“planejamento do uso do solo nacional”. Em 1954 a IFHP promoveu uma conferência 
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regional no Sudeste da Ásia, em Nova Delhi. Nesta conferência, a primeira na região, 

além dos 21 papers em três sessões, houve um relatório sobre “o planejamento do vilarejo 

(village) em sua relação com a região” relativo à sessão sobre configuração rural, 

apresentado por A. Sharon (IFHP, 1954, p. v, 274-278). 

Em 1956 no 23º congresso, o qual foi realizado em Viena, a temática geral tratou de 

“cidade e os arredores da cidade”, ou seja, a região. Em 1958 no 24º congresso em Liège 

o tema geral foi “planejamento e problemas urbanos na região”. Nesta ocasião foram 

enviados questionários sobre o tema a vários países e 39 países ou regiões responderam. 

As perguntas foram as seguintes: Quais são as razões sociais, econômicas ou outras que 

vos conduz a estudar um território particular designado pelo vocábulo “região”? No 

interior dessa região, distingue você vários níveis/escalas (échelons) para as necessidades 

destes estudos? Quais são os critérios utilizados para delimitar a região e os níveis/escalas 

que são incluídos? Quais são os objetivos destes estudos regionais? Objetivos sociais, 

econômicos, estéticos, políticos, administrativos, etc. A que nível administrativo os 

problemas de planejamento regional são considerados? (Adams & Yule, 1958, p. 9).  

Já em 1960 no 25º congresso da IULA em Tel-aviv, o primeiro da instituição fora da 

Europa, houve uma discussão sobre o papel dos poderes locais nas regiões em 

desenvolvimento. No congresso da IFHP em 1964, o 27º, se discutiu, já que foi o tema 

geral, “a política habitacional em regiões de rápido crescimento populacional e os planos 

nacionais para a redistribuição de população e para a construção de novas cidades” (IFHP, 

1964). Em 1965-66 são publicados três volumes relativos ao congresso da IULA em 

Belgrado em 1965 (IULA 1965ab, 1966). Num deles há um capítulo relativamente 

extenso sobre “renovação de distritos e planejamento regional e da cidade” (IULA, 1965a, 

p. 53-86). Em 1967 em um Simpósio da IULA sobre urbanização em países em 

desenvolvimento realizado em Noordwijk na Holanda dentre os 24 trabalhos 

apresentados em sete sessões um tratou da “necessidade de uma política nacional para o 

desenvolvimento urbano” (IULA, 1967, p. 19-22), outro da “coordenação do 

planejamento em vários níveis” (IULA, 1967, p. 23-32). O documento deste simpósio 

publicou também alguns working papers, entre eles um sobre “ligações entre o 

planejamento nacional e o planejamento da cidade e do campo” de autoria de J. Tinbergen 

além de outro sobre “planejamento metropolitano e regional – problemas de organização” 

escrito por M. G. Kutty (IULA, 1967). 

Em 1968 no 29º congresso da IFHP houve um workshop sobre cidades novas nos 

Estados Unidos (IFHP, 1968, p. 236-241). Em 1974 no 32º congresso da IFHP um paper 

tratou de objetivos nacionais e regionais para a política de urbanização, paper este 

apresentado pelo Holandês L. G. Giebels (Giebels, 1974); além de um outro trabalho 

apresentado pelo Professor A. Schachar do Ministério do Interior de Israel que tratou dos 

efeitos sociais e econômicos no desenvolvimento nacional (Schachar, 1974). Em 

Amsterdã no congresso de 1975 também houve trabalhos sobre a temática regional. Um 

dos relatórios foi sobre a “Autoridade de Rijnmond e os métodos usados no processo 

decisório ao nível regional” (IFHP, 1975, p. 1-22), e no cronograma de temas se 

encontrava uma apresentação sobre “o desenvolvimento regional no planejamento 

nacional Holandês” feita pelos Batavos van Esterick e Eysink Smeets, além de outra sobre 
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“o planejamento integrado da região Gdynia-Gdansk” realizada pelo Polonês 

Gruszkowski e discutida pelo Português Nuno Portas (IFHP, 1975, p. 7).  

Em 1976 no congresso de Kobe no Japão o tema voltou à tona através de um relatório 

sobre custos e financiamento de melhorias ambientais nos níveis local e regional (IFHP, 

1976a, p. 87-118, 1976b, p. 27-36) e um outro sobre “a abordagem das regiões Asiática 

e Pacífica ao melhoramento do ambiente de assentamentos humanos” (IFHP, 1976a, p. 

161-196, 1976b, p. 47-53). Houve ainda relatórios sobre “a participação dos cidadãos na 

formulação de objetivos para o ambiente de assentamentos humanos” (IFHP, 1976b, p. 

1-8), “formulação de objetivos para o ambiente dos assentamentos humanos” (IFHP, 

1976b, p. 9-16), “desenvolvimento econômico e melhoria dos assentamentos humanos – 

um conflito de objetivos?” (IFHP, 1976b, p. 17-26) e “possibilidades para melhorias 

ambientais em face da disponibilidade limitada de meios locais e nacionais” (IFHP, 

1976b, p. 37-46). O tema geral deste congresso foi “o papel do governo local e regional 

na melhoria do ambiente dos assentamentos humanos” (IFHP, 1976b).  

Já em 1977 no congresso de Genebra houve um trabalho apresentado sobre “as 

experiências Suíças em matéria de desenvolvimento regional nas regiões de montanha” 

(Rossi, 1977, p. 257-272). Em 1980 no congresso de Jerusalém, o 35º da IFHP, o tema 

geral segundo o antigo site na internet da IFHP foi “planejamento comunitário e 

desenvolvimento – a efetividade da habitação e de outros programas de desenvolvimento 

sócio-econômico em vários níveis de planejamento” (o que inclui o regional). No entanto, 

um dos documentos do congresso menciona três temas, um deles “programas 

regional/local para o desenvolvimento sócio-econômico da comunidade”, com apenas um 

trabalho apresentado por uma Filipina: Josefina M. Ramos (IFHP, 1980a, p. 27-28). Já 

em outro documento do mesmo congresso os três temas aparecem com a palavra regional 

ou nacional em todos eles: “programas nacionais para o desenvolvimento sócio-

econômico da comunidade” com dois trabalhos e um debatedor (IFHP, 1980b, p. 149-

182), “programas regionais/locais para o desenvolvimento sócio-econômico da 

comunidade” também com dois trabalhos e uma debatedora (IFHP, 1980b, p. 183-230) e 

“programas de habitação para o desenvolvimento comunitário: programas ao nível 

nacional – programas ao nível regional/local – programas em países em 

desenvolvimento”, este com três trabalhos e três debatedores (IFHP, 1980b, p. 231-288). 

Ainda em 1980 uma Working Party ‘New Towns’ (Grupo de Trabalhos sobre 

Cidades Novas da IFHP), um tema claramente de planejamento regional, publicou em 

livro: New Towns in National Development (As novas cidades no desenvolvimento 

nacional) os trabalhos de um encontro onde foram discutidos através de 29 artigos 

apresentados por autores de 14 países em quatro sessões as experiências da Inglaterra, 

Nigéria, EUA, Hungria, URSS, países em desenvolvimento (não especificavam quais), 

Lelystad e Almere na Holanda, Japão (especialmente Tisuka e Ashiya), Tapiola na 

Finlândia, San Pedro na Costa do Marfim, Evry na França, Louvain-la-neuve na Bélgica 

e Hochdal na Alemanha. Vale registrar que dentro desta temática deu-se atenção a 

questões de design, transportes, financiamento e consumo de energia, apesar de que no 

livro o termo new town abarcava também urban extension (extensão urbana), new urban 

development (novo desenvolvimento urbano) e até mesmo new suburbs (novos 
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subúrbios). A Working Party foi uma nova modalidade de trabalho inventada no seio da 

IFHP onde um grupo de experts se juntavam para colaborar na produção de um relatório 

em um período de três a cinco anos (IFHP-WPNT, 1980).  

Segundo o antigo site internet da IFHP, o tema do congresso internacional em 1981 

em Liège foi “o problema energético e o planejamento urbano/regional nos anos 80”. 

Neste congresso uma das duas conferências principais foi feita pelo Francês Edgard 

Pisani e versou sobre “o problema energético e o planejamento urbano/regional nos anos 

80” (IFHP, 1981a, p. 17-18). No mais, das quatro sessões especiais do congresso uma foi 

sobre transporte aéreo inter-regional no Noroeste da Europa e dois dos sete trabalhos 

trataram especificamente da questão regional: “tráfego aéreo regional na Bélgica” por 

René Ketz (IFHP, 1981a, p. 99-100) e “planejamento regional e problemas ambientais da 

extensão do aeroporto de Luxemburgo” de autoria de Paul Weber (IFHP, 1981a, p. 109-

110). Ainda no mesmo congresso, uma das duas introductions (introduções) do tema dois 

era intitulada “a situação de energia amanhã: a incidência da produção de energia no 

planejamento regional” e foi discutida por dois Belgas, A. Jaumotte e A. Gaivao (IFHP, 

1981b, p. 273-290). Outro fato digno de menção foi a existência de um workshop sobre 

“economia de energia no transporte individual na Bélgica: custos e benefícios das 

estratégias de planejamento urbano e regional para reduzir o consumo de energia no 

transporte”, ministrado pelos Belgas D. Rygole e J. Victor (IFHP, 1981b, p. 503-508). 

Em um encontro em maio de 1988 houve uma sessão temática sobre “a (r)evolução 

eletrônica e o planejamento urbano/regional/nacional”, onde foram apresentados quatro 

trabalhos, um sobre “a revolução eletrônica e mudança organizacional” pelo Holandês 

Tjerk Huppes, um sobre “a revolução eletrônica e o planejamento urbano” por Lars 

Hedman, um sobre “a aceitação social da revolução eletrônica” pelo Alemão Arno Rolf, 

e outro sobre “telemática, o estado-da-arte e para onde vamos à partir daqui” por Paul 

Drewe da Holanda (IFHP, 1988, p. 61-70). O tema geral do 40º congresso da IFHP em 

Dublin em 1990 foi “Políticas de desenvolvimento para áreas rurais, pequenas cidades e 

regiões urbanas”. O tema geral do 41º congresso da IFHP em 1992 em Jerusalém foi 

“Reestruturação nacional, regional e urbana à luz (in the wake of) de rápidas 

transformações – aspectos, implicações, políticas”.  

 

4. Conclusão provisória. 

A IFHP é uma instituição de importância à medida que possibilita a discussão e 

possível aplicação de soluções para o desenvolvimento regional e as problemáticas 

urbanísticas ocorrentes em países de todo o mundo. No princípio a Federação tinha como 

tema principal o movimento das cidades-jardim, mas com o tempo a importância desta 

temática mudou, incorporando temas como, por exemplo, o planejamento desde um ponto 

de vista feminista e o desenvolvimento regional. Foi preciso discutir e resolver os 

problemas de outras áreas, mais próximas do cotidiano da sociedade, como habitação 

popular, planejamento urbano, revitalização e até mesmo trânsito. Com isso as cidades-

jardim perderam força no rol de discussões dos congressos, mas nunca foram 

completamente esquecidas, tendo voltado à tona mais recentemente em um seminário 
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realizado em Paris em abril de 2013, por exemplo. Nas primeiras décadas a Federação se 

solidificou, sempre contando com a participação de um número cada vez maior de 

pessoas. Esse número sofreu queda apenas durante a Primeira Guerra Mundial e nos anos 

em que não houve congressos (de 1915 a 1918).  

Os encontros, nos anos iniciais da história da IFHP, foram realizados em sua maioria 

em Londres e em outras cidades européias. O congresso só saiu da Europa em 1925, 

quando foi realizado em Nova Iorque e em 1938 quando foi realizado na Cidade do 

México. Apesar da tentativa de inclusão dos países latino-americanos e asiáticos dentro 

da Federação, ela continua não sendo tão expressiva quanto a presença massiva de 

representantes Europeus. Com relação à participação do Brasil, temos algumas aparições: 

Victor da Silva Freire esteve no congresso inaugural da IULA em 1913 (UIV, 1913), e o 

arquiteto-urbanista Birkholz Bastos e o engenheiro-arquiteto Lodi estavam na lista de 

participantes do congresso da IFHP em 1962 em Paris. Lodi se tornou membro do Bureau, 

parte da estrutura administrativa da IFHP, naquele congresso (IFHP, 1962, p. 418, 453). 

Oscar Niemeyer estava na lista de participantes do congresso da IFHP em Jerusalém em 

1964 (IFHP, 1964), havia um membro do Escritório (parte da estrutura administrativa da 

IFHP) que era Brasileiro, em 1976; em 1978 no congresso de Hamburgo havia na lista de 

participantes um certo E. Haddad, listado como Research Officer do IPT- Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IFHP, 1978, p. 399) e houve um artigo publicado 

no congresso de 1985 pelo arquiteto brasileiro Geraldo Sá Nogueira Batista, com o título 

“O plano estrutural para o possível crescimento de Brasília”.  

No contexto atual, as ideias de cidade-jardim de Ebenezer Howard estão sendo 

estudadas novamente, porém com enfoques diferentes. Hoje se fala de arquitetura 

sustentável, interação com a natureza, qualidade de vida. Os propósitos de hoje são os 

mesmos do início do século XX, até porque os problemas são semelhantes: cidades 

poluídas, degradadas e com infraestrutura deficiente para suprir as necessidades de sua 

crescente população assim como permanece a necessidade de um desenvolvimento menos 

desigual entre as regiões. 
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Resumo: O presente artigo buscou problematizar a homogeneidade das marcas licitadas e a apropriação do 

território que ocorrem durante o carnaval de Florianópolis - SC, tradicional festejo da cultura brasileira. 

Como objetivos que nortearam a pesquisa, primeiro delimitou-se a área de estudo tendo em vista a 

amplitude do tema. Se utilizou o recorte espacial do carnaval de Florianópolis, mais especificamente um 

estudo de caso do Camarote Skol Floripa, evento privado que utiliza de um espaço público da cidade, a 

Praça Fernando Machado. Este espaço foi concedido numa parceria público-privado pela Prefeitura de 

Florianópolis (gestão 2012-2016), para sediar shows e festas particulares. O segundo objetivo foi a analisar 

a utilização do território da praça durante o período de festividades, usando como referencial teórico, 

Haesbaert e Corrêa, conceituando o que é território e suas tipologias. Terceiro e último objetivo foi refletir 

sobre a homogeneidade da marca licitada e como ela impacta a venda dos trabalhadores ambulantes. A 

metodologia se deu a partir de pesquisas bibliográficas (levantamentos de dados históricos e notícias de 

jornais locais) e entrevistas por telefone (Prefeitura de Florianópolis e Liga das Escolas de Samba de 
Florianópolis -  LIESF) e em campo (comércio local). Como resultado inferimos um conflito de interesses 

no território do carnaval, especialmente entre os comerciantes e a determinação da prefeitura frente a apenas 

uma marca licitada. Em conclusão, entende-se o cenário de carnaval como um espaço de lutas, onde o local 

das festividades sofre mudanças a partir das relações de poder ali inscritas.  

 

Palavras-Chave: Carnaval. Geografia Cultural. Território. Florianópolis. 

 

1. Introdução 

 

No presente artigo discutiremos sobre as dinâmicas territoriais e as diferenciações 

de espaços dentro do tradicional carnaval de Florianópolis/SC, utilizando o recorte 

espacial do Camarote Skol Floripa, que a alguns anos atrai moradores e turistas para o 

centro de Capital nos dias de folia. No decorrer do artigo será abordado mais afundo sobre 

as características deste bloco privado. 

 A pesquisa toma como referência a história do carnaval de Florianópolis, desde o 

surgimento dos primeiros blocos e das primeiras escolas de samba até os dias atuais. 

Destacou-se a participação e a importância dos homens e mulheres escravizados/as no 

surgimento da festa na cidade, circunscrita por morros que outrora foram moradia para 

população liberta. Contextualizou-se também a mudança das primeiras escolas de samba, 

que desfilavam aos arredores da Praça XV de Novembro, para a Avenida Paulo Fontes, 

que acabou se tornando o palco para os desfiles das escolas de samba no século XX.   
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Atualmente as maiores festividades carnavalescas da cidade se concentram no 

centro de Florianópolis, todavia nosso trabalho partiu de um recorte espacial dentro desta 

área, as Praças XV de Novembro, Fernando Machado e da Passarela do Samba Nego 

Quirido. 

 

 
Figura 1: Localização dos pontos de análise. 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2018.  

 

 Seguindo o contexto do carnaval na cidade, abordou-se algumas questões sobre 

os espaços privados e a territorialidade que hoje tomam conta da festa. Partiu-se 

destacando o envolvimento da prefeitura de Florianópolis com as licitações das marcas 

de bebidas. Quem é responsável por todas essas estruturas privadas? E o porquê desse 

domínio de uma determinada marca dentro do carnaval? Foram algumas das questões que 

balizaram esta pesquisa. 

 Muito se tem discutindo, recentemente, acerca desse “novo” carnaval. Os blocos 

de ruas estão aos poucos perdendo suas identidades de blocos abertos, os ambulantes não 

podem mais vender qualquer bebida. Existem cordas que delimitam o espaço da festa e 

há compra de camisetas para shows fechados. Até que ponto o carnaval de Florianópolis 

manterá sua identidade a partir dessas dominações?  

 Este artigo é fruto de um trabalho final da disciplina Geografia Cultural, cursada 

durante o segundo semestre de 2016, sob a orientação da professora Ana Paula Nunes 

Chaves do Departamento de Geografia da Universidade do Estado de Santa Catarina – 

UDESC. 

  

2. O Carnaval em Florianópolis 

 

No início do século XX, homens e mulheres escravizados, desceram os morros dos 

arredores do centro de Florianópolis para participar das festividades carnavalescas. 

Primeiro participaram de blocos, mas não das Sociedades Carnavalescas, pois suas 
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presenças eram proibidas nestes locais. Contudo conquistaram espaço, efetivamente, a 

partir da criação de algumas escolas de samba da cidade, a Protegidos da Princesa (1948) 

e a Embaixada Copa Lord (1955). Essas escolas surgiram em reuniões entre cariocas 

radicados em Florianópolis e moradores da região do Morro da Caixa,.  

Em entrevista para o jornal Notícias do Dia6 o escrivão de polícia aposentado, hoje 

membro da velha guarda da Protegidos da Princesa, Mário Noberto da Silva, 77 anos, 

relatou sobre o histórico da população negra no carnaval: “Só entrava negros, fortes e 

com mais de 1,85 metros como eu”. Somente na década de 1970 é que a população branca 

passou a ter maior participação nas escolas de samba existentes.  

A história de Florianópolis, como todas as cidades, estava conectada com a história 

do Brasil. Mesmo com a assinatura da Lei Áurea, homens e mulheres escravizados eram 

excluídos da vida social das cidades, entretanto, durante o governo de Vargas, o Carnaval 

foi incluído no calendário oficial de comemorações nacionais e o cenário mudou para os 

até então, negros marginalizados.  

Anteriormente, as escolas de samba desfilavam nas ruas do centro de Florianópolis, 

próximas a praça XV de Novembro, mas com o passar dos anos, as escolas foram 

crescendo e foram surgindo novas, vindas de outras comunidades, como é o caso da 

Consulado do Samba, que possui sede na Caeira do Saco dos Limões, bairro este 

localizado no leste da ilha. Com isso, em 1986 por conta da falta de espaço nas ruas da 

cidade, a Avenida Paulo Fontes passou a ser palco para os desfiles. Consequentemente as 

ruas do centro se tornaram ocupadas pelos blocos carnavalescos, que atraíam diferentes 

tipos de públicos.  

Florianópolis já foi considerada a cidade que promovia o segundo melhor Carnaval 

do país, superada apenas pelo do Rio de Janeiro. A ilha transformava-se numa grande 

festa, com suas ruas invadidas pela população e turistas de todo o Brasil e do exterior. 

Havia uma perfeita integração entre o carnaval de passarela, onde desfilavam as Escolas 

de Samba, e as Grandes Sociedades, com o carnaval de rua, integrando principalmente os 

Blocos de Sujos e blocos carnavalescos anônimos que ocupavam todo o centro histórico 

da cidade.  

De Lima, 2008 cita Bakhtin ao dizer que: 

 
Enquanto dura o carnaval, não se conhece outra vida senão a do carnaval. 

Impossível escapar a ela, pois o carnaval não tem nenhuma fronteira espacial. 

Durante a realização da festa, só se pode viver de acordo com suas leis, isto é, 

as leis da liberdade. O carnaval possui um caráter universal, é um estado 
peculiar do mundo: o seu renascimento e a sua renovação, dos quais participa 

cada indivíduo, essa é a própria essência do carnaval, e os que participam do 

festejo sentem-no intensamente.  

 

Essa integração gerou e gera até os dias atuais uma “nova atmosfera” no centro da 

cidade, onde todos que ali estão vivem o carnaval. 

 

2.1 Apropriação do território durante o Carnaval 

 

                                                
6  Disponível em: http://ndonline.com.br/tag_dev.php/florianopolis/noticias/as-tres-fases-do-

carnaval-de-florianopolis.  
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Antes de falar sobre a apropriação dos espaços públicos por eventos e empresas 

privadas durante o carnaval, em primeiro lugar, deve-se caracterizar esses espaços como 

territórios. A conceituação de território é um tanto complexa, diversos autores divergem 

em suas teorias, porém todos possuem um senso comum que: o território é um espaço 

constituído – e que nele encontram-se – relações de poder.     

 Uma das teorias que é possível seguir diz que “o território, em qualquer acepção, 

tem a ver com poder, mas não apenas ao tradicional ‘poder político’. Ele diz respeito tanto 

ao poder no sentido mais concreto, de dominação, quanto ao poder no sentido mais 

simbólico, de apropriação” (Haesbaert, 2004). Quando tratado como poder de dominação, 

o território encontra um caráter funcional, que vincula o espaço e a terra tendo valor de 

troca, mas quando pensado como um espaço de apropriação, o mesmo é definido acima 

de tudo como tendo um caráter simbólico, ou seja, onde o valor de uso da terra é 

expressivo, carregando marcas do que se vive em um determinado espaço.  A 

conceituação de território permeia os poderes de dominação e apropriação, abarcando 

também o poder político-econômico, não sendo o território um espaço onde prevalece 

somente uma espécie de poder, seja ele qual for. Contudo, para entender como se dão 

essas formas de poder e como cada uma age na formação de um território, é importante 

destacar a influência das relações sociais enquanto relações de poder, ou seja, como os 

sujeitos controlam os espaços.     

Pensando o carnaval de rua em Florianópolis, mais precisamente no centro da 

cidade, essas relações ficam mais nítidas. Os sujeitos, nesse caso empresas, exercem sua 

relação de poder de forma dominante, controlando o espaço ao passo que criam lugares 

exclusivos para determinado público, os “camarotes”. Concomitantemente, existem 

territórios de apropriação que também exercem controle sobre o espaço que ocupam. Para 

exemplificação, no sábado de carnaval em Florianópolis, há duas festas que acontecem 

simultaneamente nos arredores da Praça XV. Uma privada, onde há o poder dominante 

exercido por empresas que controlam aquele espaço e que utilizam determinada área 

apenas como valor de troca (o camarote), e um bloco tradicional público, que têm aquele 

espaço como um valor de uso, ou seja, utiliza aquele espaço sem nenhum fim além de 

diversão. 

Contudo, para entender essa territorialização que ocorre no centro de 

Florianópolis, é necessário entender a historicidade desse território, “sua variação 

conforme o contexto histórico e geográfico” (HAESBAERT, 2004). Analisando todo o 

contexto histórico do carnaval em Florianópolis, percebe-se a relevância do centro da 

cidade para essa festividade, não somente por sua centralidade, que acaba deslocando um 

grande número de foliões, mas também por possuir valores simbólicos relacionados a 

determinados locais, como a Praça XV de Novembro, a Praça Fernando Machos 

(Miramar) e o Largo da Alfândega.  

Partindo desse histórico da territorialidade e da importância do centro de 

Florianópolis para o carnaval, nota-se o motivo pelo qual, principalmente empresas 

privadas relacionadas a eventos, procuram esses lugares para realização de suas festas. 

Outro ponto de suma importância a ser destacado são as diferenças temporais que esse 

território (centro da cidade) toma, não somente em caráter histórico, mas em caráter 

cotidiano. Este é delimitado conforme a identidade territorial que cada grupo aplicará 

nesse espaço em um determinado período. 

Tendo a Praça XV e seu entorno como exemplificação, pode-se observar 

diferentes territórios tanto diariamente como anualmente. Diariamente, pela manhã 



 

131 

 

podemos observar que este espaço serve de ponto de encontro e de espera das pessoas 

que frequentam o centro para hábitos corriqueiros (como compras, trabalho e outros).  A 

noite, a Praça esvazia-se de seus frequentadores diurnos, para dar espaço a usuários de 

drogas, prostitutas e moradores de rua.  

Durante o ano também podemos observar a mobilidade desse território, como no 

caso do carnaval, onde o espaço serve como ponto de encontro de diversos públicos 

(moradores, turistas, vendedores ambulantes) que usufruem desse espaço para um 

momento de diversão e festejo, como no Bloco dos Sujos, tradicional encontro do carnaval 

da cidade. Conjuntamente a este bloco, há o Camarote Skol Floripa, uma estrutura 

próxima ao bloco, que sedia uma festa privada open bar, isto é, com bebidas livres e 

atrações próprias aos pagantes.  

 

2.3 Camarote Skol e a prefeitura de Florianópolis: a concessão dos espaços públicos 

à empresas privadas 

 

O Camarote Skol Floripa é uma das atrações do Carnaval Skol, ação da marca de 

cerveja homônima (do grupo AMBEV) que promove e patrocina uma série de festas ao 

redor do país. Em Florianópolis, os eventos acontecem na Praça Fernando Machado, 

antigo Miramar, localizada no centro da cidade de Florianópolis, e na Passarela de Samba 

Nego Quirido. Ao decorrer dos dias de folia, o Camarote Skol apresenta atrações como 

shows de artistas nacionais.   

Ao contatar a Prefeitura de Florianópolis acerca dos contratos e informações do 

Camarote, informou-se que o carnaval de Florianópolis “há tempos não é mais 

responsabilidade das pastas da Secretaria de Cultura ou Turismo”, diferentemente de 

grandes capitais como Rio de Janeiro e São Paulo, que encaram a data como um momento 

de valorizar a cultura nacional, proporcionar lazer a população e gerar rendimentos para 

o governo. Em resposta, foi recebido a informação de que a Liga das Escolas de Samba 

de Florianópolis (LIESF), uma organização não governamental, cuida dos contratos com 

a empresa AMBEV, e a Prefeitura apenas concedeu o espaço público a empresa. Tentou-

se contato via e-mail e telefone com a liga, mas não se obteve sucesso. 

Durante o período de realização desta pesquisa, segundo semestre do ano de 2016, 

foi noticiado em meios de comunicação, uma entrevista com o então prefeito de 

Florianópolis, César Souza Junior, sobre como seriam destinados os recursos ao carnaval 

de 2017 e também às festas de fim de ano do ano 2016. Segundo entrevista7 realizada 

pelo jornal, o carnaval foi novamente financiado por empresas privadas, tendo como 

mediador não mais a prefeitura da cidade, mas sim a Liga das Escolas de Samba de 

Florianópolis (LIESF). Em suas palavras, o prefeito disse: “Vou buscar a iniciativa 

privada para a gente ter uma boa festa”, segundo ele o dinheiro que antes era para o 

carnaval e festividades de fim de ano, agora será destinado às entidades que cuidam de 

crianças carentes, ação está divulgada exorbitantemente pela mídia local e pela atual 

prefeitura. 

No jornal Noticiais do dia, que possui grande relevância na cidade, há uma matéria 

que confirma a gestão exclusiva da LIESF nos próximos carnavais e os desafios que 

                                                
7  Disponível em: http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-

almoco/videos/t/edicoes/v/festas-de-fim-de-ano-e-carnaval-nao-terao-repasse-de-dinheiro-publico-diz-

prefeito/5471141/ 
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devem enfrentar com a nova gestão: “O maior desafio vai ser manter o Carnaval vivo.” 

afirma Fabio Botelho, atual presidente da Liesf. Historicamente o evento recebe recursos 

públicos do governo do Estado e da prefeitura. Só que a fonte secou”. 

A partir da concessão do espaço público pela Prefeitura de Florianópolis, a 

empresa instala uma infraestrutura que conta com palcos, banheiros e bares. Para 

utilização dos mesmos, é necessária a compra de um ingresso, que pode variar de R$70,00 

a R$250,00. É comum ver também foliões que não compram o ingresso, mas aproveitam 

os shows oferecidos pela marca ao redor da infraestrutura. 

Além de possuir uma área privada como citada anteriormente, a empresa 

conseguiu, conjuntamente a Prefeitura, a possibilidade de vender nas áreas onde há o 

Camarote, apenas a cerveja Skol. Além dos comerciantes nos seus estabelecimentos e os 

vendedores ambulantes, criando um “domínio do mesmo” durante o evento cultural, que 

tradicionalmente é marcado por ser livre e plural. 

 

 
Figura 2: Diretor da AMBEV Fernando Campos e o então prefeito César 

Souza Júnior (Gestão 2012-2016) 
Fonte: Diário Catarinense.  

 

2.4 Outras visões do território no Carnaval: os comerciantes 

 

Tendo em vista que somente a utilização do referencial teórico não seria suficiente 

para especializar e problematizar o uso exclusivo de uma marca durante o período de 

carnaval na cidade de Florianópolis, buscou-se solicitar informações sobre os contratos e 

as licitações junto à prefeitura da cidade para a obtenção de dados para um melhor 

resultado, contudo houve divergência de informações perante setores da prefeitura e com 

isso as informações não foram obtidas. Sem o uso de informações institucionais referente 

à apropriação do entorno da Praça XV de Novembro pelo Camarote Skol, foi realizada 

uma pesquisa empírica com comerciantes locais, para então obter informações sobre 

alguns pontos importantes para a pesquisa.  
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Por conta de a pesquisa acontecer em horário comercial, alguns estabelecimentos 

estavam movimentados e não foi possível realizar a entrevista, e também por conta do 

horário e da movimentação causada pelo tal, não puderam ser feitas muitas perguntas, 

pois demandaria muito tempo.  

Foram entrevistados comerciantes de quatro estabelecimentos fixos próximos ao 

local onde fica a estrutura do Camarote Skol durante o carnaval. Os mesmos foram 

questionados sobre os seguintes pontos: Se conheciam a estrutura do Camarote Skol, e se 

sim, o que achavam do uso exclusivo do local para o Camarote Skol e por fim, se eles 

possuíam maior movimento durante o período de carnaval do que no restante do ano e se 

a obrigatoriedade de produtos da Ambev influenciava nas vendas nesse período.  

Sobre o conhecimento da estrutura do Camarote, todos os comerciantes 

responderam que conheciam, mas que nunca frequentaram. As opiniões sobre o uso do 

espaço público divergiam entre os comerciantes. Alguns falaram que não interferia muito, 

pois os clientes viriam à loja da mesma forma, enquanto outros relatavam que, em 

determinados dias do carnaval que há outras festas acontecendo simultaneamente o 

Camarote Skol “rouba um pouco os clientes”.  

Quando abordado sobre a obrigatoriedade da venda dos produtos da Ambev no 

carnaval do centro da cidade (deixando claro que essa obrigatoriedade não vale para 

comerciantes fixos, somente para ambulantes e eventos que ocorrem somente nos dias do 

carnaval) um dos comerciantes disse:  

 
“A Skol em si quer impor o nome deles, a marca, e querem colocar o valor x 

deles e os comerciantes que se ferram né?! Tipo, o ano passado todinho a gente 

trabalhou sem Skol, só com Brahma, sem enfrentar eles. Esse ano vai ser igual, 

vamos excluir totalmente Skol, só vamos trabalhar com Brahma, Heineken e 

outras empresas.” 

 

Outra comerciante também partilhou da ideia de não utilizar a marca Skol durante 

o carnaval “Eu acho errado essa obrigatoriedade, porque tem os ambulantes que 

competem com a gente e acabamos vendendo outras mercas tipo “Bud” e Brahma, que 

são as que mais saem”. 

 Com os relatos fica evidente a concorrência entre ambulantes e comerciantes. 

Como o preço é tabelado, alguns estabelecimentos fixos não podem vender cervejas da 

marca Skol ao seu valor e, portanto optam por outras marcas para agradar e, 

principalmente, atrair outros tipos de consumidor.  

Quando perguntado sobre a mudança de vendas durante o período carnaval em 

comparação ao resto do ano, notou-se nas respostas de alguns comerciantes que além de 

ser carnaval, (o que por si só já aumenta o número de vendas) é naquela área que se 

concentra as festividades carnavalescas do centro da cidade, por isso o número de vendas 

é tão dísparo em relação a outras épocas do ano, como natal, onde o fluxo de pessoas se 

concentra em outros locais da cidade, como a Rua Felipe Schimdt.  

Pensando nesses diferentes fluxos, torna-se importante destacar a utilização 

diferenciada desse espaço durante o ano. Primeiramente convém salientar a diferença de 

territorialidades naquele espaço anualmente. Segundo os comerciantes, aquela área 

durante o ano, concentra principalmente pessoas que trabalham pelas redondezas, 

pedestres que usam como trajeto até os terminais de ônibus (que são dois, um próximo á 

Praça XV de Novembro e outro próximo ao Mercado Público Municipal) e poucos 

consumidores à procura de algum bem ou serviço. No período do carnaval aquela área 
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muda totalmente seu perfil, passa a ser o local escolhido por milhares de foliões que vão 

ao centro da cidade para festejar. Essa diferenciação do uso do território durante 

determinado tempo é abordado por Côrrea (1995) quando fala sobre as “territorialidades 

flexíveis”: 
Territórios, que são no fundo antes relações sociais projetadas no espaço que 

espaços concretos [...], podem, conforme já se indicara na introdução, formar-

se e dissolver-se, constituir-se e dissipar-se de modo relativamente rápido (ao 

invés de uma escala temporal de séculos ou décadas, podem ser simplesmente 

anos ou mesmo meses, semanas ou dias), ser antes instáveis ou estáveis ou, 

mesmo, ter existência regular, mas apenas periódica, ou seja, em alguns 

momentos – e isto apesar de que o substrato espacial permanece ou pode 

permanecer o mesmo.  

Baseando-se em Corrêa e com o uso de entrevistas, fica claro perceber as 

mudanças e as diferentes relações que se dão nesse substrato espacial instransponível: 

como o Camarote Skol consegue, localizando-se em determinado ponto estratégico, 

mudar a dinâmica de um espaço em um curto período de tempo. 

 

Figura 3: Vista da Praça Fernando Machado durante a semana no mês de 

Novembro 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 4: Vista do Miramar durante o sábado de carnaval 
Fonte: Google Imagens. Acesso em 09/2018 

 

3. Considerações Finais 

 A partir dessa pesquisa, consegue-se perceber o quanto o cenário do carnaval pode 

ser (e conter) espaços de lutas. Como essa festividade interfere em um determinado local 

e como este pode ser mudado através destas relações de poder, principalmente a de 

dominação, quando associado a empresários e de apropriação, quando relacionados aos 

foliões. 

Estabelece-se então o questionamento principal, que só será respondido com o 

passar dos tempos e com a manutenção, ou não, das medidas governamentais: A 

privatização do carnaval de Florianópolis e a chegada de empresas do ramo de 

entretenimento limitarão o acesso da população, em geral, a locais públicos durante os 

festejos? As festas no centro da cidade perderão seu caráter “de rua”, como historicamente 

é visto?  Sucedem-se, com esses novos questionamentos possibilidades de outras 

pesquisas: até que ponto a Prefeitura deve se responsabilizar pelos gastos do Carnaval? 

Há um retorno, seja econômico ou social, de um investimento neste tipo de evento, à 

sociedade civil?  

 Nota-se que até mesmos as festividades tradicionais possuem em sua estrutura 

questões geográficas intrínsecas, que muitas vezes não são notadas, como as questões 

territoriais e as lutas de poder, que são encontradas incessantemente em múltiplas 

ocasiões cotidianas. Percebe-se que o presente artigo busca iniciar uma discussão que 

abrange toda a população de Florianópolis ligada direta ou indiretamente com o Carnaval 

da Cidade, e até que ponto a festividade é boa e em quais momentos são ruins para esse 

público, seja eles os foliões ou até mesmo os empresários e comerciantes.  

Por fim, esse território que numa determinada época do ano sofre modificações 

para atender o público carnavalesco, também é morada durante o restante do ano de 
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públicos diferentes e festividades diferentes, que constroem diariamente a identidade da 

cidade de Florianópolis. 
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Conflitos territoriais urbanos como motores de fragilidades e riscos ambientais: os 

casos dos municípios de Camboriú e Balneário Camboriú - SC 

 

Stephanie Luise de Pinho 

 

Resumo: Os conflitos territoriais urbanos são resultados de processos de divergências entre modelos de 

valores da cidade, onde podem ser divididos de forma abrangente entre valores de uso e de trocas, estes 

valores não conflitam apenas entre eles, mas dentro de si mesmos, tornando a análise dos mesmos 
complexa. De maneira geral o presente trabalho busca demonstrar os impactos entre estes conflitos no meio 

ambiente de forma a produzir fragilidades, evidenciando que estas fragilidades não são causadas 

simplesmente pela existência de populações de baixa renda que fazem ocupações irregulares, ou seja, 

desmistificar o discurso de que a parte antrópica da culpa de um desastre socioambiental é da população de 

baixa renda. É uma pesquisa bibliográfica que traz os municípios de Camboriú e Balneário Camboriú para 

exemplificar estes conflitos trazidos por diferentes atores. Os resultados encontrados são a visualização 

destes conflitos dentro do território urbano destas duas cidades. Concluindo que a existência de 

desigualdade social na exposição aos riscos ambientais é evidente por mais que não sejam apenas os pobres 

que ocupem áreas de preservação permanente, ou seja, que populações de alto poder aquisitivo também 

prejudicam o meio ambiente, por fim, que a base das tragédias frequentes está no processo de crescimento 

urbano brasileiro. 

 

Palavras-chave: Conflitos territoriais urbanos, Fragilidades ambientais, Áreas de risco.  

 

1. Introdução   

 

O presente ensaio objetiva explanar as reflexões iniciais elaboradas no contexto do 

projeto de mestrado, desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Planejamento 

Territorial e Desenvolvimento Socioambiental da Universidade do Estado de Santa 

Catarina a partir de agosto de 2018.  

Dentro do campo do conhecimento dos estudos urbanos, dialogando com autores 

como Ermínia Maricato, Milton Santos, David Harvey e Henri Lefebvre, buscamos 

entender como os conflitos inerentes ao processo de produção do espaço, a partir da 

relação contraditória entre os agentes “Estado, Trabalho e Capital”, geram fragilidades 

ambientais e vulnerabilidades - expondo principalmente populações pobres ao risco.  

Milton Santos (2009), por exemplo, em "A Urbanização Brasileira", traz um pensamento 

interessante para expressar esta contradição. O geógrafo argumenta que na cidade 

brasileira contemporânea o próprio poder público tornou-se criador de escassez, 

estimulando a especulação, fomentando a produção de espaços vazios dentro das cidades 

e, consequentemente, empurrando as populações pobres para as periferias. 

O escrito inicia explorando a essência destes conflitos urbanos, para em seguida 

avançar no entendimento dos componentes sociais do risco, apoiado especialmente em 

Henri Ascelrad. Adiante, investiga-se como as características fundamentais da 

urbanização brasileira acarretaram na ocupação de áreas ambientalmente frágeis, e como 

isso se processou na realidade dos municípios de Camboriú e Balneário Camboriú, 

trazendo informações comparativas através de mapas e tabelas. Por fim, reflete-se sobre 

a importância da conservação das áreas de APP para prevenir a formação de áreas risco. 
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2. Os Conflitos Territoriais Urbanos: a produção socioespacial da desigualdade 

 

A cidade pré-capitalista caracteriza-se, segundo Lefebvre (1976), como sendo muito 

mais obra do que produto, pois nem a cidade nem a terra haviam se transformado em 

mercadoria. As cidades antigas e medievais eram o lócus de produção de conhecimento, 

de técnicas e obras, ou seja, as relações sociais davam-se preponderantemente em função 

de um valor de uso do que de troca. Neste contexto, classes ricas justificavam seu 

privilégio ante à comunidade através de rituais festivos, embelezamentos, de palácios 

ornamentados etc.; não com o objetivo de valorização monetária, mas para angariar 

prestígio.  

Na cidade capitalista, o sentimento de pertencimento à cidade, comum a todas as 

classes, aos poucos foi sendo suplantado. O espaço urbano, construído primordialmente 

como valor de uso, passa a ter o valor de troca, passando a viver intensamente a 

contradição entre esses valores. Na cidade capitalista, o espaço urbano é produzido e 

reproduzido a partir das relações espaciais conflituosas entre três grandes agentes: o 

Estado, os trabalhadores e o capital. 

O Estado fomenta a produção, distribuição e administração da maioria dos meios de 

consumo coletivos, ele ainda interfere na localização que por sua vez  gera a valorização 

das coisas existentes no espaço urbano, através da infraestrutura, e dos objetos.  

Sendo assim, ele é fundamental na organização das cidades. O Estado tem, ainda, 

uma forte atuação reguladora no âmbito do urbanismo. Neste campo, em "As ideias fora 

do lugar e o lugar fora das ideias", Maricato (2002) investiga a história do planejamento 

urbano no Brasil e evidencia que esta é marcada pela diferenciação entre a retórica e 

prática, onde os direitos universais e a normatividade cidadã dos textos se contrapõem às 

discriminações e desigualdades apresentadas na gestão urbana.  

Em última análise, o planejamento urbano brasileiro modernista/funcionalista 

contribuiu para dominação ideológica do capital, fomentando a especulação imobiliária. 

Os Planos Diretores, especialmente pós-Estatuto da Cidade, são documentos de grande 

qualidade, mas que dependem da aprovação das Câmaras Municipais e da gestão e 

execução das Secretarias de Planejamento, que não raramente respondem aos interesses 

das elites locais, representadas pelo capital imobiliário, ficando evidente que as leis, o 

planejamento urbano, o mercado e a cidade são para alguns. Diante deste histórico de 

atuação seletiva do Estado, a autora ainda afirma que a ocupação ilegal da terra urbana é 

parte do modelo de desenvolvimento urbano no Brasil. A ilegalidade na provisão de 

grande parte das moradias urbanas é funcional para a manutenção do baixo custo de 

reprodução da força de trabalho e do clientelismo político-eleitoral, como também para a 

existência de um mercado imobiliário especulativo.  

Na arena aberta pela ausência de regulação do Estado, os conflitos territoriais urbanos 

entre o capital e o trabalho se acentuam. De um lado, os trabalhadores lutam pela cidade 

enquanto valor de uso, almejam da cidade condições para tocar a vida: moradia, 

transporte, lazer, vida comunitária. De outro, os agentes do capital, cuja atuação na cidade 
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objetiva o lucro, utilizando a cidade como objeto de extração de ganhos.  

Maricato (2002) aponta, portanto, a valorização imobiliária incitada pelo capital e 

permitida pelo Estado como base para a segregação socioespacial e a carência 

habitacional. A especulação imobiliária nas cidades aumenta o preço do solo e faz com 

que a população mais pobre ocupe áreas mais afastadas, sem infraestrutura, ou se aventure 

em habitar áreas de risco.  

Maricato (2010, p.43) afirma que “O acesso à moradia está ligado ao seu preço, que 

por sua vez, depende da sua localização na cidade”. Para a população pobre, as 

alternativas de escolha de seu espaço de moradia, trabalho ou lazer foram historicamente 

negadas pelo caráter capitalista da distribuição da terra urbana, que tem seu valor 

determinado pela sua localização, ou seja, sua infraestrutura e a sua acessibilidade. Na 

cidade brasileira contemporânea, o mercado imobiliário cumpre um papel preponderante 

enquanto agente produtor do espaço urbano, onde o Estado é insuficiente frente à atuação 

forte dos lobbys e mesmo a existência de uma legislação tão vanguardista quanto o 

Estatuto da Cidade não garante a participação das classes populares. 

  

2.1 O fator social do risco8: de ambiental para socioambiental  

Um histórico da percepção do risco como fator social é evidenciado por Henri 

Acselrad (2002) em "Justiça Ambiental e Construção Social do Risco", onde o autor 

demonstra a passagem de uma visão dos defensores da modernização ecológica no escopo 

da teoria da sociedade do risco, para os sujeitos que evidenciaram a relação lógica entre 

injustiça social e degradação ambiental.  

 Segundo Acselrad (2002), os defensores da modernização ecológica buscavam agir 

na lógica econômica, atribuindo ao mercado a capacidade institucional de resolver a 

degradação ambiental, especialmente mediante o lançamento de energias limpas. A 

sociedade do risco proposta por Ulrich Beck, por exemplo, traz a visão dos riscos 

ecológicos como risco proto-industrial, onde o conflito ecológico não remete à categoria 

capital, desviando a atenção política das críticas ao capitalismo. Ele desconsidera a 

categoria capital, e concentra suas proposições na ação “reflexiva” sobre o controle das 

tecnologias, não se opondo à modernização ecológica, mas criticando essa modernização. 

Nem os teóricos da modernização ecológica, nem os da sociedade do risco incorporaram 

a diversidade social na construção do risco e uma lógica política que orienta a distribuição 

desigual dos danos ambientais. 

Ainda segundo o autor, os sujeitos sociais que se preocuparam em evidenciar a 

importância de uma relação lógica entre injustiça social e degradação ambiental são 

aqueles que não confiaram no mercado como instrumento de superação da desigualdade 

ambiental. Estes consideraram clara a existência de desigualdade social na exposição aos 

riscos ambientais e acreditaram que para superá-la seria necessário ganhos em 

democratização e não em eficiência e ampliação do mercado. Em 1990, a Environmental 

                                                
8 Segundo o glossário da Defesa Civil, risco pode ser entendido como: relação existente entre a 

probabilidade de que uma ameaça de evento adverso ou acidente determinado se concretize e o grau de 

vulnerabilidade do sistema receptor a seus efeitos. 
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Protection Agency dos EUA, criou então um grupo para estudar o risco ambiental em 

comunidades de baixa renda, e com suas conclusões sugeriu maior participação destas 

comunidades nos processos decisórios relativos às políticas ambientais. Em 1991 foi 

aprovado os “17 Princípios da Justiça Ambiental” com objetivo de modificar a política 

ambiental dos EUA, incorporando as minorias e fundindo direitos civis e preocupações 

ambientais. 

 

2.2 A urbanização brasileira sob a ótica socioambiental 

O processo de urbanização se apresenta como uma máquina de produzir 

favelas e agredir o meio ambiente. O número de imóveis ilegais na maior parte 

das grandes cidades é tão grande que, inspirados na interpretação de Arantes e 

Schwarz sobre Bretcht, podemos repetir que “a regra se tornou exceção e a 

exceção regra”. A cidade legal (cuja produção é hegemônica e capitalista) 

caminha para ser, cada vez mais, espaço da minoria. (MARICATO, 2008, 

p.39). 

Maricato (2002) afirma que a gigantesca ilegalidade das ocupações urbanas 

brasileiras não é fruto da ação de lideranças subversivas que querem afrontar a lei, mas 

resultado de um processo de urbanização que segrega e exclui, onde a herança da 

sociedade patrimonialista e c1ientelista próprias do Brasil pré-republicano se fazem 

presente. A autora afirma que a invasão de terras urbanas no Brasil é parte intrínseca do 

processo de urbanização: ela é estrutural e institucionalizada pelo mercado imobiliário 

excludente e pela ausência de políticas sociais. Maricato (2002, p. 154) ainda afirma que 

“se somarmos os moradores de favelas aos moradores de loteamentos ilegais temos quase 

a metade da população dos municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo”, deixando assim 

evidente que a informalidade não é uma simples exceção. Por fim, aponta como 

consequência desse processo desigual a produção de fragilidades ambientais: 

Dentre as consequências do processo anteriormente descrito, interessa destacar 

duas delas, que estão entre as principais: a) a predação ambiental que é 

promovida por essa dinâmica de exclusão habitacional e assentamentos 

espontâneos; b) a escalada da violência, que pode ser medida pelo número de 

homicídios e que se mostra mais intensa nas áreas marcadas pela pobreza 

homogênea, nas grandes cidades. (MARICATO, 2002, p.162) 

 

O intenso processo de urbanização brasileira é considerado por diversos autores 

como responsável pelo aumento da incidência de desastres no Brasil nas últimas décadas, 

pois o mesmo resultou em um crescimento desordenado, sem planejamento, e na 

ocupação de áreas impróprias. No livro "Habitação e Cidade", Maricato (2010) aponta o 

processo de crescimento urbano brasileiro como base das tragédias frequentes que nos 

atingem direta ou indiretamente, tais como enchentes, deslizamentos de morros, poluição, 

etc.  

Franke et al. (2009, p.15 á 17) percebe os desastres como fenômenos que 

transformam a fragilidade natural em vulnerabilidade social, reflexos da organização da 

sociedade através da ocupação do espaço e da utilização de recursos naturais, sendo 
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constructos da vulnerabilidade social da população ampliados pela incapacitação da 

sociedade. Por esses fatores, os desastres naturais devem ser entendidos como 

socioambientais. 

Podemos perceber a susceptibilidade de uma área como a possibilidade de ocorrer 

nela fenômenos naturais pelos condicionantes físicos existentes, e a vulnerabilidade como 

as possibilidades de dano da ocorrência deste fenômeno. A vulnerabilidade localiza-se, 

portanto, na exclusão socioespacial, nas políticas econômicas, na falta de infraestrutura, 

de habitações, no despreparo da população frente ao perigo e na ausência de políticas 

públicas. 

Os espaços de aglomerações humanas de caráter urbano são mais suscetíveis a 

problemas quanto mais invasivos forem, segundo Franke et al. (2009, p.16 e 17): “Quanto 

mais desequilibradas as relações entre sociedade e natureza, mais destrutivos se tornam 

inundações e escorregamentos”. As cidades brasileiras desenvolveram-se de forma densa 

e populosa expandindo-se horizontal e verticalmente, impermeabilizando o solo e 

ocupando os espaços antes destinados ao escoamento e absorção da água, emitindo gases 

nocivos, retirando a mata ciliar, mudando o fluxo dos ventos através de barreiras, gerando 

ilhas de calor, desgastando os solos através da retirada de vegetação, e outros diversos 

fatores que desequilibraram as relações sociedade e natureza. No espaço urbano, todos 

esses fatores ambientais conectam-se para formar o contexto do risco socioambiental, 

como demonstra o organograma abaixo: 

 

 

 

Figura 1: Problemas ambientais urbanos e sua conectividade 

Fonte: Cadernos metrópole 19, pg. 42, 1° Semestre de 2008 
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A desigualdade social na exposição aos riscos ambientais é evidente, visto que os 

mais pobres são os que mais sofrem. Isso não significa que somente eles são afetados, 

mas é mais comum a pobreza estar sobreposta à ocupação de locais perigosos. Segundo 

Bryant (2005, p.5) “A gravidade do perigo natural depende de quem você é, e de qual 

sociedade você pertence no momento do desastre.” A parcela da população mais 

vulnerável aos impactos dessa relação é aquela que se submete a encará-los por não 

possuir melhor alternativa, distribuindo-se por localizações perigosas ou áreas de 

preservação ambiental. 

Há uma correspondência direta entre a rede hídrica e a localização das favelas 

no ambiente urbano (LABHAB, 1999). O confinamento dos córregos devido à 

ocupação de suas margens promove uma sequência de graves problemas: 

entupimentos constantes dos córregos com lixo, dificuldade de acesso de 

máquinas e caminhões para a necessária limpeza, enchentes decorrentes dos 

entupimentos e finalmente a disseminação da leptospirose e outras moléstias, 

devido às enchentes que transportam para o interior das favelas material 

contaminado pela urina dos ratos e pelos esgotos. As áreas ambientalmente 

frágeis - beira de córregos, rios e reservatórios, encostas íngremes, mangues" 

áreas alagáveis, fundos de vale - que, por essa condição, merecem legislação 

específica e não interessam ao mercado legal, são as que "sobram" para a 

moradia de grande parte da população. As consequências são muitas: poluição 

dos recursos hídricos e dos mananciais, banalização de mortes por 

desmoronamentos, enchentes, epidemias etc. É frequente esse conflito tomar a 

seguinte forma: os moradores já instalados nessas áreas, morando em pequenas 

casas onde investiram suas parcas economias enquanto eram ignorados pelos 

poderes públicos, lutam contra um processo judicial para retirá-los do local. 

Nesse caso eles são vistos como inimigos da qualidade de vida e do meio 

ambiente. A remoção como resultado do conflito não é, entretanto, a situação 

mais corrente. Na maior parte das vezes a ocupação se consolida sem a devida 

regularização. (MARICATO, 2002,p.163) 

Entretanto, no Brasil, as classes mais altas igualmente ocupam áreas ambientalmente 

frágeis - como áreas de orla marítima - e colaboram na produção do risco através da 

impermeabilização do solo, da expansão do perímetro urbano para dentro de áreas de 

preservação permanente, entre outros. A diferença é que esta ocupação se deu por uma 

escolha e não pela imposição da necessidade de habitar. Por isso, a exclusividade da 

favela como elemento de degradação ambiental é pressuposto classista de que pobre 

desmata e rico preserva9. 

                                                
9 Para ilustrar tal constatação, tem-se que, segundo reportagem publicada no site da UOL em 19 de 

maio de 2015, os ricos são os que ocupam ilegalmente as maiores áreas públicas do Distrito Federal. Estudo 

feito pela Câmara Legislativa do DF revelou que as invasões feitas na orla do Lago Paranoá – uma das 

regiões de maior poder aquisitivo do país – superam a área somada pelas três ocupações mais carentes da 

capital federal – a Vila Estrutural, o Pôr do Sol e o Sol Nascente.  
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Harvey em “o trabalho, o capital e o conflito de classes em torno do ambiente 

construído nas sociedades capitalistas avançadas”  explica que a atuação do capital na 

cidade responde à interesses diversos (apropriação da renda direta e indiretamente, 

procura juros e lucro através da construção de novos elementos no meio construído ou 

encarar o ambiente como um dreno para o capital excedente, com vistas ao estimulo da 

produção e acumulação de bens). Geralmente, os interesses do capital do setor imobiliário 

se voltam para as áreas de proteção ambiental a fim de ampliar as fronteiras do mercado 

formal, fazendo justificativas de que combaterão a favelização e preservarão o meio 

ambiente visto a baixa densidade, ficando nítida na contemporaneidade a disputa entre 

classes sociais pela ocupação daquelas áreas desprezadas pelo mercado no passado. As 

normas ambientais e urbanísticas que deveriam ser flexibilizadas para garantia do direito 

de habitação, servem como sustentação jurídica ao ato de remoção das comunidades e aos 

interesses do setor imobiliário. 

A ocupação litorânea com viés turístico-veranista, além de acarretar na expulsão de 

populações tradicionais, é a nítida expressão de que os empreendedores buscam o 

aproveitamento máximo das condições de lazer da área sem as devidas preocupações 

ambientais. Ocupações em áreas de dunas, por exemplo, podem resultar em recuo 

gradativo da linha de praia, avanço sistemático do regime de ondas sobre o berma, erosão 

da praia, escoamento superficial concentrado, etc. A ocupação junto à orla marítima, pode 

interferir na dinâmica da praia com as construções servindo como barreira para a ação das 

ondas do mar, além de aumentarem as possibilidades de poluição das águas e do solo pela 

colocação de resíduos sólidos e despejo de efluentes domésticos. As grandes áreas 

ocupadas com condomínios de luxo também podem contribuir para a substituição da 

vegetação nativa por ambientes artificializados, onde são feitos projetos de 

ajardinamentos com a utilização de espécies vegetais exóticas, que prejudicam de forma 

relevante a fauna e a flora local.  

 

2.3 O Caso de Balneário Camboriú e Camboriú- SC 

Com a grande produção cafeeira, aponta Bernardi (2017), Camboriú abriu estradas 

para liga-la comercialmente a Itajaí, deslocando sua concentração econômica para o 

interior do município e deixando a localização balneária para os pescadores locais, a partir 

de 1920 com as práticas turísticas, começou uma nova ocupação da orla marítima 

deslocando os pescadores pra outros pontos do município. Devido a esta inserção 

turística, em 1964, o centro praiano emancipa-se constituindo o município de Balneário 

Camboriú. 

Dentre os municípios que compõem o Centro-Norte do Litoral Catarinense, 

Camboriú destaca-se pela maior porcentagem populacional vivendo abaixo da linha de 

pobreza. Enquanto isso, Balneário Camboriú apresenta a menor porcentagem de pessoas 

vivendo nessas mesmas condições e ainda a maior quantidade percentual de pessoas com 

renda nominal mensal superior a 30 salários mínimos. 

 

Tabela 1: Composição das Classes Sociais nos municípios do Centro-Norte do Litoral Catarinense 
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Fonte: GERCO/SC (2010) 

 

No litoral norte catarinense, grande parte dos problemas ambientais decorrem da 

ocupação desordenada de áreas ambientalmente frágeis. O cenário mais preocupante é o 

das áreas de encostas, margens de cursos d`água, formações dunares e de restinga que, 

mesmo consideradas de preservação permanente sofrem ocupações. O processo de 

ocupação, da maneira que vem ocorrendo, pode levar a um grande deficit de moradias 

permanentes e adequadas, principalmente para a população de baixa renda. A ocupação 

de áreas naturalmente vulneráveis (encostas, manguezais, restingas, margens de rio e 

dunas) pelas classes populares neste município, no entanto, é também consequência da 

violenta e elitizada urbanização consolidada sobre as restingas de Balnerário Camboriú. 

Em todos os casos a especulação imobiliaria  é a grande impulsionador dessas ocupações. 

 Bernardi (2017) comenta sobre os imóveis localizados na Avenida Atlântica de 

Balneário Camboriú terem suas exclusividades garantidas pelos investimentos públicos e 

privados. Os melhoramentos urbanos custeados pelo poder público dão a cidade um maior 

potencial de investimentos imobiliários. A autora aponta que a urbanização e o 

planejamento urbano de Balneário Camboriú sempre estiveram ligados a relações 

contínuas entre a construção civil e administração pública municipal.  Um exemplo destas 

relações foi a duplicação da Estrada da Rainha. Esta estrada for implementada em uma 

área de preservação permanente, sobre um morro com grande inclinação, que mesmo em 

época de temporada não apresentava fluxo intenso de veículos. Foi autorizada pelo poder 

público municipal e executada por três construtoras que possuíam terrenos naquele local 

e resultou no desbarrancamento de parte da lateral da respectiva estrada.  

Por outro lado, Camboriú vem se configurando como fornecedor de mão de obra para 

a construção civil e manutenção dos investimentos imobiliários de Balneário. Em relação 

a fluxos de entrada e saída -na atração ou repulsão- dos municípios em relação ao trabalho, 

Balneário Camboriú se destaca por receber 7,3 mil pessoas, contrariamente a Camboriú 

cujo destaque se dá por fornecer volumes elevados de mão de obra para outros municípios 
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(6.641 pessoas). Sendo a taxa de atração de Balneário Camboriú de 25% e a taxa de 

repulsão de Camboriú de 43,78%. 

 

Quadro 1:Municípios com maiores fluxos pendulares intraestaduais de destino e origem para trabalho – 

SC/2000 

 

Fonte: Adaptação da revista paranaense de desenvolvimento (2009, p. 210 e 211) 

 

Quadro 2: Municípios com maiores taxas de atração e repulsão em relação a movimentos pendulares 

intraestaduais somente para trabalho- SC/2000 

 

Fonte: Adaptação da revista paranaense de desenvolvimento (2009, p. 210 e 211) 

 

Os municípios de altas taxas de atração geralmente sofrem pressões sobre suas 

estruturas econômicas e de serviços, enquanto os de altas taxas de repulsão sofrem 

pressões na esfera social. Na tabela abaixo está representado que enquanto Balneário 

Camboriú possui 46% dos seus empreendimentos enquadrados como de luxo, Camboriú 

apresenta 48% dos seus como supereconômicos e mais 40% no padrão econômico. 

 

Tabela 2: Empreendimento por padrão, segundo faixa de valores 
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Fonte: Bernardi (2017, pg.96)  

 

Muitos desses municípios de altas taxas de repulsão formam arcos no entorno de 

municípios-polos, funcionando como municípios-dormitórios. Abaixo pode-se notar as 

áreas urbanizadas/construídas de Camboriú e Balneário Camboriú representadas em 

vermelho. 

 

Figura 2: Mapa de Uso do Solo  

Fonte: Adaptação GERCO/SC (2010) 

 

Os principais problemas das cidades de Balneário Camboriú e Camboriú, são a falta 
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de água, inundações e deslizamentos, cuja base está no crescimento populacional 

desordenado. 

 

3. Materiais e Métodos 

 

É uma pesquisa bibliográfica, elaborada a partir de matérias já publicados como 

livros, artigos e notícias. Onde buscou-se compreender os conflitos territoriais, os agentes 

produtores, o histórico, quais as consequências destes para a fragilidade ambiental, de 

forma a desmistificar o discurso de que a parte antrópica da culpa de um desastre 

socioambiental é da população de baixa renda. Foram apresentados dados de Camboriú e 

Balneário Camboriú para tornar visível as considerações levantadas. 

 

4. Resultados e Discussão 

 

Diante das ocupações urbanas de baixa renda sobre áreas de preservação permanente, 

os urbanistas questionam-se: o que fazer? A ausência de infraestrutura, equipamentos e 

serviços acentua a exclusão e compromete os direitos constitucionais, ao mesmo tempo 

em que remover as ocupações e realocá-las no tecido urbano não altera as complicações 

causadas no meio ambiente, como a contaminação hídrica e a erosão do solo. O que 

vivenciamos na atualidade é uma mutação mais rápida da sociedade e mais lenta do 

quadro construído, onde as demandas não são resolvidas, e o dilema entre a valorização 

e os custos ambientais torna-se evidentes.  

Mais do que soluções mitigadoras, é necessário apostar no caráter democratizante do 

planejamento urbano, enquanto ação capaz de antever a evolução de um processo, e a 

partir deste se precaver de possíveis problemas e buscar melhores possibilidades. Planejar 

é preparar-se para o futuro.  

Infelizmente, a história atesta que o planejamento urbano brasileiro, vem cumprindo 

um papel avesso, ocultando os problemas das maiorias urbanas e os interesses 

dominantes, transformando a especulação imobiliária e a renda da terra em fatores mais 

importantes que o controle de vulnerabilidades socioambientais, sendo inclusive o 

zoneamento um instrumento elitista. 
A construção da nova matriz urbanística passa pela eliminação da distância 

entre planejamento urbano e gestão. Passa ainda por uma nova abordagem 

holística, que não esgota o espaço dos planos locais ou das decisões 

participativas descentralizadas. Mas, talvez mais importante do que tudo, ela 

não pode ignorar a necessidade de desconstrução das representações 

dominantes sobre a cidade e nem a necessidade de construção de uma nova 

simbologia engajada a uma práxis democrática. (MARICATO, 2002, p.169) 

O Estado deve cumprir melhor seu papel de representatividade para distintas camadas 

populares, a participação popular é de suma importância para elaboração e 

monitoramento dos planos diretores. Maricato (2002, p.178) afirma que “o planejamento 

urbano é necessário para assegurar justiça social e a reposição dos pressupostos 

ambientais naturais para o assentamento humano. Não há como vislumbrar um futuro 

melhor para as cidades brasileiras sem planejamento”.  Para que haja um bom 
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planejamento é necessário que o processo seja tirado dos gabinetes fechados das 

prefeituras, planejando a cidade conforme o reconhecimento dos diferentes interesses de 

classes sociais, que estão lutando por vantagens locacionais e serviços urbanos. 

 

5. Conclusões 

 

Com essa pesquisa torna-se mais visível que as ocupações irregulares em áreas de 

preservação permanente podem ser constatadas em casos de loteamentos residenciais, 

clandestinos ou não, pela população de baixa renda, tanto quanto, pelas pessoas com alto 

poder aquisitivo. Concluindo que a existência de desigualdade social na exposição aos 

riscos ambientais é evidente por mais que não sejam apenas os pobres que ocupem áreas 

de preservação permanente e localidades de risco, que populações de alto poder aquisitivo 

também prejudicam o meio ambiente, e por fim, que a base das tragédias frequentes está 

no processo de crescimento urbano brasileiro pelas vulnerabilidades geradas pelo mesmo. 
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Resumo. Este trabalho trata da gênese de um discurso sobre urbanismo no Brasil e na Argentina entre 1890 

e 1945 usando as ideias de Michel Foucault sobre disciplina e seu conceito de bio-poder. O padrão 

demográfico das maiores cidades a partir dos anos 1890 e a renovação do centro das cidades também são 

discutidos. Outras sessões são dedicadas aos planos propostos para as mesmas cidades nos anos 1920 e às 

representações do urbano. O trabalho discute ainda a oposição dos urbanistas às eleições, quando 

argumentavam que eram os únicos qualificados para lidarem com os problemas urbanos e deveriam ser 

empregados no aparelho de Estado. Eu arguo que, o urbanismo seria uma forma de criar uma cultura 
industrial, disciplinando a sociedade através da cidade, ainda que o proletariado industrial nunca tenha sido 

a maioria da população nos dois países. Mesmo se aspectos dos planos propostos para ambos os países não 

foram implementados, o discurso dos urbanistas pode ser visto como uma vontade de disciplinar a 

sociedade através da cidade, afetando a liberdade de movimento dos corpos, sendo abordado através dos 

conceitos Foucaultianos de bio-poder e disciplina. 

 

Palavras-chave: Foucault, genealogia, bio-poder. 

 

1. Introdução. 

No Brasil, a gênese do urbanismo teve lugar no mesmo período no qual o governo 

começou a intervir em questões sociais através da criação de uma legislação trabalhista e 

políticas de bem estar social. De acordo com Foucault, saber, discurso e poder estão 

fortemente associados (Foucault, 1977, p. 4-5). O pensamento de Foucault contém 

aspectos que podem ser aplicados ou desenvolvidos para a história do urbanismo. De 

acordo com Foucault não existe verdade em nenhum discurso. O que há é o que ele chama 

de efeitos de verdade (resultados) produzidos no interior dos discursos que não são nem 

verdadeiros nem falsos (Foucault, 1968; Foucault, 1977). No caso do urbanismo, a criação 

de instituições como as comissões de planos de cidades ou comitês responsáveis por 

planejar e controlar o crescimento urbano no interior do aparelho de Estado pode ser vista 

como um destes efeitos de verdade. Houveram mudanças da virada do século XIX para o 

XX até os anos 1920 no movimento urbanístico Sul-americano. Em apenas alguns anos o 

conceito de urbanismo se expandiu de intervenções isoladas em partes específicas do 

território urbano para o planejamento da cidade como um todo e o controle do crescimento 

urbano. Em lugar de se reparar o que havia se desenvolvido de forma indesejada, apareceu 

a ideia de se criar regras para obrigar as coisas a acontecerem de forma pré-definida. 
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Foucault criticou algumas interpretações tradicionais do poder seja porque elas se 

centravam na questão da soberania ou em aspectos jurídicos, ou porque o poder foi 

analisado desde um ponto de vista Marxista em termos do aparelho de Estado. O problema 

de como o poder foi exercido em termos concretos, em seus detalhes, suas especificidades, 

suas técnicas e táticas, não foi levado em consideração em explicações anteriores. É a 

partir destas considerações que Foucault desenvolve o seu conceito de bio-poder, um 

conceito de poder relacionado às restrições concretas sobre aspectos do corpo humano 

como movimento, liberdade de ir e vir, saúde, juventude, idade, sexualidade, e por ai vai. 

Este conceito explica pelo menos seu interesse em temas como prisões, hospitais, asilos, 

e work-houses (casas de trabalho) onde tal ideia podia ser checada, observada e medida 

ou mesurada.  

Por outro lado, o uso deste conceito apenas para a análise de relacionamentos no 

interior deste tipo de instituições mostra a fraqueza e limitação deste tipo de proposta. A 

questão que permanece da constatação desta limitação é quanto ou até que ponto este tipo 

de abordagem poderia ser usado para a análise do urbanismo e/ou do planejamento 

urbano. De fato, as decisões de urbanismo têm um impacto direto no corpo humano. A 

proibição de certas areas para certas atividades, por exemplo, é uma limitação à liberdade 

de movimento. Uma decisão deste tipo é uma restrição de um nível infinitesimalmente 

pequeno sobre o corpo, sendo portanto um tipo de bio-poder. Em outras palavras, decisões 

de zoneamento, como o uso restrito de areas, proibição de estacionamento em certas ruas, 

alocação de partes de um litoral para descarga de navios em vez de natação e banhos – 

tudo tem um efeito sobre a liberdade individual. Se a prisão é o lugar no qual a liberdade 

é completamente suprimida, uma zona urbana restritiva é um lugar onde a liberdade é pelo 

menos ligeiramente diminuída. 

Foucault diz que se o poder fosse apenas repressivo, se ele dissesse não o tempo todo, 

ele não seria obedecido. Ele diz que o que mantém o poder e o faz aceitável é o fato de 

que ele produz coisas, induz prazeres, formata saberes e produz discursos. O poder deve 

ser considerado como uma rede produtiva que atravessa o inteiro corpo social em vez de 

uma instância negativa que tem a repressão como sua única função. De acordo com 

Foucault, a repressão é mais custosa, é mais cara e menos eficaz do que implementar 

tecnologias para induzir comportamentos. Ainda que ele não dê nenhuma estatística ou 

evidência quantitativa deste argumento, razão pela qual ele tem sido criticado várias 

vezes, espacialmente por historiadores,10 restam algumas sugestões que são apropriadas 

para o urbanismo. A implementação do urbanismo é uma forma aceitável de poder que 

produz coisas e formata saberes. O conjunto de textos e técnicas de planejamento urbano 

é uma prova disso. Eu vou desenvolver estas ideias para o caso do urbanismo Brasileiro 

começando com a citação seguinte:  

“Urbanizar é facilitar, disciplinar, embelezar, dando ao homem os 

elementos de uma vida que o distingue mais e mais dos estágios 

                                                
10 Para uma crítica do trabalho de Foucault por um historiador ver Poster (1982) e Léonard (1980). Para 

uma discussão de Foucault com os historiadores Franceses ver Foucault (1980a). Para uma resposta 

brilhante às críticas de Léonard ver Foucault (1980b). Outras referências de relevância para este trabalho 

incluem Driver (1994); Eley & Nield (1995); Noiriel (1994) e Palmer (1990). 
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inferiores da comunidade humana. A urbanização da cidade dará 

à Prefeitura os meios para elevar o standard de vida do povo, 

construindo casas e protegendo a cidade dos vergonhosos 

mocambos” (Campello, 1938. p. 3).11 

Com estas palavras, José Campelo, jornalista e membro da Comissão do Plano da 

Cidade do Recife, celebrou a entrega de um plano para a renovação do centro desta cidade 

Brasileira em 1938. As ideias do seu discurso não pertencem apenas a ele. Tomemos um 

outro exemplo. Outro reformador social, outra data: Marcelo Mendonça, engenheiro e um 

dos fundadores do Instituto Central de Arquitetos no Rio de Janeiro, apresentado um 

trabalho em São Paulo no Primeiro Congresso de Habitação em 1931, pensava a mesma 

coisa:  

Visitar os cortiços da Capital Federal é suficiente para se ter uma visão clara 

deste problema. Deles, podemos dizer, vêm todas as misérias morais e 
materiais e todos os vícios. Nos cortiços têm tuberculose e alcoolismo. Lá os 

baixos instintos se desenvolvem. Lutar contra os cortiços é tomar parte em uma 

batalha para elevar a moralidade e melhorar a saúde física da raça. Este meio 

é geralmente ocupado pela classe trabalhadora, a classe que mais 

especialmente precisa de mais higiene física e moral. Neste ambiente 

repulsivo, o trabalhador constitui sua família e estabelece seu lar. Se o seu lar 

é nestas condições, nada é mais desejável do que fugir para esquecer e procurar 

diversão no bar; ele vai mais e mais, se entregando a vícios como jogos e 

bebidas. De volta a sua casa, ele encontra um lar repulsivo que o faz 

frequentemente pensar que ele é um excluído da sociedade. A partir daí, vem 

a inveja e cresce o ódio contra aqueles que ele pensa responsáveis pela sua 

miséria. Este ambiente tem consequências desastrosas para a infância. Crianças 
vivem misturadas sem distinção de sexo e adotam o pior comportamento, que 

elas levam para a escola e o lugar de trabalho. Elas se tornam vagabundos, 

porque preferem a rua onde eles podem respirar e passar lá a maioria do seu 

tempo em lugar do seu quarto repulsivo. As garotas neste ambiente perdem 

todas as noções de honra e dignidade. Em resumo, os cortiços são a causa direta 

da falta de organização da classe trabalhadora; eles são um obstáculo absoluto 

ao levantamento físico e moral da classe trabalhadora. Eles devem ser 

demolidos” (Mendonça, 1931, p. 141). 

 

A visão dos problemas urbanos através do olhar de dois profissionais profundamente 

envolvidos com a gênese do urbanismo Sul-americano é surpreendente pelo preconceito 

e medo da massa. Este ensaio explora a genes de um discurso sobre urbanismo, 

localizando-o no contexto de sua paisagem cultural contemporânea. Para fazê-lo, uma 

visão geral e/ou um panorama do crescimento urbano, transformações nas cidades e a 

conjuntura intelectual do período serão explorados.  

 

2. A gênese do urbanismo. 

Durante as duas primeiras décadas do século XX a ideia do urbanismo, definida como 

um projeto tomando a cidade inteira como sítio de intervenção, foi estabelecida tanto no 

                                                
11 Urbanizar aqui é usado no sentido de intervir na cidade para melhorar suas condições gerais. 
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Brasil como na Argentina. Na Argentina, em 1906, o arquiteto Christophersen apontou a 

necessidade da elaboração de um plano para Buenos Aires, e no Brasil o engenheiro 

Victor da Silva Freire, quando convidado por estudantes da Escola Polytechnica para 

fazer uma palestra em 1911 sobre dois planos concorrentes para o centro de São Paulo, 

falou da mesma necessidade. Em 1917, Saturnino de Brito, um engenheiro sanitarista 

engajado no planejamento e construção de um sistema de esgoto e abastecimento d’água 

para Recife, ecoou a mesma ideia. 

Em ambos os países, os anos 1920s assinalaram o nascimento dos primeiros planos 

modernos propostos para suas cidades. Em 1923, uma comissão foi criada em Buenos 

Aires, a Comisión de Estetica Edilicia, encarregada de propor um plano para a cidade e 

no Rio de Janeiro, Alfred Agache, um urbanista Francês, foi nomeado com o mesmo 

propósito quatro anos mais tarde (Agache, 1930). A Assembleia Legislativa de 

Pernambuco votou no mesmo ano uma lei autorizando o governador a empregar Agache 

para elaborar um plano para a capital, Recife. (Outtes, 1997, p. 67-70). Em 1929 o 

engenheiro Prestes Maia estava também trabalhando no chamado Plano de Avenidas para 

São Paulo (Maia, 1930).12 Estas cidades, apesar das diferenças de população, tiveram a 

mesma preocupação no mesmo período: planejar seu crescimento e controlar sua 

expansão. Esta nova atitude foi um ponto de inflexão no paradigma de pensar e intervir 

nas cidades. Não se tratava mais meramente de abrir novas avenidas para melhorar a 

circulação do tráfego ou renovar os centros urbanos infestados de cortiços como 

anteriormente. 

Nos 23 anos separando as ideias de Christophersen e a publicação dos planos de 

Agache e Prestes Maia, nasceu o urbanismo no Brasil e na Argentina, mudando a prática 

nesta área em apenas alguns anos. Novos procedimentos foram criados nesta prática. 

Recolher informações detalhadas das condições urbanas antes do planejamento se tornou 

uma nova preocupação, do qual se originaram inquéritos sobre crescimento demográfico, 

saúde pública e epidemias passadas, sistemas de transporte, o orçamento municipal e a 

estória de vida das cidades. Novas instituições foram criadas para monitorar e garantir a 

implementação dos planos. Depois de serem aprovados, os planos sempre resultaram em 

leis estabelecendo novos códigos de obras mais complexos e restritivos. 

A implementação dos planos e a institucionalização do urbanismo como uma 

disciplina autônoma aconteceu em ambos os países sob regimes políticos 

intervencionistas e antiliberais, como os anos Vargas no Brasil (1930-1945), 

especialmente a ditadura do Estado Novo (1937-1945); e na Argentina durante os 

governos militares do General José F. Uiriburu (1930-1932) e dos presidentes Augustín 

P. Justo (1932-1938), Roberto M. Ortiz (1938-1940) e Ramon S. Castillo (1940-1942) 

(Scobie, 1971, p. 260-261). Sob estes governos algumas das propostas de Agache para o 

Rio de Janeiro foram implementadas, o Plano de Avenidas em São Paulo foi executado, 

assim como parte das propostas contidas no plano de Nestor de Figueiredo para Recife. 

                                                
12 Maia discutiu a implementação dos seus planos durante sua gestão como prefeito (1938-1945) em Maia 

(1941, 1945). A crescente literatura sobre Maia inclui Anônimo (1996), Campos (1996), Nunes (1996), 

Pontes (1996), Toledo (1996) & Zmitrowicz (1996). 
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Em Buenos Aires a Oficina del Plan de Urbanización (Escritório do Plano de 

Urbanização) foi criada em 1932, seguida por um plano proposto em 1935 pelo urbanista 

Alemão Werner Hegemann e os Argentinos Kalnay e Carlos Maria della Paolera. 

Por um lado, houve uma nova prática relacionada com a gestão urbana. Por outro 

lado, houve o nascimento de um novo tipo de saber: o urbanismo ou o que foi chamado 

de “a ciência do planejamento de cidades”. Esta chamada “nova ciência” implicava na 

criação de novos produtores deste novo saber, novos intelectuais e profissionais, os 

urbanistas. Este saber foi institucionalizado através do ensino do urbanismo nas 

universidades. Em 1929, a primeira cátedra em urbanismo foi criada na Argentina na 

Faculdad de Ciencias Fisicas y Naturales da Universidad de Rosario, quando della 

Paolera foi nomeado para a posição. No Brasil, disciplinas de urbanismo foram instituídas 

em São Paulo em 1923 no Mackenzie College e em 1926 na Escola Polytechnica (Ficher, 

1989: 1, p. 230), no Rio de Janeiro na Universidade do Distrito Federal em 1935 e em 

Recife na Escola de Belas Artes no ano seguinte. 

Os planos propostos para a cidade inteira, assinalando uma nova escala espacial para 

resolver os problemas urbanos, foi seguida por uma nova racionalidade. Esta 

racionalidade incluiu aspectos como Taylorismo (administração científica), a 

racionalidade técnica e a recriação da cidade como espelho da fábrica, refletindo sua 

lógica funcional, mesmo se estes países tinham economias agrícolas e não industriais à 

época, com a maioria da população vivendo em áreas rurais, apesar da concentração da 

população Argentina em Buenos Aires. Entre os anos 1920 e 1940 houve mudanças nas 

representações sobre a cidade. Seguindo o discurso dos urbanistas, a racionalidade técnica 

e a lógica científica deveriam regular as atitudes e comportamentos da sociedade através 

da cidade. A Engenharia, profissão técnica por excelência, assumiu postos importantes 

na administração municipal. Um número significativo de prefeitos nas cidades Brasileiras 

mais importantes tinha diploma de engenharia entre os anos de 1930-1945. A hegemonia 

da tecno-ciência resultou na ideia de que o urbanismo era científico e de acordo com os 

urbanistas era considerado de interesse geral de toda a sociedade. O discurso dos 

engenheiros e urbanistas incluiu a ideia de que as instituições representativas, típicas das 

sociedades democráticas, eram ineficientes. Na visão deles, a política estava em oposição 

às necessidades da cidade moderna. Este autoritarismo se tornou realidade, ao menos no 

nível municipal, sob os governos intervencionistas e antiliberais dos anos 1930 e 1940. 

O movimento pela reforma urbana e da habitação era parte de um movimento maior: 

o movimento pela reforma social. Neste sentido, urbanistas, médicos, engenheiros, 

advogados, prefeitos e ativistas do movimento pela habitação devem ser vistos como 

reformadores sociais. Antes da institucionalização do urbanismo e da adoção das políticas 

habitacionais pelo Estado, estes reformadores sociais e da adoção de políticas 

habitacionais pelo Estado, estes reformadores sociais freqüentavam organizações como 

associações profissionais, entidades filantrópicas, sociedades beneficentes, ligas 

antialcoolismo, clubes de engenheiros, institutos de engenheiros e federações médicas. 

Foi nestes espaços, que o ideal reformador apareceu, foi debatido e se desenvolveu. A 

linguagem e o discurso do novo saber foram forjados nestas instituições, onde as 

competências profissionais foram também legitimadas. 
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O discurso dos urbanistas neste período incluiu um projeto de disciplinar a sociedade 

através da cidade. Este projeto foi investido com as ideias correntes na paisagem cultural 

do período, como positivismo, higiene social e eugenismo. Como o objetivo era modificar 

o comportamento diário e as atitudes da população através da indução de certas regras e 

padrões, ele deve ser visto como uma prática disciplinar semelhante em alguns aspectos 

ao aprisionamento tal como analisado por Foucault (1975a). 

 

3. Representações urbanas. 

O discurso dos urbanistas produziu um retrato da cidade, da sociedade e do poder 

político. Uma linha coerente de pensamento foi construída na cabeça dos profissionais, 

que inventaram uma questão que nasceu nas cidades e construiu uma representação do 

cotidiano chamada “problemas urbanos”. Como toda linha, esta é um conjunto de pontos 

estreitamente ligados para ser visível. O ponto de partida era a habitação. Na visão dos 

urbanistas, a moradia na qual os pobres ou mesmo a classe trabalhadora Morava era suja 

e perigosa. Se a casa era vista como insalubre, indesejável, inservível, como estes que 

olhavam para a habitação desta forma olhariam o conjunto, a cidade? Será que aqueles 

que viam a casa como insalubre viam a cidade como saudável, limpa, bonita? O retrato 

da cidade que eles nos revelaram é dúbio: um em cores, o outro preto e branco, ambos 

revelados no mesmo velho, estressado e sujo papel fotográfico. De um lado, a exuberância 

da natureza – sua luz e as tonalidades do arco-íris – aparecem nas fotos em cores:  

“As cidades Brasileiras, com suas alegres avenidas, suas expressivas montanhas, suas 

praias sedutoras, seu céu limpo e azul, tem algo magnético, fascinante e absorvente que 

embebeda e encanta quando se as vê pela primeira vez” (Oliveira, 1940a, p. 187). 

Esta não é a fotografia inteira da cidade. A luz é apagada, as cores se extinguem, e 

mesmo o magnetismo, a fascinação, a maravilha e o prazer da embriaguez são 

transformados em repulsão, distância e depressão quando o mesmo fotógrafo vira a face 

do mesmo papel para mostrar uma imagem preto e branco:  
Infelizmente, há também, nas cidades de nossos países, o outro lado da moeda, 

o oposto da beleza, a sombra da beleza magnífica da pintura. Nas cidades 

Brasileiras, há também, como nas cidades de outros países, conjuntos de 

cortiços, áreas deterioradas e todos os tipos de moradas miseráveis” (Oliveira, 

1940a, p. 187). 

De várias imagens como esta, um panorama é construído, estabelecendo uma ligação, 

uma coerência e uma sequência entre cada slide. Esta ligação é o efeito determinante do 

ambiente no homem, mulher, família e sociedade. Pensava-se que o ambiente podia 

influenciar o homem e determinar seu comportamento, mas este mesmo ambiente podia 

ser transformado pelo homem, transformando as precondições desta influência. Tal 

reflexão é encontrada na mente dos urbanistas Sul-americanos: 

O objetivo principal do urbanismo é a habitação salubre, lugares de trabalho 

higiênicos, casas de entretenimento aeradas e gosto estético para a alegria do 

homem. O poder público deve prover amplos espaços abertos, para a prática 

de esportes, jardinagem e laser para o pobre, porque tem se provado através de 
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estatísticas que onde há parques, piscinas, praças, playgrounds, saúde e higiene 

são melhorados de forma que a moral é mudada e a delinquência infantil 

diminui de forma notável” (Prado, 1941, p. 42).13 

 

4. Os urbanistas no poder. 

Em paralelo a este processo, outro movimento teve lugar, o da crítica à administração 

urbana e através dela ao governo. Um engenheiro no Primero Congreso Argentino de 

Urbanismo em 1935 observou:  

Frequentemente, nos encontramos nas municipalidades com pessoas que tem 

um critério muito pessoal com relação a todos os problemas inerentes à cidade. 

Influenciados por fatores políticos, eles autorizam concessões ou implementam 

certas obras, algumas vezes inoportunas ou precipitadas, sem levar em conta as 

prioridades... obrigando o mesmo vilarejo a pagar uma soma exorbitante em 

detrimento de sua economia por causa de uma direção sem sentido...” (Suffriti, 

1935, p. 131). 

Uma das justificativas mais comumente empregadas para criticar o governo 

municipal era a alternância das pessoas no poder. A mudança de um prefeito em uma 

municipalidade significava interrupção em obras públicas e seu abandono. A 

implementação de ideias de longo prazo tais como aquelas características dos planos 

urbanísticos nunca poderia ser realizada desta forma. As instituições representativas, 

típicas de sociedades democráticas, eram consideradas ineficientes aos olhos dos 

urbanistas. No Brasil, em 1940, um cronista da revista Urbanismo e Viação apontou que:  

A coisa mais importante, de toda forma, não é desenhar o plano mas chegar na 

fase de execução… A pior coisa é quando administradores mudam e ninguém 

quer seguir as regras adotadas por seus predecessores. Vamos desenhar um 

plano, se necessário, mas vamos declarar também a conveniência de uma nova 

mentalidade, que pode ver os benefícios de uma mentalidade única. O ideal, 

em uma medida deste tipo, é não perder esforços em atividades esparsas mas 

definir as regras gerais e segui-las inflexivelmente, por décadas e décadas” 

(Anônimo, 1940, p. 237). 

A crítica da ineficiência se torna portanto uma recusa da democracia. Na mente dos 

urbanistas, um modelo de governo é construído. Este governo deveria ser forte, autoritário 

e centralizado com apenas profissionais nos postos principais. Eleições, a forma pela qual 

aqueles que às vezes representam os interesses da população mas não são especialistas 

podem ascender ao poder, não são vistas como um elemento positivo da polítca. Alguém 

que estivesse sentado na sala do Grêmio Polytechnico em São Paulo em 1911, teria ouvido 

a este tipo de ideias proferidas por um palestrante convidado, quem aproveitaria sua 

erudição sobre a experiência internacional para alimentar seu argumento:  

A administração municipal, na Grã Bretanha, é ocupada por homens de 

negócios: os vereadores são recrutados quase que exclusivamente entre os 

comerciantes, industriais e chefes de companhias. Ser eleito vereador é 

                                                
13 Para outros depoimentos de conteúdo semelhante ver Estelita (1935) & Mello (1929): 150 & 153. 
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considerado uma verdadeira distinção, concedida pelas classes que 

representam o papel da aglomeração nas forças econômicas da nação. Esta 

escolha é tradicionalmente independente de qualquer diferença em crenças 

políticas. O processo eleitoral é muito fácil… A lei estipula que quando há 

apenas um candidato ele deve ser considerado eleito diretamente, a 

percentagem das eleições que vai para as urnas é baixa, mesmo em tempos 

quando há mais efervescência na luta partidária. Desta forma, os nomes 

designados têm a confiança dos cidadãos... É muito comum encontrar um 

prefeito que continua vinte ou trinta anos ininterruptos no posto... Este fator de 

competência é o que possibilita que as municipalidades Inglesas e Alemãs 

resolvam as questões mais complicadas de forma rápida e eficiente. Em cada 

posto está o homen certo. As polêmicas sobre o serviço oferecido são raras: 

aquele que está no governo é o que mais sabe... Durante este tempo a Câmara 

Municipal Parisiense se tornou impotente com longos debates. Isto é porque, 

apesar da natureza precisa e da inteligência da raça, é muito fácil para um 

incompetente alcançar o posto de vereador” (Freire, 1911, p. 95-96). 

Não é difícil imaginar que tipo de regime político seria apreciado de acordo com este 

pensamento. Em um governo em que há complete continuidade não há espaço para a 

democracia ou necessidade de eleições. O regime político correspondente a esta imagem 

é a ditadura. De fato, a história mostrou que foi exatamente este tipo de governo que 

ascendeu ao poder no Brasil com o golpe de Estado de 1937, convidando urbanistas para 

se tornarem prefeitos, e, ao fazê-lo, ganhando o seu apoio. José Estelita, Diretor da 

Secretaria de Viação e Obras Públicas do Estado de Pernambuco, viu este processo da 

seguinte forma:  

No passado, antes do golpe de estado de Novembro de 1937, a politicagem 

dominava as cidades, onde a política cresceu e se desenvolveu não podia existir 

nem disciplina nem respeito pela lei. A falta de disciplina urbana era um reflexo 

da falta geral de disciplina do país. Antes do Estado Novo, falar de urbanismo, 

a ciência que pode ser definida como coordenação disciplinar, a ciência que é 

o relacionamento perfeito entre as coisas, teria sido utópico. Hoje, de todo jeito, 

a ambiência é diferente e já podemos trocar ideias em congressos e adotar com 

vantagem medidas para sanear as cidades” (Estelita, 1941, p. 44). 

 

5. Conclusão. 

Assim como no caso das prisões, discutido por Foucault, o nascimento do urbanismo 

esteve ligado a um projeto de transformação dos indivíduos. A forma que os criminosos 

eram discutidos no discurso da criminologia, ou mesmo nas páginas relacionadas dos 

jornais, parece muito com a forma como os habitantes pobres urbanos da favela, do 

cortiço ou do mocambo eram descritos pelos urbanistas. Foucault explica tal descrição 

dos criminosos como uma forma de constituir o povo enquanto um corpo moral separado 

da delinquência. Em uma sociedade industrial na qual se requer que parte da riqueza não 

esteja nas mãos de quem a possui, mas nas de quem as faz trabalhar (como no caso das 

máquinas nas fábricas), assim permitindo a extração do lucro, a constituição do povo 

como um corpo moral é vista como uma forma de proteger esta riqueza (Foucault, 1975b, 

p. 132-133). De forma semelhante, a descrição do pobre urbano como degenerado é uma 
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forma de proteger a riqueza investida na cidade, a qual está muitas vezes localizada em 

espaços desprotegidos e poderia ser facilmente danificada. É também uma forma de 

justificar a intervenção em áreas deterioradas para renová-las através da construção de 

um novo ambiente construído de acordo com as necessidades de acumulação de capital. 

Respostas para estas questões foram encontradas através de uma genealogia do 

urbanismo, a qual foi feita através de “uma forma de história que dá conta da constituição 

de saberes, discursos, e domínios de objetos” (Foucault, 1971, p. 15-38). Foucault, 

escrevendo sobre as prisões, menciona que os delinquentes são representados como 

perigosos e imorais, fazendo com que a classe trabalhadora sinta medo e se afaste deles. 

Ele aponta o papel das páginas criminais nos jornais como um instrumento para a 

construção desta imagem. Se compararmos isto com a representação dos urbanistas, 

vemos que aqueles que moram em favelas, malocas, mocambos e cortiços em cidades não 

planejadas são descritos de forma similar. A propaganda foi parte do movimento pela 

institucionalização do urbanismo enquanto um novo campo do saber. A presença de 

jornalistas em comissões dos planos de cidades, como foi o caso em Recife, assim como 

a primeira página de certos jornais diários apresentando o estado da discussão urbanística, 

parece ser uma boa evidência disso. Entrevistas com urbanistas foram publicadas em 

jornais e muitos deles fizeram palestras transmitidas pelo rádio divulgando princípios de 

urbanismo. Considero importante e fascinante estudar o discurso dos urbanistas. Para 

mim, eles revelam parcialmente como a sociedade e a cidade foram pensadas para serem 

formatadas de acordo com os princípios de uma lógica industrial, ou, ao menos como 

algumas tentativas foram feitas para conformá-la nesta direção, como foi o caso com o 

urbanismo. 
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Resumo: Este trabalho apresenta um diagnóstico preliminar do risco a desastres no município de 

Botuverá/SC. Trata-se de resultados decorrentes das primeiras ações executadas no âmbito do programa de 

extensão “Capacitação para Voluntários de Nupdec’s”, que terá continuidade até o final de 2019 e está 

vinculado ao LabRed da UDESC. De forma geral, a proposta visa contribuir para a RRD no estado 

catarinense, promovendo uma maior percepção de risco e resiliência. Até o momento, além de minicurso e 

reuniões com mudança de alvo e melhoramento da metodologia, visto que se trata de um programa piloto, 

foram realizados parcialmente dois estudos prospectivos: o primeiro é um diagnóstico parcial acerca de 

aspectos do meio físico do município de Botuverá, procurando entender as ameaças às quais as 

comunidades são acometidas; e o segundo foi uma primeira visita ao município para reconhecimento dos 

núcleos comunitários. Os resultados mostram que quase toda área do município de Botuverá é área de risco, 

com encostas íngremes e cursos d´água sinuosos. Portanto, a obstrução de estradas é um efeito frequente 

dos eventos adversos. O breve levantamento evidencia que o município é acometido por desastres, em 

média, a cada dois anos e as ameaças são movimentos de massa e cheias. A visita a Botuverá permitiu 

reconhecer 3 núcleos comunitários: 1) Bairro Ourinhos, 2) Bairro Centro e 3) Lageado Alto e Lageado 

Baixo. Além destes núcleos interagirem, seus líderes demonstram ter a percepção de risco e se mostraram 

receptivos e interessados com a proposta o trabalho. Espera-se possibilitar que a comunidade desenvolva 

medidas preventivas, realize monitoramento continuamente e que, diante de uma ameaça, atue sem 

depender do poder público, dirigindo-se por exemplo para saídas de emergências e rotas de fuga da cidade 

até abrigos, e assim, tendo capacidade de se adaptar às mudanças, e se recompor mais facilmente. Esta é a 

resiliência almejada. 

Palavras-chave: Núcleos Comunitários, Redução de Riscos e Desastres-RRD, Botuverá/SC 

Introdução 

O desafio de elaborar e aplicar capacitações para voluntários de núcleos comunitários 

foi pensado devido à dificuldade em desenvolver uma cultura de Redução de Riscos e 

Desastres (RRD) no estado de Santa Catarina. As demandas do sistema de Proteção e 

Defesa Civil inicialmente vêm a partir de acordos internacionais, como o atual Marco de 

Sendai (UNISDR, 2015), no qual países se comprometeram em cumprir ações de modo a 

atender ao principal objetivo que é a redução de óbitos, prejuízos e outros indicadores 

referentes aos desastres. A partir disso, o Brasil estabeleceu convênios e parcerias 

internacionais (conforme também objetivos elencados no próprio Marco de Sendai), na 

tentativa de executar metodologias de sucesso, padronizar e qualificar os trabalhos. 
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Assim, foram construídos alguns manuais para confecção dos instrumentos obrigatórios 

de RRD, que são: 1) os mapeamentos de risco; 2) os Planos de Previsão e Alerta e; 3) os 

Planos de Contingência. Apesar das inúmeras dificuldades na construção destes 

instrumentos, com séries de reuniões, discussões e oficinas com capacitações, aponta-se 

sobretudo, a questão da efetividade destes produtos. 

Estudos recentes (Araújo et al. 2017a) apontam os desafios da política de Proteção e 

Defesa Civil em Santa Catarina, a partir de realização de oficinas de capacitação para 

desenvolver competências para elaboração dos Planos de Contingência. O correto uso 

deste instrumento para reduzir os indicadores dos desastres pode ser questionado na 

medida em que estes são constituídos e elaborados a partir de uma relação entre diversas 

instituições públicas e privadas dos municípios, mas não contemplam outros instrumentos 

como os planos comunitários, visto que estes não são obrigatórios. Sendo assim, as 

comunidades que sofrem com os efeitos dos desastres não são incluídas, não participam 

da construção destes planos e até mesmo, os desconhecem. Isto leva a um descrédito por 

parte destas comunidades, acarretando em dificuldade de gerenciamento do desastre. Por 

fim, neste contexto, medidas preventivas e mitigadoras de desastres, que são 

fundamentais para a construção da cultura de RRD e da resiliência, são pouco 

consideradas. 

O envolvimento das comunidades de áreas de risco no Sistema de Proteção e Defesa 

Civil, isto é, na gestão do risco de desastre, na forma de participação e construção de 

planos comunitários não é tarefa fácil e impõe muitas dificuldades, que geram resistência 

nos agentes de Proteção e Defesa Civil. Segundo Araújo et al. (2017b), os fatores que 

prejudicam esta participação apontados por estes agentes são: a) o aumento das demandas 

que poderiam trazer às coordenadorias municipais, já por si sobrecarregadas com outras 

atribuições; b) a confusão de competências que poderia se gerar em torno das ações de 

redução de riscos, e implicações na elaboração dos planos de contingência; c) a frágil 

cultura preventiva existente nos municípios; d) uma certa desconfiança do interesse e 

capacidade das comunidades. 

Considera-se que algumas resistências são decorrentes de desconhecimento, pois 

relatos verbais evidenciam que a participação comunitária reduz demandas nas 

coordenadorias municipais, gerando resultados muito melhores. Além disso, a elaboração 

de planos comunitários tornaria o plano de contingência muito mais fácil de ser 

executado. Entretanto, no que se refere ao melhor entendimento e padronização da 

linguagem, no sentido de melhor troca de diferentes saberes, levanta-se aqui a 

necessidade de capacitações para núcleos comunitários. 

Assim, surgiu o programa de extensão “Capacitação para Voluntários de Nupdec’s”, 

vinculado ao Laboratório de Estudos de Riscos e Desastres (LabRed), que constitui ações 

de ensino, pesquisa e extensão. 

O objetivo geral desta proposta é elaborar e aplicar capacitações para núcleos 

comunitários de áreas de risco do estado de Santa Catarina, de forma efetiva para a 

promoção de uma cultura de Redução de Risco e Desastres, com aumento da percepção 

do risco e da resiliência nestas comunidades. Para atingir este objetivo, tem-se como 

objetivos específicos: 
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1. Construção de um diagnóstico de risco prévio da comunidade da área de risco, 

reconhecendo sobretudo as ameaças e fatores sociais, em termos da 

vulnerabilidade; 

2. Realização de visitas de reconhecimento da área e dos líderes comunitários, com 

objetivo de criar uma confiança mútua com a comunidade, reconhecendo os 

principais impactos dos desastres; 

3. Realização de visitas técnicas para mapeamento das áreas de risco, com a 

conferência do diagnóstico elaborado em gabinete; 

4. Mapeamento das necessidades da comunidade; 

5. Iniciar um levantamento de indicadores de risco, a fim de que estes sejam 

comparados futuramente para determinar a efetividade da ação. 

O presente trabalho desenvolver-se-á até o final do ano de 2019, sendo assim, os 

resultados que estão aqui apresentados são preliminares e atendem somente parte do 

primeiro e segundo objetivos específicos.  

 

Referencial Teórico 

Diante da multi- e transdisciplinaridade do gerenciamento de riscos de desastres 

objetivando sua redução, torna-se importante o conhecimento do sistema de Proteção e 

Defesa Civil, bem como conceitos básicos relacionados com Redução de Risco de 

Desastres (RRD). Sendo assim iniciamos pelo amplo termo RISCO, que está relacionado 

com a probabilidade de que se sofram certos danos, os quais dependem não somente da 

ameaça (A), e sim, também, da susceptibilidade e da capacidade de reação do exposto (a 

vulnerabilidade -V). Daí a necessidade de estudá-las cuidadosamente, para ter uma 

estimativa de risco. O estudo de risco, visando estimá-lo e reduzi-lo, implica no profundo 

conhecimento das duas variáveis (A e V) e das formas de intervenção em uma ou outra, 

o que nos faz trabalhar com a mitigação (Centro Universitário de Estudos e Pesquisas 

sobre Desastres, 2012; Herrmann, 2014). 

Quanto ao DESASTRE, este termo representa uma séria interrupção do 

funcionamento de uma comunidade causando mortes e/ou importantes perdas materiais 

ou ambientais, as quais excedem a capacidade da comunidade afetada de lidar com a 

situação. Sendo assim, o desastre é o resultado da combinação de ameaças/perigo, 

condições de vulnerabilidade e da insuficiente capacidade ou medidas para reduzir as 

consequências negativas e potenciais do risco. Em outras palavras, um desastre traz 

perdas e danos às pessoas, ao meio ambiente (fontes de alimentação, água, saúde) e à 

infraestrutura (moradias, transportes, hospitais) devido ao impacto de um perigo 

(ameaça), que ultrapassa a capacidade local de responder e atender as consequências com 

eficácia. A comunidade afetada precisa de ajuda externa para sair da situação (Centro 

Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres, 2012; Herrmann, 2014). 

ÁREAS DE RISCOS são regiões que se recomenda a não construção de casas ou 

instalações sem complexas preparações, justamente por serem expostas a possíveis 

desastres como deslizamentos, inundações, dentre outros. As principais áreas de risco são 

aquelas sob encostas de morros ou à beira de rios (Centro Universitário de Estudos e 

Pesquisas sobre Desastres, 2012; Herrmann, 2014). 
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Os deslizamentos ou movimentos de massa pode ser definido como qualquer 

deslocamento de rochas e/ou solo e sedimentos sob a ação da gravidade. Eles podem ser 

classificados pela velocidade, pelo material deslocado ou pela superfície de ruptura. 

Sendo assim, quedas, tombamentos, escorregamentos, fluxo de detritos, rastejo, embora 

diferentes são todos deslizamentos (Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre 

Desastres, 2012; Herrmann, 2014). 

Quanto às cheias, há que se fazer ressalva quanto a um processo relacionado, a 

inundação. Quando um curso d’água aumenta sua vazão por certo período de tempo e 

tem-se o crescimento na descarga d’água denomina-se cheia ou enchente. O conceito de 

inundação vem após a cheia, pois no período de enchente, as vazões atingem tal 

magnitude que podem superar a capacidade de descarga da calha do curso d’água e 

extravasar para áreas marginais habitualmente não ocupadas pelas águas. Este 

extravasamento caracteriza uma inundação e a área marginal, que periodicamente recebe 

esses excessos de água denomina-se planície de inundação, várzea ou leito maior (Centro 

Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres, 2012; Herrmann, 2014). 

Outro termo que ocorre associado aos desastres hidrológicos é o de enxurrada que 

trata-se de um fluxo torrencial associado com a ação da gravidade, que pode ou não estar 

relacionado com um curso d’água (Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre 

Desastres, 2012; Herrmann, 2014). 

Além da geomorfologia ser propícia para que ocorra esses fenômenos, o “mal uso do 

solo” pode potencializar desastres. Atividades de desmatamentos, retirada e uso intensivo 

de recursos minerais, mudanças nos cursos d’água, ocupação de várzeas e encostas, 

queimadas, produção e disposição inadequada de resíduos, poluição atmosférica, 

aplicação de agrotóxicos estão entre as intervenções humanas sobre o planeta (Centro 

Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres, 2012; Herrmann, 2014). 

 

Materiais e Métodos 

Inicialmente, para construir e aplicar as oficinas de capacitações para núcleos 

comunitários, procurou-se selecionar diferentes regiões do estado com tipologias de 

ameaças diferentes. Entretanto, ao se buscar por núcleos comunitários constituídos, 

percebeu-se que das inúmeras áreas de risco nos 295 municípios catarinenses, 

pouquíssimos grupos foram identificados, apenas 12. Sendo assim, não foi possível 

utilizar os critérios de seleção idealizados anteriormente. 

Após a seleção de um primeiro núcleo pelo critério do seu grau de desenvolvimento, 

procedeu-se à tentativa de verificação de interesse e apoio por parte do município, devido 

ao alto custo com deslocamento. Este NUPDEC seria do município de Laurentino. Diante 

do tempo tardio da resposta e das demais orientações e reuniões do projeto, que levaram 

a melhorar a metodologia, outro núcleo comunitário foi escolhido como alvo 

contemplado pela ação do programa de extensão, o do município Botuverá. 

Para conhecer melhor o Sistema de Proteção e Defesa Civil e o histórico da Gestão 

de Riscos de Desastres, bem como as mudanças a partir da lei 12.608/2012, foi realizado 

um minicurso de 03 dias nas dependências do Centro de Educação e Ciências Humanas 
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(FAED), ministrado por Aderbal Vicente Lapolli e Simone de Jesus, a partir da 

metodologia dos cursos do Escritório das Nações Unidas para Assistência de Desastres 

no Exterior (OFDA/USAID). 

Neste curso muitas discussões relativas à metodologia do programa levaram a 

considerar a necessidade de adquirir um certo grau de confiança do grupo comunitário 

para que se possa contribuir realmente e não o frustrar. Para isto são necessários, no 

mínimo, 05 encontros. 

Diante disto, foi iniciada a pesquisa bibliográfica e a busca por informações em 

páginas de endereços eletrônicos com o objetivo de conhecer melhor o município de 

Botuverá. Adicionalmente, nesta etapa ainda preliminar do trabalho, foi realizada uma 

visita ao município no dia 29 de agosto deste ano, durante uma reunião com os membros 

do núcleo comunitário para primeiro reconhecimento. 

As próximas etapas da metodologia incluem: 

 Conclusão o diagnóstico, principalmente relativos aos aspectos sociais, 

econômicos e culturais do município; 

 Realização de visitas técnicas para mapeamento das necessidades e determinação 

dos impactos dos desastres nas diversas atividades do município, como na 

infraestrutura, nos transportes, no comércio; 

 Planejamento de uma reunião com o núcleo comunitário de Botuverá em 

novembro; 

 Construção da capacitação; 

 Desenvolvimento de produtos, como folders e demais simbologias para uso 

durante a aplicação das capacitações; 

 Aplicação das capacitações, com registros detalhados e muita atenção para pontos 

positivos e negativos;  

 Definição dos indicadores de risco. 

 

Resultados e Discussão 

A partir das primeiras buscas por dados de núcleos comunitários, percebeu-se uma 

distinção entre as organizações comunitárias e os NUPDEC’s. O Núcleo Comunitário de 

Proteção e Defesa Civil, denominado NUPDEC, é um órgão de apoio de organização 

comunitária, que visa à efetivação de medidas protetivas de gestão de riscos e desastres a 

nível local e são instituídos pelas Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil 

(Lucena, 2005). Com o mesmo objetivo, existem outras organizações não instituídas pelas 

Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil, que são igualmente importantes 

para o desenvolvimento do presente estudo. Assim, o núcleo comunitário de Botuverá foi 

escolhido. 

Como o trabalho ainda está em fase preliminar, os resultados parciais referem-se ao 

diagnóstico construído até o presente momento, que será melhor discutido a fim de se 

conhecer as reais necessidades do núcleo comunitário para a construção de uma 

capacitação efetiva. 

O município de Botuverá localiza-se no Médio Vale do Rio Itajaí-Mirim, a 21 km de 

Brusque (Figura 1). Esta bacia hidrográfica faz parte do sistema de drenagem da vertente 
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Atlântica em Santa Catarina, é delimitada ao norte pela Serra do Itajaí e ao sul pela Serra 

do Tijucas, apresentando orientação geral de SW-NE. A Serra dos Faxinais representa o 

divisor de águas a oeste da bacia. A feição morfológica da região é determinada pelas 

serras, caracterizando-se por fundos de vale estreitos limitados por encostas íngremes 

(SANTOS, 1991).  

 

Figura 01: Mapa de localização do município de Botuverá/SC 

 

Fonte: OBEB, 2012. 

  

De acordo com a página eletrônica do Sindicato de Habitação de Balneário Camboriú 

- SICOVI–SC (2018), a área total do município de Botuverá apresenta a seguinte 

composição de relevo: 18,2% planícies, 50% encostas e 31,8% de montanhas e 

apresentando uma altitude de 85m. Muito da cidade está desenvolvida entre o rio sinuoso 

e cortes de estradas do relevo íngreme, o que propicia dois tipos de riscos de desastres, o 

de deslizamentos e o de cheias/inundações.  

Uma melhor investigação em atlas de desastres pode-se confirmar a ocorrência destas 

ameaças. De acordo com o Atlas de Desastres Naturais do Estado de SC (Herrmann, 

2014), pode-se observar que há, em Botuverá, muitos registros de inundação, seja ela 

gradual ou brusca, e, de deslizamento. No Quadro 1 observa-se que nos anos de 1982, 

1984, 1987, 2007, 2008 e 2009 foram registradas inundações e nos anos de 1984 e 2008, 

deslizamentos. A partir do Atlas Brasileiro de Desastres Naturais - SC da UFSC (Centro 

Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres, 2012), outros registros hidrológicos 

são constatados (Quadro 1). As enxurradas estão registradas nos anos de 1995, 2007, 

2008, 2009 e 2011, enquanto que as inundações nos anos de 1992, 2001 e 2011. 

 

Quadro 1: Registros de desastres em Botuverá. 

Ano Deslizamento Inundação Enxurradas Fontes 
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1982 
 

X 
 

HERRMANN, 2014 

1983 
    

1984 X X 
 

HERRMANN, 2014 

1985 
    

1986 
    

1987 
 

X 
 

HERRMANN, 2014 

1988 
    

1989 
    

1990 
    

1991 
    

1992 
 

P 
 

CEPED/UFSC, 2012 

1993 
    

1994 
    

1995 
  

P 
 

1996 
    

1997 
    

1998 
    

1999 
    

2000 
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2001 
 

P 
 

CEPED/UFSC, 2012 

2002 
    

2003 
    

2004 
    

2005 
    

2006 
    

2007  X P 
HERRMANN, 2014 e 

CEPED/UFSC, 2012 

2008 X X P 
HERRMANN, 2014 e 

CEPED/UFSC, 2012 

2009  X P 
HERRMANN, 2014 e 

CEPED/UFSC, 2012 

2010 
    

2011 
 

P P CEPED/UFSC, 2012 

Fonte: Elaborado pelos Autores. 

 

Baseado neste quadro pode-se dizer que o município de Botuverá é acometido por 

algum tipo de evento, deslizamento ou cheias, com exceção de dois intervalos de 5 anos, 

a cada dois anos. 

Os municípios vizinhos a nordeste de Botuverá, Brusque e Guabiruba (Figura 1), 

estão a montante, fazendo com que o curso hídrico de Botuverá receba seus afluentes. 

Sendo assim, qualquer evento hidrológico nestes municípios afeta também Botuverá. 

A discussão sobre a identificação do tipo de ameaça divergentes nas fontes de dados 

será melhor investigada após as visitas técnicas onde serão caracterizados os cenários e 

realizados os mapeamentos de risco, bem como a partir das contribuições do núcleo 

comunitário de Botuverá. Isto é fundamental para a determinação das necessidades. 

A visita de reconhecimento realizada no município de Botuverá em 29 de agosto 

deste ano possibilitou um encontro com líderes e representantes de três núcleos diferentes, 
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o que evidencia o caráter de comprometimento destes diferentes grupos. O município de 

maneira geral já tem envolvimento comunitário pelo menos desde 2011. 

Atualmente, o município de Botuverá é composto por três núcleos comunitários, um 

no bairro denominado Ourinhos, um no bairro Centro e outro que envolve outros dois 

bairros, denominados Lageado Alto e Lageado Baixo. 

Os núcleos se reúnem a cada dois meses, sendo cada vez em uma sede diferente. O 

objetivo destes encontros é trabalhar em conjunto e melhorar as condições ambientais de 

Botuverá. Os líderes comunitários destes grupos são, normalmente, vereadores, agentes 

municipais da Defesa Civil, ou vinculados Secretaria de Saúde, o que possibilita, às vezes, 

um acesso mais rápido as tentativas de suprir as necessidades desenvolvidas em reuniões. 

A partir desta participação neste encontro aponta-se que os voluntários destes núcleos 

comunitários já tenham adquirido uma certa percepção de riscos, pois já receberam 

capacitações anteriores e se preocupam com a prevenção. Considera-se que o grupo, além 

de muito receptivo, está muito interessado com o inédito e futuro desenvolvimento de um 

trabalho com os integrantes do Laboratório de Estudos de Riscos e Desastres do 

Departamento de Geografia da UDESC 

 

Conclusões 

 

Os resultados preliminares do trabalho demonstram que quase toda área do município 

de Botuverá é área de risco, com encostas íngremes e curso d´água sinuoso. Portanto, a 

obstrução de estradas é um efeito frequente dos eventos adversos. Um breve levantamento 

de desastres, que ainda será melhorado, principalmente a partir dos registros da Secretaria 

de Estado de Proteção e Defesa Civil evidencia que o município é frequentemente 

acometido por desastres, em média a cada dois anos. Os desastres são do tipo movimentos 

de massa e cheias, que são as principais ameaças no estado de Santa Catarina. Por fim, 

pode-se considerar também que pelo menos os líderes comunitários de três núcleos 

adquiriram uma percepção de risco e se mostram-se receptivos e interessados com o 

trabalho que continuaremos a desenvolver. Finalmente, a escolha do município de 

Botuverá parece assertiva, pois trabalhar-se-á conjuntamente com três núcleos 

comunitários. Espera-se assim, aumentar a resiliência de todo o município. 

A importância do envolvimento da comunidade se refere ao fato de que eles residem 

nas áreas atingidas e são os mais afetados com os desastres. Além disso, é de suma 

importância que haja, pela comunidade a percepção de riscos, pois a espera pela atuação 

da Defesa Civil e demais instituições somente nas situações de emergências sempre é 

pior, pois se constitui de uma ação e uma tomada de decisão muito tardia.  

A capacitação para um núcleo comunitário voltada para assuntos ambientais, assim 

como para a percepção dos riscos que os envolvem é uma questão social, econômica e 

política, onde os próprios moradores envolvidos e ajudam-se mutuamente, como em uma 

engrenagem.  Acredita-se que assim, ao acontecer um evento adverso e perigoso, com 

potencial para tornar-se desastre, além de terem conhecimento e estabelecerem 

continuamente medidas preventivas e de monitoramento, na iminência do evento atuarão 



 

172 

 

com ações próprias de redução, como por exemplo dirigir-se de maneira ordenada para 

as saídas de emergências e rotas de fuga da cidade até abrigos, e assim, terão a capacidade 

de se adaptar às mudanças, e se recompor mais facilmente. Esta é a resiliência almejada 

ao final de executar todo o trabalho. 
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Evolução socioespacial do cinturão verde da Grande Florianópolis 

 

Yuri Lima Perotto 

Fábio Napoleão 

 

Resumo: As adjacências rurais do município de Florianópolis, com destaque para Antônio Carlos, Águas 

Mornas, Angelina, Alfredo Wagner, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz e São Bonifácio, 

tiveram seu desenvolvimento ancorado sobretudo na colonização de origem germânica. Tais imigrantes, 

favorecidos por boas condições edafoclimáticas, fizeram do cinturão que incorpora as microrregiões de 
Florianópolis, Tabuleiro e Tijucas um núcleo agrícola de grande potencial, onde se encontram milhares de 

produtores responsáveis por fração significativa do abastecimento de hortifrutigranjeiros de Santa 

Catarina14. Os hortifrutigranjeiros têm muita importância para os diversos municípios que compõe o 

cinturão verde da Grande Florianópolis e em 2016 correspondeu 47% do que foi comercializado nas 

Centrais de Abastecimento (CEASA)15 de Santa Catarina. O Estado está entre os 10 maiores produtores de 

hortaliças do país, atrás de estados com grandes centros consumidores como São Paulo, Minas Gerais, Rio 

de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Bahia. Santa Catarina encabeça a lista dos maiores 

cebolicultores do país tendo 34% da produção nacional em 201616 e ocupou a 9ª colocação no ranking 

nacional de produção agrícola17. O segmento econômico é estratégico para os pequenos produtores 

catarinenses, pois garante sua renda e sua inserção nos mercados regionais e nacionais.  

  

 Palavras Chave: Hortifrutigranjeiros, Cinturão Verde, Grande Florianópolis.  

 

1. Introdução 

A mesorregião da Grande Florianópolis se situa na região litoral central do estado 

de Santa Catarina e conta, segundo o censo de 2011, com 1.027.271 habitantes que se 

distribuem em uma área de 7.156,6 km². A região possui 21 municípios que estão 

divididos em três microrregiões: Florianópolis, Tijucas e Tabuleiro. A microrregião de 

Florianópolis é a maior desta mesorregião e possui nove municípios (Antônio Carlos, 

Biguaçu, Florianópolis, Governador Celso Ramos, Palhoça, Paulo Lopes, Santo Amaro 

da Imperatriz, São José e São Pedro de Alcântara). A microrregião de Tijucas é composta 

por sete municípios (Angelina, Canelinha, Leoberto Leal, Major Gercino, Nova Trento, 

São João Batista e Tijucas) e se situa ao norte da mesorregião, tornando-se microrregião 

limítrofe com a mesorregião do Vale do Itajaí. Por fim, a microrregião do Tabuleiro é 

composta pelos municípios de Alfredo Wagner, Águas Mornas, Anitápolis, Rancho 

Queimado e São Bonifácio.   

  A maior parte da produção agrícola na região se destina a produção de alimentos 

nos chamados hortifrutigranjeiros, ou seja, frutas e hortaliças. Algumas cidades, 

conforme já mencionadas, dependem massivamente da geração de renda local deste setor, 

tendo a maioria da sua população residente em áreas rurais, em especial os municípios da 

microrregião do Tabuleiro, grande responsável por atender a demanda de alimentos mais 

facilmente perecíveis da região metropolitana de Florianópolis.   

                                                
14 A regionalização mencionada é utilizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável -

SDS – do governo do Estado de Santa Catarina.  
15 Secretaria do Estado da Agricultura e da Pesca de Santa Catarina. 
16 Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná.  
17 Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
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  A região da Grande Florianópolis compreende 4 bacias hidrográficas que fluem 

em direção ao oceano: Tijucas (2.371 km2), Cubatão do Sul (743 km2), Biguaçu (387 

km2) e da Madre (335 km2)18, sendo que as duas últimas são as menores bacias 

hidrográficas consideradas principais no Estado de Santa Catarina. A topografia e o 

regime pluviométrico regular favorecem a formação de rios perenes o que garante água 

para irrigação o ano inteiro. O rio Biguaçu que nasce no município de Antônio Carlos, 

um dos principais fornecedores de hortaliças para a capital, possui grande parte de sua 

vertente em trechos preservados de Mata Atlântica que favorece a qualidade da água.  

2 - Base Teórico Conceitual 

O êxito na compreensão dos processos geográficos, históricos e econômicos do 

cinturão verde da Grande Florianópolis exige a intersecção do paradigma de formação 

sócio-espacial proposto por Milton Santos (1977) com as ideias difundidas por André 

Cholley (1964).19 

Milton Santos formulou o paradigma de formação sócio-espacial apoiando-se no 

conceito de formação econômica e social desenvolvido por Marx. O paradigma exposto 

por Santos entende o espaço humano como um fato histórico. Segundo Santos (1982) em 

seu artigo intitulado Sociedade e Espaço: A Formação Social como Teoria e como 

Método, “os modos de produção tornam-se concretos sobre uma base territorial 

historicamente determinada. Deste ponto de vista, as formas espaciais seriam uma 

linguagem dos modos de produção. Daí, na sua determinação geográfica serem eles 

seletivos, reforçando desta maneira a especificidade dos lugares.”20 

O desenvolvimento de cada região é pautado também pela combinação de 

elementos naturais e humanos.  Cholley (1964) sugere considerar, na análise da 

organização espacial, a combinação de elementos físicos, biológicos e humanos já que 

esses “respondem a medidas bem determinadas com relação ao espaço e o tempo”21 sendo 

portando responsáveis pela configuração espacial ao longo do tempo.  

Também serão utilizadas referencias fundamentais para a compreensão da 

Geografia Agrária, a exemplo de Vladimir Lênin, Leo Waibel, Orlando Valverde, Ignácio 

Rangel e José Sidnei Gonçalves, bem como autores que discutem sobre a agricultura 

familiar como Sergio Schneider. 

 

                                                
18 Sistema de Informações de Recursos Hídricos do Estado de Santa Catarina.  
19 “Para apreender uma formação sócio-espacial (M. Santos) deve-se considerar essencialmente três aspectos: a) a 

identificação e a caracterização, ao longo do tempo, das combinações (A. Cholley) de elementos do quadro natural 

e do quadro humano, de forma a delimitar a sua unidade e localização espacial, o que implica na consideração de 

múltiplas determinações (K. Marx); b) a relação entre sociedade e natureza, dentro da perspectiva do materialismo 

histórico e dialético, ou seja, através do conceito de modo de produção, assegurando a sua localização temporal, que 

se concretiza sobre uma base territorial, historicamente determinada; c) o conceito de formação social, o qual garante 

que a relação sociedade/natureza, seja apreendida tendo em mente processos históricos que, mesmo passíveis de 

generalização, têm suas particularidades definidas espacial e temporalmente.” PEREIRA, Raquel Maria Fontes do 
Amaral; VIEIRA, Maria Graciana Espellet de Deus. Geografia e Marxismo: O caso da formação socio-espacial 

do Brasil Meridional. Disponível em: 

<observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal11/Geografiasocioeconomica/Geografiaeconomica/10.pdf>. 

Acessado em 13/04/2018. 
20 SANTOS, M. Espaço e Sociedade. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1982. p. 14 
21 CHOLLEY, A. Observações sobre alguns pontos de vista geográficos. Boletim geográfico. Rio de 

Janeiro: CNG, n. 179 e 180. 1964, p. 140. 
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3- Materiais e Métodos.  

 Na primeira parte deste trabalho, foi realizado ampla busca por bibliografias que 

se debruçaram sobre o estudo da evolução histórica e da ocupação da região da Grande 

Florianópolis, mais propriamente o que compreende o cinturão verde – objeto de estudo 

deste artigo, além de autores que estudaram sobre geografia agrária e sobretudo sobre 

temáticas referentes a agricultura familiar.   

 Ao debruçar sobre a escrita do estudo, necessitava abordar questões referentes à 

sua localização e de como eram distribuídos ou regionalizado cada município do cinturão 

verde. Assim, as coleta de dados dessa parte foram buscados em consultas bibliografias 

em teses e em órgãos do estado como a secretaria do desenvolvimento econômico e 

sustentável.   

 Os dados desse estudo foram buscados a partir de relatórios técnicos analisados 

pela Centrais de Abastecimento (CEASA) e compilados de forma a ser confeccionado 

uma tabela para comparar os produtos agrícolas dos anos de 2016 e 2017 que passaram 

pelo CEASA. Além disso, foi realizado entrevista com o diretor do CEASA que ajudou 

na explicação de como funcionava a central de abastecimento e como os agricultores 

poderiam utiliza-la para vender seus produtos. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES   

4.1 Evolução do cinturão verde da Grande Florianópolis  

  Para analisar a evolução de um determinado espaço geográfico é necessário 

analisar os processos sociais que os propiciaram, não deixando de lado as características 

naturais que dão condições para sua evolução. O desenvolvimento socioeconômico e a 

formação sócio-espacial do território que compreende o cinturão verde da região da 

Grande Florianópolis se deram por processos transcorridos ao longo de quatro séculos, 

envolvendo, inclusive, o contexto da expansão mundial europeia. Tal fato significa dizer 

que, o estudo deve cingir fatos históricos situados no plano mundial, regional, nacional e 

local. Combinado a isso, a formação do cinturão verde da Grande Florianópolis também 

se deve pela combinação geográfica de suas dinâmicas específicas e particularidades 

naturais (físicas e biológicas), econômicas e sociais (humanos) (CHOLLEY, 1964). 

Assim, o conjunto desses elementos são fatores importantes para a formação do que hoje 

é o cinturão.    

 A região passou a ser ocupada gradativamente, tendo como destaque quatro 

movimentos principais: as ocupações vicentistas, açoriana, alemã e migração interna 

(CABRAL,1970).   

  Esta região, principalmente a parte mais ao litoral, tem sua formação 

socioespacial, no início, ligada à ocupação de origem açoriana. E desde o século XVIII e 

até metade do século XIX, a economia da capital do Estado dependia exclusivamente da 

produção agrícola e pesqueira que existia na ilha e em suas proximidades 

(MAMINIGONAN, 1966). Nas propriedades pequenas tinha destaque para a produção 

de mandioca, cana-de-açúcar, amendoim, milho e café. Havia construção de engenhos 

que serviam para o processamento da farinha de mandioca e também para a produção do 

açúcar mascavo, melado de cana e cachaça. (CAMPOS, 1991).    

 Conhecida como pequena produção mercantil açoriana, as produções agrícolas, 

que serviam de abastecimento no litoral, não alcançaram um desenvolvimento de relações 

capitalistas de produção (VIEIRA & PEREIRA, 1997). Verificou-se um atraso do 
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trabalho, muito devido à estagnação dos meios de produção citados anteriormente. 

Acentuado à isso, a dependência com o mercado do Rio de Janeiro e a grande 

concorrência com a produção sul-rio-grandense, deixava os produtos produzidos no 

litoral catarinense em desvantagem (HUBENER, 1981). A situação muda, de certa forma, 

com a chegada dos imigrantes alemães na região da grande Florianópolis, quando passa 

a haver condições de incentivos para as áreas de ocupação dos imigrantes europeus 

(CRUZ, 2008).  

  Quando o Brasil se tornou independente em 1822, colocou-se como necessário à 

colonização da região sul do país, estando estas sob ataques de argentinos e índios 

Botocudos (WAIBEL, 1949). Estas áreas não eram ocupadas, e serviam apenas como 

passagem pelos caminhos dos tropeiros e dos boiadeiros. Esses caminhos eram de 

extrema importância para o governo federal, pois era um lugar de passagem de 

mercadoria, não podendo deixar que essa região se desmembrasse do país por eventuais 

conflitos.   

 Assim, esta região necessitava de novos tipos de colonos, sendo estes pequenos 

proprietários livres que cultivassem as terras de mata, que não estivessem interessados no 

trabalho escravo e tampouco na criação de gado. Esse colono deveria ser tanto um soldado 

como um agricultor, para defender seu terreno. Esses colonos soldados seriam 

encontrados na Europa, onde já haviam soldados desengajados dos exércitos de Napoleão 

além de camponeses pobres que vinham sendo oprimido em suas localidades e que 

estavam a ponto de emigrar visando buscar um lugar melhor. (WAIBEL, 1949).  

 Assim, estabeleceram na década de 1820 as primeiras colônias alemãs no sul do 

Brasil, principalmente nos lugares onde os caminhos tropeiros adentravam a mata. Na 

região do que hoje é a grande Florianópolis, ou seja, que ficavam próximas a Desterro, 

houve a colonização alemã que estava vinculada e fixada às margens da estrada que 

conduziam o tropeirismo. Essas colônias participaram de um mesmo processo 

colonizatório sulino, no qual a ocupação de “bocas da mata” que serviam para dar 

segurança ao sistema de caminhos de tropas (WAIBEL, 1979). O principal acesso ao 

oeste era a estrada Desterro-Lages quando se consolidou o planalto serrano como 

território catarinense (CRUZ, 2008).   

 Tendo características capitalistas em sua formação, os imigrantes alemães 

realizaram a tarefa de expandir áreas do Brasil Meridional, sendo que em cada região 

haveria um ritmo local diferente para o seu desenvolvimento devido as especificidades 

do meio natural ao qual estavam colocados. Dessa forma, o imigrante deveria utilizar seus 

conhecimentos e experiências adquiridos outrora que foram determinantes para o 

surgimento do capitalismo na Alemanha. (CRUZ, 2008). O governo brasileiro, 

propositalmente, por meio da imigração alemã provocou mudanças sociais de curto e 

longo prazo.   

 Na região da grande Florianópolis, o imigrante alemão teve papel fundamental 

para a defesa das fronteiras, assistência das tropas de gado e principalmente para a 

produção alimentar para os centros urbanos mais desenvolvidos (WOORTMANN, 2004). 

Os centros urbanos sofriam frequentemente com problemas endêmicos de abastecimento. 

Os colonos alemães forneciam uma diversidade nos gêneros de consumo interno da região 

e os produtos eram destinados, quase que totalmente para o escoamento portuário através 

da navegação de cabotagem. No século XX, aumentou tal produção, devido ao avanço 

demográfico em Florianópolis e municípios vizinhos, ou seja, ao atendimento de uma 

demanda urbana crescente. Para atender a procura que se intensifica, os agricultores 
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cultivavam e forneciam alimentos frescos, especialmente frutas, hortaliças, verduras e 

tubérculos, além de processar produtos como: geleias de fruta, conservas de hortaliças, 

massas, biscoitos, pães, açúcar mascavo, cachaça, farinha de mandioca, queijos e 

embutidos.   

 Contudo, os meios de ascensão social dos colonos foram diminuindo por diversos 

fatores: Acabaram ficando em uma dependência agrícola, não incorporando o modo de 

produção capitalista em seu desenvolvimento; A baixa fertilidade do solo e a falta de boas 

estruturas do transporte para auxiliar e trazer rapidez ao escoamento dos excedentes até o 

litoral seguiu precário até o início do século XX; Havia ainda, ao sul, a limitação com o 

morro do Cambirela, que inviabilizava uma ocupação mais próxima da faixa litorânea, 

pois a região apresenta serras filetadas e rios de baixo curso; Não conseguiram 

desenvolver núcleos populacionais densos, muitas vezes disseminando descendentes em 

outras direções (Ex: norte de Blumenau, Rio do Sul, Brusque) (KOCH, 1995; SCHMITT, 

1979; PIAZZA, 1982). Outro fator importante a se considerar é que havia forte influência 

dos Campos de Lages que colocavam as colônias próximas à Desterro sob mecanismos 

de funcionamento do latifúndio pecuarista (CRUZ, 2008). Esse mesmo mecanismo fez 

com que alguns produtores conseguissem se desenvolver em pequenos capitalistas.   

  Apesar das imensas dificuldades, alguns dos pequenos proprietários conseguiam 

se manter na terra e ascender economicamente devido as relações que mantinham com a 

passagem das tropas. Ou seja, o pequeno produtor que obtinha condições de ter um venda 

na beira da estrada de passagem, tinha o monopólio dos preços e dessa forma ascendia 

socialmente. (CRUZ, 2008). Dessa forma, poucos agricultores conseguiam se manter. 

Conforme Dobb, em uma perspectiva marxista, quando o produtor conseguia se tornar 

um vendedor, também se tornava um pequeno capitalista, não sendo refém apenas da 

economia agrícola natural.  

  Com o tempo, e com os problemas enfrentados pelos imigrantes pequenos 

produtores, o natural a se pensar é que haveria uma destruição das propriedades agrícolas 

e do seu complexo rural. Porém, o que aconteceu foi uma evolução lenta nas áreas 

agrícolas devido as especializações do sistema agrícola bem como o desenvolvimento de 

pequenos negócios. O que faltava era o mercado interno, e ele começou a surgir após o 

desenvolvimento do núcleo central de Florianópolis e das cidades próximas do seu 

entorno (São José, Palhoça e Biguaçu). Dessa forma, com o surgimento de um mercado 

consumidor, o meio rural não se extinguiu. 

4.2 – A produção de hortaliças do cinturão verde da Grande Florianópolis  

 Hoje o cinturão verde da mesorregião da Grande Florianópolis é composto por 21 

cidades. Isso mostra que o abastecimento da região metropolitana possui uma enorme 

variedade de produtos advindos desses municípios. Os alimentos originados na região que 

compõem o cinturão verde de acordo com a FECAM (Federação Catarinense dos 

Munícipios) resultaram em uma produção avaliada em R$ 228,6 milhões em 2012 

segundo a pesquisa de produção agrícola municipal feita pelo IBGE (OGEDA, 2014).  

 O principal produto da Grande Florianópolis são as hortaliças e a região do 

cinturão verde produz a maior parte das horticulturas do Estado. Segundo a coordenadoria 

de Assistência Técnica e Extensão Rural da Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária 

e Extensão Rural de Santa Catarina) na Grande Florianópolis, existem 10 municípios da 

região que possuem nas folhas, bulbos e frutos o maior foco da produção rural.   

 Os municípios mais notórios na produção das hortaliças são os municípios de 
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Antônio Carlos, Santo Amaro da Imperatriz, Rancho Queimado, Angelina e Águas 

Mornas. Estes municípios produzem 80% das hortaliças da região (OGEDA, 2014). 

Dessa produção, sua grande maioria é comercializada nas Centrais de Abastecimentos 

(CEASA).   

  Nas tabelas a seguir, é mostrado qual o valor e o volume das hortaliças 

comercializadas durante os meses dos anos de 2016 e 2017 respectivamente. Além disso, 

as tabelas trazem os dados das hortaliças importadas para mostrar a diferença entre o que 

é produzido no Estado e o que vem de fora para ser comercializado no atacado CEASA. 

O que aparece como valor total e volume total incorpora também os dados das hortaliças 

importadas. Assim, é possível fazer um comparativo da importância e do volume das 

hortaliças que são produzidas no Estado e comercializadas no Centro de Abastecimento.  

Na tabela 2, aparece também a variação entre os meses de 2016 e 2017, mostrando se 

houve aumento ou diminuição da produção e do valor que são comercializados no 

CEASA. 

Tabela 1 – Comercialização das hortaliças no ano de 2016 no CEASA22 

2016 Valor Total (R$) Valor 

Importados (R$) 

Volume Total 

(Kg) 

Volume 

Importado (Kg) 

Janeiro 28.664.111,08 1.207.509,18 14.872.043,66 76.312,53 

Fevereiro 27.753.047,21 702.249,83 15.107.108,50 46.478,77 

Março 32.135.650,43 970.356,35 19.638.162,61 71.120,25 

Abril 20.613.354,92 575.816,67 13.389.549,58 137.885,72 

Maio 32.429.459,11 1.113.903,64 12.765.977,12 163.273,09 

Junho 33.935.721,31 1.118.207,15 15.125.934,87 62.830,98 

Julho 30.390.679,98 1.426.727,17 16.119.054,53 76.196,22 

Agosto 29.439.334,94 922.356,54 15.891.931,12 203.401,82 

Setembro 28.248.463,82 798.232,49 17.162.518,99 55.782,95 

Outubro 26.264.612,42 598.168,86 15.632.444,66 44.520,16 

Novembro 25.352.544,01 572.595,00 15.343.069,71 57.804,35 

Dezembro 25.751.795,37 488.564,61 15.999.345,49 47.366,88 

 

Tabela 2 - Comercialização das hortaliças no ano de 2017 no CEASA 

2017 Valor Total Importados Variação 

(%) 

Volume 

total(Kg) 

Vol 

importado(Kg) 

Variação 

(%) 

Janeiro 18.133.360,11 1.053.528,21 -36,74 17.443.892,82 76.569,56 17,29 

Fevereiro 15.225.904,88 968.134,82 -45,14 13.449.513,35 73.667,73 -10,97 

Março 18.698.937,08 928.085,04 -41,81 15.591.232,15 64.383,92 -20,61 

Abril 18.009.756,90 1.133.817,08 -12,63 12.914.200,26 76.891,13 -3,55 

Maio 18.666.170,79 784.056,91 -42,44 14.096.838,27 97.595,06 10,43 

Junho 20.091.852,35 961.054,99 -40,79 13.861.396,34 62.924,95 -8,36 

Julho 21.508.898,67 770.063,90 -29,23 13.796.042,40 111.427,80 -14,41 

Agosto 21.945.293,97 1.504.473,56 -20,21 15.001.995,42 194.797,53 -5,60 

Setembro 20.046.586,42 855.643,88 -29,03 14.706.159,64 73.221,61 -14,31 

Outubro 23.162.860,97 489.504,07 -11,81 15.030.520,00 49.213,15 -3,85 

Novembro 18.867.646,27 402.583,00 -29,69 14.216.855,54 45.795,19 -7,34 

Dezembro 17.098.028,60 772.284,85 -33,60 13.990.836,09 84.165,36 -12,55 

                                                
22 Tabelas elaborada pelo autor e os dados foram retirados nas estatísticas do site do CEASA.  
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  Atualmente, a comercialização das horticulturas se de pelas centrais de 

abastecimento do Estado de Santa Catarina – CEASA/SC, que disponibiliza a 

infraestrutura para que produtores, comerciantes, cooperativas e associações possam 

comercializar os produtos do Estado. A região da grande Florianópolis, e o que configura 

o cinturão verde, concentra grande parte de sua comercialização na unidade do CEASA 

de São José.   

 O CEASA foi fundado em 1976 com a intenção de manter o abastecimento 

continuo da região metropolitana, onde as grandes redes de supermercado, restaurantes, 

estabelecimentos alimentícios em geral, pudessem ter acesso a um único espaço para 

comercialização. É pelo CEASA que os produtores podem comercializar seus produtos 

de forma mais rápida e direta com seus compradores e garantir assim sua renda. O 

CEASA tem uma importância significativa para o comercio das horticulturas produzidas 

na Grande Florianópolis. Contudo, o CEASA, não é o fator exclusivo para o 

abastecimento continuo da região, que depende, também, dos incentivos e das novas 

técnicas aplicadas ao campo, que visam facilitar a inserção de novas culturas agrícolas 

com tempo mais curto de produção e durante quase todo o ano. 

 

2.3 As aplicações da tecnologia e o futuro da produção 

 A produção de alimentos do cinturão verde da Grande Florianópolis tende a 

caminhar nos próximos anos para a especialização, adotando cada vez mais a tecnologia 

no campo. Com isso, pretende-se cultivar culturas que possam obter uma melhora na 

renda do produtor.    

  Graças à melhoria das técnicas e incentivos, água abundante devido a grande 

presença de pequenas vertentes, torna-se ideal a irrigação para o cultivo das horticulturas. 

Hoje em dia, muitos agricultores da região já produzem as hortaliças com o uso de 

irrigação e a proteção com tela, sendo uma forma de cobrir a lavoura das geadas. O 

dispositivo de irrigação analisa as informações sobre temperatura e umidade, coletadas 

por sensores, e pode funcionar de duas maneiras: totalmente automatizado ou os 

produtores rurais acionam o sistema após receberem alertas via celular (CEASA, 2018).  

  A região da Grande Florianópolis e o cinturão verde que nela está contida, tende 

a caminhar para uma mudança na forma de produzir os alimentos. Pode-se dever ao fato 

de Florianópolis cada vez mais se consolidar como um polo tecnológico, sendo assim 

uma maneira de diversificar esta economia e aplica-la em um modo de produção mais 

mecanizado. Nos últimos anos se vê em Florianópolis a criação do Parque Tecnológico 

ACATE em Santo Antônio de Lisboa, que vem se consolidando como uma forma de 

inovação, o Sapiens Parque que se fortifica como ponto de referência para investimentos 

de tecnologia, além das universidades que atuam com pesquisa e extensão na região.   

  Tendo o intuito de levar mais tecnologia e inovação para o cotidiano do meio rural 

catarinense, foi criado em 2018 o Núcleo de Inovação Tecnológica para Agricultura 

Familiar (NITA). Foi elaborado entre uma parceria do Governo do Estado de Santa 

Catarina, Banco Mundial e iniciativa privada para funcionar como elo entre as startups, 

pequenas e médias empresas que desenvolvem inovações com as cadeias produtivas dos 

agricultores. Tem como proposito identificar as demandas e verificar se já existe alguma 

tecnologia que seja capaz de atender e resolver essa necessidade do produtor.  
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 Florianópolis vem crescendo como polo tecnológico e isso pode vir a facilitar de 

alguma forma a introdução da tecnologia no cinturão verde, devido a capital estar inserida 

na região e dessa forma mais próxima da região produtora das horticulturas. As 

tecnologias utilizadas no campo tendem a oferecer melhores condições para as novas 

gerações, mais estrutura, competitividade, rentabilidade e produtividade para quem 

produz.  
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Resumo. O objetivo do artigo é analisar o estado da arte dos Planos Diretores – PDs das cidades 

catarinenses da AMREC, com enfoque às áreas verdes públicas (parques, praças e ruas) e privados (jardins, 
clubes), para melhor entendimento dos instrumentos dos PDs e das políticas paisagísticas. Foram analisados 

12 municípios. Destes, 10 (dez) possuíam PDs, e 02 (dois) municípios, constando apenas Decretos, Leis e 

Normas. Através da análise da frequência das palavras-chave “áreas verdes”, “espaços verdes” e “espaços 

livres”, e palavras relevantes, concernentes à temática paisagem, criou-se gráficos comparativos dos 

municípios, em relação aos PDs que possuíam ou não estes termos. Elencou-se, também, in situ, onde estes 

termos encontravam-se nos PDs. Os municípios que apresentaram o maior número de termos “áreas 

verdes”, em seu PD, foram Urussanga (23), Criciúma (15) e Morro da Fumaça (13). Quanto à “espaços 

verdes”, apenas Treviso (1), Orleans (1) e Cocal do Sul (1) apresentaram os termos. Por fim, o termo 

“espaços livres” aparecem com maior frequência nos PDs de Morro da Fumaça (5), Lauro Müller (3) e 

Urussanga (2). Conclui-se que grande parte dos PDs são similares (cópias), possuem a mesma estrutura, 

textos similares. Ressalta-se o PD de Forquilhinha, em grande parte idêntico aos demais, apresentou 03 

(três) artigos referentes à paisagem. Não obstante, o PD mais bem estruturado, e contendo mapas, é o do 
município de Urussanga, elencando, para cada Zona Urbana de Ocupação Prioritária, a quantidade de áreas 

verdes (hierarquização, distribuição e cadastramento), embora similar aos demais. 

 

Palavras-chave: Plano Diretor, Paisagem, Áreas Verdes. 

 

1. Introdução 

Segundo o Direito Municipal Brasileiro, o Plano Diretor – PD é a lei maior em um 

município. Os planos de desenvolvimento [das cidades] tiveram origem nos PDs, ao 

estabelecerem regras para o desenvolvimento físico delas. Não obstante, calcado na 

Constituição Federal, sob o Art. 182, é ele que definirá a política de desenvolvimento e 

extensão urbana, estabelecendo um modelo compatível com a proteção dos recursos 

naturais e em defesa do bem-estar da população.  

Por conseguinte, o Plano Diretor – PD, assegurando o atendimento das necessidades 

dos cidadãos quanto à qualidade de vida, e definido, também, pelo Estatuto da Cidade 

(Lei nº 10.257, de 10/07/2001), ajuda a delinear as atividades econômicas, ambientais e 

sociais. 

Entretanto, um PD sem uma definição clara do conceito de paisagem – naturais e 

culturais –, onde não se conheça os atributos físicos e abstratos da paisagem, dos direitos 

sob a terra, minerais e águas subterrâneas, p.ex., torna-se inviável à tomadas de decisão e 

implementações sobre a terra, bem como a implementação de políticas de uso da terra. 
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À vista disso, objetiva-se analisar o estado da arte de Planos Diretores – PDs dos 

municípios catarinenses da Associação dos Municípios da Região Carbonífera – 

AMREC, elencando as várias categorias de zoneamento criadas, com enfoque às áreas 

verdes públicas (parques, praças, ruas) e privados (jardins, clubes), para melhor 

entendimento dos instrumentos dos PDs e da política paisagística. 

 

2. Referencial Teórico 

Segundo o Estatuto da Cidade (Lei Nº 10.257/2001), o Plano Diretor – PD é o 

instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, parte integrante 

do processo de planejamento municipal, e deve englobar o território do município como 

um todo. Ele é obrigatório para cidades com mais de 20.000 habitantes, com áreas de 

especial interesse turístico, inseridas em áreas de influência de empreendimentos ou 

atividades com significativo impacto ambiental no âmbito regional ou nacional (BRASIL, 

2001). 

Em seu artigo 42-A, parágrafo VI, o Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001) prevê que 

o PD deve indicar diretrizes para a preservação e ocupação das áreas verdes municipais, 

quando for o caso, com vistas à redução da impermeabilização das cidades e à função 

social da propriedade. Segundo Junior e Montandon (2011), os PDs dão enfoque as 

chamadas “agendas verdes”, ou seja, na arborização urbana, preservação dos espaços 

livres e gestão das unidades de conservação. 

Por conseguinte, ele é criado por um grupo multidisciplinar, e busca mostrar a cidade 

como ele é atualmente e como ela deverá ser no futuro, orientando todas as ações 

concretas de intervenção sobre o território (PEREIRA e LOCH, 2008; PEREIRA, 2009). 

Bruno Filho (2013) salienta que embora o PD seja a lei maior municipal, muitos dos 

Planos Diretores Municipais – PDMs foram aprovados ou estão sendo aplicados de 

maneira insuficiente para fazer frente aos problemas específicos de cada município, 

especialmente se considerada a complexidade das pressões que atuam na expansão ou na 

reconfiguração das cidades brasileiras. Maricato et al. (2002, p. 167) argui que o PD, que 

era para abarcar um município inteiro, acaba tomando áreas de “planejamento 

estratégico”, sendo fragmentado. 

Hoje, o PD consegue abarcar temas que antes ficavam apenas na questão social da 

propriedade, como regularização fundiária, defesa civil, gestão de resíduos sólidos, dentre 

outros. Apesar dos PDs serem forjados a partir do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), 

Lei de parcelamento do solo (6766/1979) e regularização fundiária e urbanística (Lei 

11.977/2009), dentre outras, os mesmos autoalimentam-se à medida das demandas 

existentes nos municípios (BRUNO FILHO, 2013). Conforme Caetano e Rosaneli 

(2017), dos 5.570 municípios brasileiros, 2.785 haviam elaborado seus planos diretores, 

o que corresponde a 50% do total.  

 

2.1. Paisagem e Plano Diretor – PD 

Paisagem implica um sistema integrador, componentes do meio ambiente e sociais 

(Figura 1) (LANG e BLASCHKE, 2009). Sem seu conhecimento prévio, torna-se 

inconcebível implantar um PD. 
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Figura 1 – Exemplo de diferentes paisagens aos quais possuímos 

conceitos de linguagem popular relacionados à estrutura (em sentido 

horário) – Limpa, Ordenada, Estruturada e Primitiva (a) e estrutura da 

paisagem nítida (b). Fonte: Lang e Blaschke (2009, p. 14-5). 

 

O planejamento da paisagem é um planejamento espacial, e que está preocupado 

com a paisagem como um sistema de “habitats”, e inclui níveis de planejamento regional 

e local, sendo elaborado em diferentes escalas, à nível estadual, de bacias hidrográficas, 

de comunidades (SEIFFERT, 1996). Seu conhecimento, portanto, permite identificar a 

forma como foi colonizada e ocupada. Desta forma, as características físicas como 

estrutura fundiária, e econômicas como modo de produção, irão informar e complementar 

a análise do uso e ocupação do espaço (NASCIMENTO, 1994, p. 38-9). 

Aita Pippi et al. (2016) mostram que a legislação de uso e ocupação do solo deve 

conter todas as áreas naturais do município (área de recarga de aquíferos, áreas 

produtivas, APPs, Parques, etc.), em conformidade à realidade. Os autores mostram várias 

categorias de zoneamento que são criadas, mas poucas mostram-se efetivas no tocante ao 

ordenamento territorial. Além disso, é necessário um diagnóstico criterioso dos elementos 

da paisagem, e do sistema de espaços livres, que podem ser agravados caso não conheça-

se o lugar. 

Lang e Blaschke (2009, p. 297-300) afirmam que se uma lei é alterada, altera-se 

também o planejamento da paisagem. Não obstante, Lang e Blaschke (2009, p. 324) 

demonstram como o conhecimento da paisagem é crucial para tomada de decisão em 

relação à paisagem (Figura 2). 

 

 
Figura 2 – Diversas variantes de traçado de uma estrada de serviço 

para uma linha de alta tensão, com custo prognosticados em 
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Euros, para tomada de decisão. Fonte: Lang e Blaschke (2009, p. 

324). 

 

Felippe (2002, p. 138) cita que com a expansão do urbanismo, gera-se uma paisagem 

confusa: novas tipologias de residências, tecido urbano diferenciado, e um modo de vida 

diferente. Desta forma, o estudo da paisagem surge como instrumento de ajuda para o 

planejamento urbano, devendo nortear as diretrizes a serem consideradas pelo PD. 

Felippe (2002, p. 157) ainda discorre que os espaços podem constituir em grande parte a 

floresta, e evitando um desenvolvimento desordenado. Espaços da zona urbana 

necessitam ser garantidos como objetivos de ordem demográfica e econômica, p.ex., 

assegurando áreas de transição entre moradias difusas e as agrupadas, bem como a 

urbanização futura. 

Por fim, Caetano e Rosaneli (2017) afirmam que leituras genéricas e repetitivas da 

paisagem nos PDMs pouco contribuem para viabilizar ações concretas para garantir aos 

cidadãos o direito à paisagem, entendida como um bem precioso à qualidade de vida dos 

seres humanos. 

 

3. Materiais e Métodos 

Diante do objetivo de analisar o estado da arte de Planos Diretores – PDs de cidades 

catarinenses, elencando as várias categorias de zoneamento criadas, com enfoque às áreas 

verdes públicas (parques, praças, ruas) e privadas (jardins, clubes), foram tomadas as 

seguintes decisões. 

 Como material para pesquisa, foram utilizados documentos e bibliografias 

disponibilizadas nos sites oficiais dos municípios de Santa Catarina, sites legislalivos, 

além do contador de palavras do Grupo de Linguística da Insite – 

http://linguistica.insite.com.br/corpus.php –, que realiza um relatório estatístico detalhado 

sobre o vocabulário do texto, quantidade de ocorrências de cada palavra, frequência de 

letras, etc. 

A pesquisa teve caráter descritivo e exploratório. Primeiro, foi pesquisado se os 

municípios possuíam Planos Diretores – PDs. A busca foi feita no site dos municípios, e 

no portal Leis Municipais <https://leismunicipais.com.br/>, sumarizados na Tabela 1. 

Foram encontrados 10 PDs (Tabela 1) de cidades catarinenses referentes à 

Associação dos Municípios da Região Carbonífera – AMREC, num total de 12 

municípios, dos 295 municípios de Santa Catarina (Figura 3).  02 (dois) municípios 

possuíam apenas Decretos, Leis e Normas (Tabela 1). 

 Em seguida, estes PDs, em formato .pdf, foram convertidos em .txt, realizando-se a 

análise de frequência com que as palavras apareciam no texto, a partir do site do Grupo 

de Linguística da Insite, citado nesta mesma seção.  

Para os municípios que não possuíam PD (2), foi realizado uma análise da frequência 

em cima dos Decretos, Leis e Normas, adquiridos no site Leis Municipais23. Os Decretos, 

Normas e Leis, além de serem obtidos nos sites oficiais, foram salvos a partir da palavra-

chave “Plano Diretor” e “Código Municipal de Meio Ambiente”, no buscador do site 

“Leis Municipais”.  

                                                
23 É importante deixar frisado que as leis podem já estar consolidadas, mas não atualizadas, além de não 

disponíveis no sites oficiais. Sendo assim, a pesquisa falha, conforme à Tabela 1, ao dizer que o município 

“não possui” PD. 
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A partir daí, as palavras-chave delimitadas foram “área verde”, “espaços livres” e 

“espaços verdes” (Gráfico 1). Demais temas relevantes, em menor termo de vezes, 

também foram inseridos, como ambiental, verdes, arborização, etc (Gráfico 2, 3, ,4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13). 

 

 
Figura 3 -  Estado de Santa Catarina, e municípios da AMREC 

(amarelo) que tiveram seus PDs e/ou Decretos, Leis e Normas 

estudados. Fonte: Do autor. 

  

No Gráfico 1, os PDs de cada município foram dispostos em decorrência dos 

resultados das frequência com que as palavras-chave “áreas verdes”, “espaços verdes” e 

“espaços livres” apareceram. 

Além da análise de frequência, foi feito um esforço literário, inferindo manualmente 

como estes conceitos estavam inseridos e dispostos na temática paisagem, e no município 

como um todo (seção 4.1). 

Não obstante, foram criados gráficos para os termos mais relevantes (ambiental, 

arborização, verdes), além das palavras-chave “áreas verdes”, “espaços verdes” e 

“espaços livres) (Gráfico 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11, 12 e 13). 

 

Tabela 1 – Municípios da AMREC que possuem e não possuem PD. 
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4. Resultados e Discussão 

 Abaixo, o Gráfico 1 apresenta os resultados das frequência com que as palavras-

chave “áreas verdes”, “espaços verdes” e” espaços livres” mais apareceram. 

 

 
Gráfico 1 – Termos (“áreas verdes”, “espaços verdes” e “espaços livres”), em número 

de vezes, presente nos PDs e/ou Decretos, Lei e Normas dos municípios que não 

possuem PD, da AMREC. 

 

No gráfico 1 é possível ver o baixo índice dos termos “espaços verdes” e “espaços 

livres”, dos municípios. Isto demonstra o baixo grau de conhecimento e aplicabilidade de 

projetos/técnicas/políticas à gestão da paisagem, dos espaços públicos, do zelo às áreas 

verdes e afins. 

A seguir, os gráficos 2 (Baln. Rincão), 3 (Cocal do Sul), 4 (Criciúma), 5 

(Forquilhinha), 6 (Içara), 7 (Lauro Müller), 8 (Morro da Fumaça), 9 (Nova Veneza), 10 

(Orleans), 11 (Siderópolis), 12 (Treviso) e 13 (Urussanga), são frutos da análise da 

frequência feita para cada município, para os termos mais relevantes encontrados nos 

PDs, além das palavras-chave do Gráfico 1, a partir do contador de palavras do Grupo de 

Linguística da Insite (ver seção 3). 

  

Município Nº Hab. PD (S/N) Observação Link

Baln. Rincão 10.923 N* Decretos, Normas e Leis http://www.balneariorincao.sc.gov.br/

Cocal do Sul 16.446 S http://www.cocaldosul.sc.gov.br/

Criciúma 202.395 S http://www.criciuma.sc.gov.br/site/

Forquilhinha 25.988 S http://www.forquilhinha.sc.gov.br/

Içara 54.845 S http://www.icara.sc.gov.br/

Lauro Müller 15.149 S http://www.lauromuller.sc.gov.br/

Morro da Fumaça 17.532 S http://www.morrodafumaca.sc.gov.br/

Nova Veneza 14.837 S http://www.novaveneza.sc.gov.br/

Orleans 22.587 S http://www.pmo.sc.gov.br/

Siderópolis 13.870 S** Decretos, Normas e Leis http://www.sideropolis.sc.gov.br/

Treviso 3.863 S http://www.treviso.sc.gov.br/

Urussanga 21177 S http://www.urussanga.sc.gov.br/

*Em fase de construção;

**Há, mas não foi possível encontrá-lo;
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Quanto aos gráficos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, estes termos mais 

significativos apenas mostram que não há planejamento quanto à estrutura da paisagem 

em relação às áreas verdes, parques, jardins, ou seja, os PDs ficam nos planos do geral, 

nos termos “natureza” e “ambiental”, como proposta mínima de uma “agenda verde” (ver 

seção 2). 

 

4.1. PDs, áreas verdes, espaços verdes e espaços livres 

Para Balneário Rincão, pela lei nº 45/2013, art. 6º, fica reservada áreas verdes, de 

lazer, etc., especificadas conforme Lei municipal, e passam a ser patrimônio público 

Municipal, nas condições de bens de uso comum. Por fim, na Lei nº 277, há o destino à 

manutenção das áreas verdes públicas externas dos condomínios, com tratamento 

paisagístico. 

Para Cocal do Sul, o art. 137, do PD, destina a “implantação de equipamentos urbanos 

e comunitários, espaços públicos de lazer e áreas verdes”. Já no art. 79, parágrafo VI, é 

possível encontrar, nos objetivos do zoneamento, “ordenar a disponibilidade de 

equipamentos públicos e os espaços verdes e de lazer”. 

Para Criciúma, seu PD, art. 32 (p. 16), encontra-se o termo “áreas verdes”, onde num 

impacto de vizinhança, os empreendimentos devem mudar suas atividades em função 

dela. No art. 39, do solo urbano, lote e/ou gleba, desconsidera-se as áreas verdes como 

tal. O art. 50 trata do direito de preempção, para criação de espaços públicos de lazer e 

áreas verdes. No art. 77, têm-se a criação de áreas verdes para operações urbanas. No art. 

156, têm-se que os empreendimentos respeitarão as áreas verdes no tocante aos índices 

urbanísticos, definidos para a respectiva zona onde estão inseridas.  

O art. 177 torna impossibilitado a regularização fundiária de áreas verdes. No art. 190, 

como os canteiros - espaços destinados à área verde -, para implantação de paisagismo 

adequado, podendo ser central ou lateral, dependendo do caso. Na Lei Nº 6.797/2016, do 

parcelamento do solo, fica instituído que os desmembramento e loteamentos, devem ceder 

à municipalidade, 20% para área verde de vegetação, podendo chegar a 35%. Por fim, 

“espaços verdes”, bem como “espaços livres”, não foram localizados. 

Para Forquilhinha, em seu PD, art. 48, 49, 50, detalha perfeitamente o “Sistema 

municipal de áreas verdes” (objetivos, diretrizes relativas e ações relativas ao sistema). O 

art. 88 específica que caberá aos cidadãos do município, zelar pela qualidade da paisagem 

urbana, manutenindo as condições de acessibilidade e visibilidade. Em seu art. 117, fica 

estabelecido, da outorga onerosa, deve-se criar espaços de uso público de lazer e áreas 

verdes. No tocante ao direito de preempção (art. 120), fica estabelecido caso a necessidade 

de criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes. “Espaços livres” e “espaços 

verdes” não foram encontrados. 

Para Içara, o PD de mobilidade urbana, no art. 5º (p. 3), define o que vem a ser 

canteiro, e especifica a área verde, a fim de paisagismo adequado. Na lei orgânica 

municipal, frisa-se a proibição de área verde para uso comercial ou industrial. Os termos 

“espaços livres” e “espaços verdes” não foram encontrados. 

Para Lauro Müller, o art. 177, do Meio ambiente (planejamento urbano), compete ao 

poder público garantir a existência de áreas verdes no perímetro urbano, na proporção 

mínima indicada pela ONU, com a finalidade de garantir o lazer e a sadia qualidade de 

vida. No PD, em seu art. 144, do parcelamento do solo, as áreas verdes, principalmente 

aquelas de cobertura vegetal arbórea, devem estar adequadas aos elementos 

estruturadores do território. O art. 151 descreve o que vem a ser área pública, incluindo 
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as áreas verdes de lazer. No art. 156 fica estipulado um total de 10% de áreas verdes e de 

lazer, para as áreas publica (Áreas Verdes de Lazer), pelo loteador. O art. 228 fala do 

direito de preempção, como necessidade da criação de espaços públicos e áreas verdes. 

Seu art. 241, parágrafo 2º, especifica que o município pode exigir a boa utilização dos 

imóveis em áreas verdes, com aplicação de penas. 

No art. 281, têm-se os objetivos de qualificação ambiental, onde implementa-se o 

“Sistema Municipal de Áreas Verdes Urbanas”, hierarquizando as áreas verdes destinadas 

à preservação e ao lazer (p. 103). Não obstante, intenta-se aumentar para 8m² o índice de 

área verde por habitante. Questões com espaços verdes não foram encontrados. 

Para Morro da Fumaça, em sua Lei orgânica, não se incluem como área de terra de 

domínio público, as áreas verdes. Quanto à espaços livres, a mesma Lei propõe que 

loteamentos com área superior a dez hectares, deverão preservar, no mínimo, 35% de área 

livre, sendo 15% de área verde, e o restante para espaços livres de uso comum. Já na lei 

de uso do solo, fica a cargo dos condomínios, a manutenção das áreas verdes. No PD do 

município, art. 78, cabe aos cidadãos zelar pela qualidade da paisagem, acessibilidade e 

visibilidade das áreas verdes. No art. 100, especifica-se a criação de espaços de uso 

público de lazer e áreas verdes. O art. 103, o município, por meio do direito de preempção, 

terá a preferência para criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes. No art. 26, 

Título II, do projeto urbanístico, necessita-se um quadro resumo das diversas áreas 

indicadas no projeto (número de lotes, áreas verdes, vias públicas, etc.). No art. 52, fica 

estabelecido que APPs não serão computadas como áreas verdes.  

Para Nova Veneza, o art. 40, da lei 1706, fica estabelecido, pelo direito de preempção, 

que o Poder Público terá preferência à criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes. 

Por fim, conforme a Lei 1705, fica estabelecido, aos loteamentos criados, 10% de áreas 

verdes, e 10% de áreas de utilidade pública. 

Para Orleans, conforme seu PD (Lei Nº 2147), poder público e sociedade civil devem 

proteger as áreas verdes, praças públicas etc. Em seu art. 20, fica estabelecido a 

implantação de áreas verdes em cabeceiras de mananciais, às margens de corpos d'água, 

e estabelecer programas de recuperação. No art. 34, para proteção ao clima, deve-se 

aumentar as áreas verdes e preservação das existentes. O art. 141 refere-se ao Fundo 

Municipal de Desenvolvimento - FMD, à implementação de equipamentos urbanos e 

comunitários, espaços públicos de lazer e áreas verdes. 

Para Siderópolis, a Lei de parcelamento do solo (Lei Nº 1951/2011), art. 8, especifica 

que, para um loteamento aprovado, é necessário 10% de área de vegetação, e 10% de área 

verde de lazer e/ou utilidade pública. Segundo a Lei 2125 (2014), é dever dos 

condomínios, manter e conservar áreas verdes. Conforme a Lei orgânica, as áreas verdes 

não se incluem como área de terras de domínio público. 

Para Treviso, segundo a Lei de parcelamento do solo (Lei Nº356/2004), qualquer 

projeto de loteamento de ceder, sem ônus, 10% para área verde vegetação, e 10% para 

área verde de lazer e/ou utilidade pública. Segundo o PD (Lei Nº 659/2013), em seu art. 

10, compete ao poder público e a sociedade civil, proteger as áreas verdes. No Capítulo 

3, art. 13, o Sistema Estrutural Ambiental propõe Reservas Biológicas, Parques Lineares 

em APPs, áreas de mineração a se promover recuperação ambiental, e demais áreas verdes 

assim definidas em legislação própria. No art. 21, é objetivo e meta do sistema hídrico, 

implantar áreas verdes em cabeceiras de mananciais, às margens de corpos d'água e 

estabelecer programas de recuperação. O art. 34 visa aumentar as áreas verdes e 

preservação das existentes. Por fim, o art. 137, do Fundo Municipal de Desenvolvimento 
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Urbano, têm-se a implantação de equipamentos urbanos e comunitários, espaços públicos 

de lazer e áreas verdes. 

Para Urussanga, O art. 23, tem como objetivo, da Zona Urbana de Ocupação 

Prioritária - I, criar acesso às áreas verdes e de lazer. Para a Zona Urbana de Ocupação 

Prioritária – III, têm-se como limitante condicionante os remanescentes de áreas verdes, 

além de sua preservação. O art. 155, do parcelamento do solo, deve-se elencar os 

elementos estruturadores do território, como as áreas verdes, principalmente aquelas de 

cobertura vegetal arbórea. No art. 162, as áreas verdes (espaços públicos com cobertura 

vegetal arbustivo-arbórea) constituem-se como áreas de espeço públicos. Conforme o art. 

165, as áreas verdes não poderão, em qualquer hipótese, ter alterados sua destinação, fins 

e objetivos originalmente estabelecidos, bem como prejudicar o acesso público à elas. O 

art. 235 trata do direito de preempção, onde o Poder Público terá a preferência à criação 

de espaços públicos e áreas verdes. No art. 280, têm-se, como estratégia de qualificação 

ambiental, a proteção às áreas naturais e a qualificação do potencial paisagístico, 

programa de implantação e manutenção do Sistema de áreas verdes urbanas, implantação 

e manutenção de áreas verdes urbanas (cadastramento, hierarquização, distribuição, 

aumento do índice de áreas verdes para 8m² (oito metros quadrados) por habitante). 

 

5. Conclusões 

Quem define qual será a melhor tomada de decisão no tocante à legislação de uso e 

ocupação do solo, é a forma de como a paisagem se apresenta, distribuída no limite 

municipal. O PD, maior lei municipal, deve conter todas estas áreas naturais do 

município. Infelizmente o que se tem hoje são apenas os chamados “planos estratégicos”, 

quando não “planos discursivos”. 

Os PDs analisados, em sua grande maioria, parecem cópias uns dos outros, grandes 

pacotes entregues aos municípios em detrimento à alguma demanda etc., pois não 

mostram os pormenores dos municípios, suas potencialidades, limitações, enfim, são 

projetos gerais, sem estudo por bairro, zonas homogêneas e afins. 

No tocante à “áreas verdes”, “espaços verdes” e “espaços livres”, ou até mesmo no 

estudo da paisagem municipal, não há um projeto que diga quais áreas terão prioridade a 

“agendas verdes” (ver seção 2), parques, jardins, tamanho, em escala cartográfica, do 

planejamentos a serem elaborados. Os municípios ficam apenas nas questões do direito 

de preferência à construção de áreas verdes, desmembramentos e loteamentos com ônus 

de 20% de áreas verdes e/ou utilidade pública, e do Poder Público e o cidadão, em zelar 

pelas áreas verdes, como elencado na seção 4.1. 

Os únicos PDs que mostraram alguma significância com o termo “paisagem” e “áreas 

verdes” foram os de Forquilhinha, com seus art. 48, 49 e 50, detalhando o Sistema 

Municipal de Áreas Verdes, e de Urussanga, delimitando, para cada Zona Urbana de 

Ocupação Prioritária , sua utilização, quantidade de área verde, além do art. 280, que trata 

da estratégia de qualificação ambiental, da proteção às áreas naturais e à qualificação do 

potencial paisagístico, programa de implantação e manutenção do Sistema de áreas verdes 

urbanas, implantação e manutenção de áreas verdes urbanas. No geral, os demais PDs 

abordam as mesmas temáticas, bem como o uso literal das citações. 

As limitações ficaram na impossibilidade de conseguir o PD de Siderópolis, 

indisponível no  site do município, mas publicitado nas mídias, no não uso de um 

software adequado à análise da frequência, como o Hermetic Counter, por exemplo, e no 
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trabalho com os mapas dos PDs (a grande maioria ausentes), elencando onde dá-se as 

áreas verdes, espaços verdes e espaços livres de cada município.  

Sugere-se ao municípios que estudem profundamente sua paisagem para que definam 

questões “onde”, “como”, “quando”, “quanto”, “quem”, dentre outras, para melhor 

elaboração de estratégias de políticas de uso e ocupação do espaço, que farão parte de 

seus PDs. Por fim, recomenda-se aos municípios atualizarem os PDs mediante 

órgãos/corpo técnico especializado(s), em detrimento às demandas do município. 
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Resumo - O objetivo geral deste trabalho é identificar e caracterizar os ambientes presentes no Campus I 

da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e representá-los por meio de mapa. O Campus I 

está localizado no bairro Itacorubi, Florianópolis – Santa Catarina. Este é circundado por área de 

manguezal, de habitações, rodovias e áreas verdes preservadas. O mapa dos ambientes foi realizado com 

base em imagens aéreas, ortofotos e trabalhos de campo. Foram identificados, descritos e mapeados sete 

(7) ambientes, com as seguintes áreas: florestada, tipo parque, com gramíneas, de edificações, de 

estacionamento, alagada e lago. Estes diferentes espaços são ambientes para a fauna urbana, a qual se 

apropriou deles para seu habitat. 

 

Palavras-chave: Fauna urbana, Imagens aéreas, Ambientes antropizados. 

 

1. Introdução 

O presente estudo é parte de uma pesquisa realizada no ano de 2017 no Campus I da 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) sobre fauna urbana. Este trabalho 

tem por objetivo identificar e caracterizar os ambientes presentes no Campus I da 

UDESC, uma vez que estes poderão servir de base para as relações da fauna urbana. 
Apresenta-se um zoneamento do Campus com base na tipologia de cobertura do solo, 

entendendo esta como fator condicionante à presença da fauna.  
A fauna, devido a crescente taxa de expansão da malha urbana, vem perdendo áreas 

que lhe serve de habitat, sendo assim, alguns destes animais acabam buscando refúgio 

em meio aos ambientes urbanizados. Estes novos ambientes criados possuem atrativos à 

fauna, como alimentos, abrigos, água, locais de descanso ou mesmo vias para trânsito de 

uma área a outra. 

 

2. Referencial Teórico 

A fauna urbana compreende diversas espécies de animais que se utilizam dos 

ambientes urbanos, tanto para alimentação, como também para nidificação e proteção. 

Estes ambientes são distintos dos habitats aos quais estavam acostumados. A fauna que 

ocupa as áreas urbanas pode ser dividida em três grupos, os animais nocivos (ratos, 

escorpiões, baratas), os animais domésticos (gatos e cães), e os animais silvestres, os quais 

são vistos de maneira transitória, como as aves migratórias em meio as áreas urbanas, ou 
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certas espécies que se adaptaram a viver em meio a estes ambientes (SÃO PAULO, 2013; 

Id., 2013). 

Muito destes animais que compõe a fauna urbana acabam se adaptando às atividades 

antrópicas e se estabelecem nas zonas urbanas próximas, transformando edificações e 

áreas antropizadas e de vegetação remanescente em seu habitat. Este fato torna, por 

definição, estas espécies como "animais sinantrópicos". 

O sinantropismo é definido pelas populações de animais que se adaptaram ao meio 

urbano, conceituação abordada pela Instrução Normativa 141/2006 do Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Tal Instrução 

Normativa define animais sinantrópicos como, as populações de animais silvestres 

(exóticas ou nativas), que se encontrem em localidades urbanas e sua relação com estas 

áreas, sendo como uma via transitória, local de descanso ou como habitat devido a sua 

adaptação às condições do ambiente (BRASIL, 2006). Apesar das áreas urbanas serem 

completamente distintas do habitat primordial da fauna silvestre, existem fatores na 

permanência das espécies que permitem às mesmas se desenvolverem aos seus “ótimos 

ecológicos”. 

Os animais sinantrópicos adaptam seu comportamento às áreas urbanas, de forma que 

possam fruir deste novo habitat da melhor forma, como por exemplo, se aproveitam do 

descarte incorreto de resíduos, sendo muitos desses alimentos produzidos pelos seres 

humanos. Muitas espécies fazem uso das estruturas como abrigo, adquirindo um meio de 

proteção de seus predadores. Há também animais que são tidos como atrativos, visto que, 

por suas características (morfológica ou comportamental), recebem tolerância em sua 

permanência por parte dos seres humanos em algumas localidades do meio urbano (SÃO 

PAULO, 2013; Id., 2013). 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

A área de estudo (Figura 1) é compreendida pelos limites físicos do Campus I da 

UDESC, entre as coordenadas UTM 6.946.357,987 e 6.945.999,520m N; 746.667,423 e 

745.947,723m E, fuso 22 Sul, localizada na porção centro-oeste da Ilha de Santa Catarina. 

O Campus I se encontra na interseção da Avenida Madre Benvenuta e da Rodovia Admar 

Gonzaga, no bairro Itacorubi, fazendo parte da bacia do rio Itacorubi. 

Em torno do Campus I são encontrados ambientes de Mata Atlântica (principalmente 

nas encostas do maciço do Itacorubi) e manguezal (junto à foz do rio Itacorubi), estando 

a área de estudo na faixa de transição destes ambientes. O entorno do campus é uma área 

de trânsito intenso de pessoas, possuí muitas rodovias, residências e centros de pesquisa. 

Existem também áreas urbanas florestadas, tais como o Jardim Botânico de Florianópolis, 

o Horto e o Parque Linear do Córrego Grande. 

No Campus I, encontram-se as instalações da Reitoria, da Biblioteca Central (BC), 

do Restaurante Universitário (RU), da Academia de Musculação e dos centros: Centro de 

Ciências Humanas e da Educação (FAED), Centro de Artes (CEART), Centro de Ensino 

à Distância (CEAD) e o Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas 

(ESAG). Também são encontrados espaços para estacionamento, jardins, zonas de 
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passagem para veículos e pedestres, canais artificiais de drenagem e canais naturais 

retilinizados. 

Figura 4 - Localização da área de estudo 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Utilizando-se de ortofotos e ortoimagem, ambas de detalhes e com o auxílio das 

ferramentas disponíveis no software ArcMap 10.1 foram elaborados mapas de detalhe 

(escala 1:2000) dos ambientes naturais e antrópicos presentes na área de estudo. A 

delimitação dos ambientes foi realizada sobre as bases a partir de levantamentos feitos 

em campo. Com isto pôde-se estabelecer uma melhor compreensão das características 

físicas do Campus I da UDESC, onde a fauna pode ser encontrada.  

Para este estudo a escala de detalhe é de fundamental importância para representar 

com maior precisão os habitats dos animais. Além disto, mapas em escalas de grande 

detalhe permitem, através da técnica de nuvens e pontos, retratar um grande número de 

espécies, e também associá-los em relação à abundância entre outros aspectos 

(TROPPMAIR, 2008; FURLAN, 2011). 
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A ortoimagem/mosaico do Campus I - UDESC, foi produzida em 05 de novembro de 

2016 por Martins - GEOLAB (2016). Esta foi gerada no imageador de Remotely Piloted 

Aircraft (RPA) ou drone multirrotor (DJI MATRICE 100), com resolução do Ground 

Sample Distance (GSD) ou Distância de Amostra do Solo de 3,8cm, com sobreposição 

lateral de 70% e longitudinal de 70% e realizado a partir de um voo de 120m de altitude.  

Foram inseridas a restituição hídrica e ortofoto digital com resolução de 39cm, a fim 

de complementar o mapa, ambas produzidas pelo levantamento aerofotogramétrico do 

estado de Santa Catarina (2013) realizado pela Secretaria de Desenvolvimento 

Sustentável (SDS). Ao fim da elaboração dos mapas foi adicionada transparência de 70% 

nas informações contidas das ortofoto e ortoimagem, evidenciando as classes escolhidas 

para representar os ambientes no mapa elaborado.  

Para o mapa de ambientes naturais e antrópicos do Campus I da UDESC, os terrenos 

foram divididos em duas categorias: os ambientes antrópicos e ambientes naturais. Foram 

então definidos sete polígonos para representar cada área. Para representação das áreas 

utilizou-se principalmente tonalidades de verdes para as áreas com vegetação e cinzas 

para as áreas mais antropizadas, de modo que o mapa não ficasse muito colorido para não 

prejudicar a posterior representação das espécies da fauna. 

O layout final do mapa foi construído com escala 1:2000, para impressão A3, 

transparência de 70% nas imagens e também foram localizados os Centros de Ensino e 

edificações mais relevantes do Campus e do seu entorno. 

 

4. Resultados 

Foram classificados sete ambientes distintos para melhor analisar quais as espécies 

têm preferências e podem ser mais facilmente avistadas (Figura 2). Os ambientes 

identificados, descritos e mapeados são: os estacionamentos, as edificações, área 

florestada, área de gramíneas, área tipo parque, área alagada e o lago. 
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Figura 5 - Mapa de ambientes do Campus I da UDESC 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, outubro de 2017. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2004), 

ambientes antrópicos são aqueles em que a vegetação original foi substituída por outras 

espécies para fins alternativos, para dar lugar a edificações com múltiplas finalidades às 

demandas de cada setor, podendo haver a inserção de espécies vegetais cosmopolitas e 

especializadas em colonizar áreas deste cunho específico. Ou também, podem haver 

alterações da vegetação para fins paisagísticos. 

É importante ressaltar que o ambiente considerado como natural também sofre ação 

por parte humana, assim, o que foi considerado como ambiente natural é aquele em que 

apresenta uma reduzida atividade e/ou presença de seres humanos. 

Os ambientes de estacionamentos (Figura 3) são áreas cimentadas próximas às 

edificações principais (Centros de Ensino), preenchidas com lajotas nas partes centrais e, 

cobertas por britas, como nos estacionamentos aos fundos da FAED e nos da academia. 

Nestes ambientes, em suas bordas, apresentam-se, algumas árvores, em sua maioria 

exóticas, e arbustos, com intuito paisagístico.  

Junto aos estacionamentos também ocorrem as vias de automóveis, que dão acesso 

aos diferentes pontos no Campus I. Nestas vias ocorre o fluxo diário de transeuntes, seja 

por intermédio de algum tipo de transporte automotor, bicicleta ou mesmo a pé. Este 

ambiente é assiduamente frequentado durante os dias úteis. 
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Figura 6 - Vista panorâmica do ambiente dos estacionamentos entre o CEART 

e a Reitoria 

 

Fonte: Tirada pelo autor, 24 de outubro de 2017. 

As edificações (Figura 4) se delimitam pelas estruturas construídas, sendo o limite de 

cada área as paredes e demais estruturas que cobrem estas edificações. Nestes ambientes 

estão inseridos os Centros de Ensino, como a FAED, ESAG, o CEART, CEAD ou 

construções para serviços à comunidade acadêmica, bem como a externa, sendo elas a 

Reitoria, BC, o RU ou a academia da UDESC. Cada estrutura é construída de formas 

arquitetônicas distintas, as quais ocupam áreas maiores ou menores dentro do Campus, 

de acordo com as exigências dos seus tipos de usos. 

Figura 7 - Vista das edificações do Campus. A) RU da UDESC; B) CEAD 

(construção com tijolos) e BC (construção branca) 

 

Fonte: Tirada pelo autor, 24 de outubro de 2017. 

As áreas tipo parque (Figura 5) são encontradas principalmente, próximas aos 

Centros de Ensino, onde foram inseridas espécies vegetais exóticas, sendo algumas 

frutíferas, com intuito principal paisagístico e para sombrear algumas áreas que fazem 

limite com os estacionamentos. O ambiente tipo parque apresenta fitofisionomia de 

árvores esparsas sobre um estrato vegetal herbáceo contínuo. Este tipo fitofisionômico é 

encontrado onde há ocorrência de formações vegetais campestres brasileiras, e podem ser 

qualificados tanto para formações naturais, como antrópicas (IBGE, 2012). 
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Figura 8 - Vista panorâmica da área tipo parque próximo à BC 

 

Fonte: Tirada pelo autor, 24 de outubro de 2017. 

As áreas de gramíneas (Figura 6) apresentam vegetação do tipo herbácea, sua 

estruturação é similar à de campos abertos. Estas áreas são aparadas de três em três meses, 

aproximadamente. Na área de estudo estes ambientes estão presentes próximos das áreas 

tipo parque, visto que o estrato herbáceo é uma sinúsia das mesmas. Uma particularidade 

é observada na academia da UDESC, onde existe uma área de gramíneas delimitada e 

cercada, específica para utilização de práticas esportivas. Em períodos de excepcional 

pluviosidade estas áreas tornam-se alagadas favorecendo a presença de espécies de 

anfíbios. Em alguns casos estas áreas estão próximas às áreas florestadas, como na FAED 

e na academia. 

Figura 9 - Vista panorâmica da área de gramíneas próxima à ESAG 

 

Fonte: Tirada pelo autor, 24 de outubro de 2017. 

A área alagada (Figura 7) é constantemente alagada, visto que durante o período de 

construção do Campus, esta acabou sendo isolada. Por conta do isolamento, este ambiente 

recebe águas das drenagens do entorno e se torna, assim, um ambiente propício a 

determinadas espécies tanto vegetais como da fauna, especializadas para habitar este tipo 

de ambiente.  

Este ambiente é constituído de espécies vegetais de portes herbáceo, arbustivo e 

algumass arbóreas. A densa vegetação em volta da área alagada impede a chegada de 

pessoas até a área central deste ambiente. No entorno desta área encontram-se dois grupos 

de bambuzais exóticos. 
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Figura 10 - Composição fotográfica da área alagada. A) Vista panorâmica da 

área alagada; B) Observar nível da água presente na área 

 

Fonte: Tirada pelo autor, 30 de maio de 2018 (A) e 24 de outubro de 2017 (B). 

O lago (Figura 8) é uma das poucas áreas úmidas (constantemente alagada) dentro do 

Campus I, é encontrado junto da academia da UDESC e possui espécies de peixes como 

tilápias (Pseudocrenilabrinae spp.). Neste ambiente, ocorre uma especificidade, a qual 

inibe a presença de espécies anfíbias, devido a entrada de águas salinas/salobras em 

períodos de elevada pluviosidade associada aos períodos de subida de marés. Nas 

margens (sul e leste) do lago há presença de tubulações que corroboram a troca de águas 

com os afluentes do rio Itacorubi. 

Ainda no lago, próximo à parte central há uma pequena ilha interligada por uma ponte 

de madeira, onde são encontradas algumas palmeiras, e tanto as plantas como a ilha são 

utilizadas por alguns animais como o jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris) ou 

outras espécies da avifauna. A área do lago é cercada para impedir que animais perigosos, 

como o jacaré, aproximem-se dos frequentadores da academia, porém existem acessos 

para manutenção da área do lago. 

Figura 11 - Vista panorâmica do lago encontrado junto à academia da UDESC 

 

Fonte: Tirada pelo autor, 24 de outubro de 2017. 

Os ambientes abordados como naturais foram definidos por aqueles em que há uma 

influência mínima (de corte ou poda do estrato arbóreo ou o estrato herbáceo sendo 

aparado) ou nenhuma do ser humano, apesar de serem observadas espécies exóticas da 

flora. Sabe-se que estes ambientes há muito tempo foram devastados para dar lugar à 
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expansão urbana. Entretanto são estes ambientes apresentam maior semelhança aos 

ambientes considerados naturais para a fauna. 

O conceito de floresta é dado por um conjunto de plantas de estruturas afins, onde 

predominam fanerófitos (plantas lenhosas com gemas protegidas e situadas acima de 

0,25m do solo) de porte arbóreo, sendo observada a estratificação bem definida das 

diferentes sinúsias, além disto, também são características destas áreas os adensamentos 

de árvores que limita as parcelas de luz solar que irão atingir o solo (IBGE, 2012).  

Na área de estudo a área florestada (Figura 9), apresenta características e estrutura 

florestal e encontra-se junto da parte Sul da FAED e nas proximidades da academia da 

UDESC, bem como no trajeto (Servidão Caminho do Pôrto) que liga os Centros de Ensino 

com a academia. As espécies vegetais nestas áreas são da Mata Atlântica, contudo, há 

algumas plantas exóticas, as quais foram inseridas nas zonas de bordas. 

Figura 12 - Composição fotográfica da área florestada. A) Vista do dossel da 

área próxima à FAED; B) Observar estratificação vegetal da área próxima à 

FAED. 

 

Fonte: Tirada pelo autor, 23 de agosto de 2016 (A) e 24 de outubro de 2017 (B). 

A classificação e caracterização dos ambientes, em suas mais diversificadas 

funcionalidades representam o substrato de preferência para a fauna urbana. A partir do 

mapa de ambientes é possível identificar as áreas onde ocorrem as relações entre as 

espécies e os seres humanos no Campus I. Em geral, as espécies acabam procurando áreas 

com menor atividade/presença de seres humanos, visto que nos ambientes mais 

antropizados podem suceder perigos à sobrevivência de determinadas espécies, visto que 

há intenso fluxo de automóveis, podendo causar atropelamentos nos estacionamentos, ou 

as armadilhas para pragas encontradas junto das edificações. Contudo, algumas espécies 

preferem os ambientes mais abertos, como o tipo parque ou o das gramíneas.  

 

5. Considerações Finais 

O crescimento e desenvolvimento das áreas urbanas têm-se elevado cada vez mais e, 

com isto, a consequente diminuição de remanescentes florestais em meio às cidades e, 
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demais habitats da fauna. A perda destas áreas de remanescentes em que a fauna era 

encontrada levou algumas espécies a se adaptarem e buscarem abrigos em meio aos 

ambientes urbanos, áreas que permitissem à fauna a perpetuarem seu desenvolvimento de 

forma semelhante ao que era observado em meio às florestas. 

Os mapas possibilitaram interpretar as alterações que ocorreram e como se apresenta 

a cobertura atualmente: desde espaços com predomínio de vegetação, áreas úmidas, áreas 

construídas, entre outras. Com o mapa dos ambientes, podem-se estabelecer quais áreas 

são favoráveis a cada uma das espécies e quais delas podem ser encontradas nos locais 

mapeados. Este método de representação cartográfica pode ser utilizado no auxílio de 

manejo de áreas de preservação, bem como na identificação de áreas de preferência da 

fauna em meio aos ambientes urbanos. 

O uso de imagens aéreas tem se tornado um importante aliado na confecção de 

produtos cartográficos. Com as melhorias dos equipamentos de obtenção destes dados, 

muitas informações novas têm sido aproveitadas, e assim colaborado com órgãos 

ambientais para mapear e monitorar áreas de predomínio de algumas espécies da biota, 

principalmente de áreas de difícil acesso e locais de desmatamento ilegal. 
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Tornados em Xanxerê/SC: efeitos e percepção de risco 

 

Giovana Pereira Carraro D'Espindula 

Amanda Cristina Pires 

 

 

Resumo. O presente artigo teve por objetivo estudar os eventos decorrentes de tornados no estado de Santa 

Catarina, em especial no município mais atingido, Xanxerê, e entender qual a atual percepção de risco da 

população. Para isto, inicialmente foi realizado um levantamento de dados em páginas de endereço 

eletrônico sobre os tornados no estado, e, posteriormente, procedeu-se com uma visita em campo, no 

município de Xanxerê, para a coleta de informações através de entrevistas e registro fotográfico. Os 

resultados das pesquisas pré-campo evidenciaram que entre 1980 a 2016, pelo menos trinta eventos 

tornádicos atingiram o estado catarinense e, apesar do município de Xanxerê ter sido acometido por este 
desastre ao menos três vezes anteriormente, o tornado, de categoria F2, que o acometeu em abril de 2015 

foi devastador e a população não estava preparada. Por isso, recomenda-se que campanhas informativas 

sejam elaboradas, além da preparação de pessoal e construção de espaços coletivos para abrigo durante o 

evento. Além disso, é importante a articulação entre a Secretaria Estadual de Proteção e Defesa Civil e o 

Serviço Meteorológico do Estado, de modo a avisar a população sobre sistemas climáticos possíveis de 

formar um tornado e agir no caso de o tornado realmente acontecer. 

 

Palavras-chave: Tornados em Santa Catarina; Percepção de Risco. 

 

1. Introdução 

O presente estudo realizou-se no município de Xanxerê, localizado na Mesorregião 

Oeste do Estado de Santa Catarina (Figura 01). Este município foi, em abril de 2015, 

atingido por um tornado de categoria F2, por isso o objetivo geral foi compreender a atual 

percepção de risco com relação aos eventos do tipo tornado. Para isto foi realizado um 

levantamento dos tornados que atingiram o estado de Santa Catarina, principalmente entre 

os anos de 2013 a 2016; também foi preciso conhecer os efeitos do tornado de 20 de abril 

de 2015 na população através de entrevistas, complementadas com questionários; após, 

as respostas dos questionários foram sistematizadas a fim de entender qual a atual 

percepção de risco da população; e, por fim, foram feitas considerações acerca do 

enfrentamento aos eventos do tipo tornado, de modo a mitigar estes tipos de desastres. 

 

Figura 01 – Localização do município de Xanxerê. 
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Fonte: Adaptado de Wikipédia, 2016; Tudo sobre Xanxerê, 2010. 

 

Os eventos do tipo tornado são estudados há anos por especialistas de universidades 

dos Estados Unidos, devido ao fato deste país ser acometido por este fenômeno há muito 

tempo, pelo menos desde o ano de 1840 (HYDE; BERRINGTON, 2017). No Brasil, os 

estudos acerca dos eventos tornádicos são considerados recentes (DYER, 1988). No 

estado de Santa Catarina, o primeiro trabalho realizado sobre o assunto foi uma 

monografia de conclusão de curso (MARCELINO, 2000 apud OLIVEIRA, OLIVEIRA, 

ESTIVALLET, 2016). Este início tardio se deve principalmente pelo fato do tornado ser 

classificado erroneamente como vendaval, ciclone ou uma simples tempestade, sendo 

noticiado da mesma forma (ROBAINA, RECKZIEGEL, WOLLMANN, 2013). Outra 

razão, conforme estes autores, deve-se à dificuldade que se tem em registrá-lo, sendo 

necessários mais estudos sobre os condicionantes que provocam este tipo de fenômeno. 

Nos Estados Unidos, os tornados se formam devido ao choque entre as massas de ar 

quente e úmido vindas do Golfo do México com as massas de ar frio e seco vindas do 

Canadá, encontrando-se na planície norte-americana onde se localizam os estados de 

Kansas, Oklahoma e Texas, que é também uma região de baixa pressão. Além disso, 

correntes de ar vindas das Montanhas Rochosas, ao descerem a montanha se aquecem, 

auxiliando na formação do sistema de baixa pressão norte-americano, formando o maior 

e mais intenso corredor de tornados do mundo (LIVESCIENCE, 2017). 
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No Brasil, para a formação de tornados, as condicionantes são bastante semelhantes, 

pois há o encontro de massas de ar frio e seco vindo da Patagônia com as massas de ar 

quente e úmido vindo da Amazônia, encontrando-se em Santa Catarina, que aliado as 

correntes de ar descendentes da Cordilheira do Andes se aquecem e auxiliam na 

intensidade da massa de ar vinda da região de Baixa Pressão do Chaco (CASAGRANDE, 

2015). 

Os dados mais recentes apontam que o estado catarinense faz parte do segundo maior 

corredor de tornados do mundo. Em um levantamento realizado entre os anos de 1980 e 

2010, a mesorregião oeste catarinense foi a mais atingida por eventos deste tipo 

(HERRMANN, 2014). Todavia, não existem estudos que tratem dos levantamentos mais 

recentes desta ameaça (a partir de 2013) em Santa Catarina. 

Os trabalhos de levantamentos de tornados anteriores ao ano de 2013 no estado de 

Santa Catarina e em outros estados brasileiros (MARCELINO, 2004; NORONHA, 2010; 

BERTONI, 2013; HERRMANN, 2014; SILVA, 2016) apontaram a necessidade de se 

desenvolver ações para redução da vulnerabilidade, dentre elas a preparação de equipes 

para atuar no pré, durante e no pós-desastre, além de planos de alerta para notificação e 

desocupação das áreas possivelmente afetadas. 

A percepção de risco é um componente importante da vulnerabilidade, que contribui 

para o aumento da resiliência. A investigação sobre a percepção de risco em uma das 

regiões mais atingidas por tornados no estado de Santa Catarina, o Alto Irani, revelou que 

a população tem ciência da recorrência a vendavais e tornados, entretanto não existem 

ações de prevenção ou mitigação para desastres do tipo tornados. Neste estudo, Silva 

(2011) afirma que 05 municípios dessa região tinham projetos de elaborar planos de ações 

preventivas. O município de Xanxerê, que faz parte da microrregião do Alto Irani, foi 

bastante atingido por tornados, conforme registrado nos anos de 1987, 1989 e 2003 

(HERRMANN, 2014). Desta forma, este município estava entre os cinco com projeto de 

elaborar planos de prevenção de risco de eventos tornádicos. No ano de 2015, esta cidade 

foi novamente acometida por esse tipo de ameaça, porém até então não existem estudos 

que demonstram os efeitos destas possíveis ações preventivas e mitigadoras, nem da atual 

percepção de risco das comunidades atingidas. Sabe-se que, através da mídia, o evento 

constituiu um desastre devastador. 

Sendo assim, o presente estudo justifica-se pelo fato do município de Xanxerê estar 

situado na região mais atingida por tornados do país entre os anos de 1991 e 2010 

(SILVA, 2016), tendo sido drasticamente acometido por este tipo de ameaça novamente 

em 2015, posterior aos possíveis projetos de elaboração de planos preventivos (SILVA, 

2011). Até o momento, não existem estudos que descrevam os resultados da aplicação 

destes planos e nem a possível mudança na percepção de risco das comunidades atingidas. 

 

2. Materiais e Métodos 

 

A elaboração deste trabalho foi dividida em quatro etapas. A primeira consistiu em 

um trabalho de pesquisa bibliográfica e um levantamento de dados em páginas de 

endereços eletrônicos. A segunda etapa consistiu em uma preparação para a etapa de 

campo, com a elaboração de questionários. A terceira etapa refere-se à aquisição de dados 

em campo, com a visita na área de estudo feita para o reconhecimento dos locais 

atingidos, com coleta de registro fotográfico e a aplicação de 43 (quarenta e três) 
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questionários presenciais com a população. Por fim, a quarta e última etapa consistiu na 

sistematização dos dados, sua interpretação e elaboração das discussões relacionando com 

dados da literatura. 

A pesquisa bibliográfica e em páginas de endereço eletrônico foi sobre os tornados 

no Brasil e em Santa Catarina, além da importância da percepção de risco na Redução de 

Risco e Desastres (RRD). No levantamento feito na página da Secretaria Estadual de 

Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina (SEDEC-SC), foram enumerados os casos 

decretados de Estado de Calamidade Pública (ECP) e Situação de Emergência (SM) 

quanto aos eventos do tipo tornado nos anos de 2013 a 2016. Como a pesquisa foi 

realizada antes do final do ano, 2017 não entrou no levantamento. Os fenômenos 

tornádicos também foram pesquisados em páginas de endereço eletrônico de jornais e 

revistas, assim como aqueles publicados em revistas e anais de eventos acadêmicos no 

estado de Santa Catarina. 

Na etapa pré-campo foi elaborado um questionário com 23 (vinte e três) perguntas 

abertas e direcionadas sobre os tornados, incluindo e com um certo destaque, o que atingiu 

o município de Xanxerê em abril de 2015. Neste questionário as perguntas versaram sobre 

o conhecimento dos munícipes sobre o fenômeno que atingiu o município mais 

recentemente, com o objetivo de compreender o entendimento deles sobre os tornados, a 

dimensão de prejuízos e danos e as sensações e sentimentos. 

Na etapa de campo, a visita ao município de Xanxerê possibilitou o reconhecimento 

da área de estudo e coleta de informações através de registro fotográfico, além da 

realização de 43 (quarenta e três) entrevistas com os munícipes residentes na área por 

onde o tornado passou e nas áreas próximas. A seleção da amostra foi baseada nas áreas 

atingidas pelo tornado. Todos os munícipes que contribuíram com esta coleta de dados 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, ficando com uma cópia do 

mesmo. Além disso, aqueles que autorizaram o registro fotográfico assinaram o 

Consentimento para Fotografias, Vídeos e Gravações. O mesmo questionário aplicado 

nas entrevistas aos munícipes foi formulado on-line e disponibilizado na página de 

endereço eletrônico Lance Xanxerê. Desta fonte foram obtidos 12 (doze) questionários 

respondidos, todos também residentes no município supracitado. Todas as entrevistas, 

presencial e on-line, totalizaram 55 (cinquenta e cinco) questionários. 

A última etapa correspondeu a organização de mais de 1.200 (um mil e duzentas) 

respostas que, sistematizadas em planilhas e tabelas, foram transformados em 

histogramas e gráficos para uma melhor análise e interpretação da percepção de risco com 

relação aos tornados. Ainda em gabinete, foram solicitadas informações à SEDEC-SC 

acerca dos projetos de planos preventivos para desastres do tipo de tornados. 

 

3. Resultados e Discussões 

Os resultados das pesquisas bibliográficas e do levantamento de dados sobre os 

eventos tornádicos no estado de Santa Catarina evidenciaram que entre os anos de 1980 

a 2016, ao menos 30 (trinta) eventos tornádicos atingiram o estado de Santa Catarina. 

Conforme, já tinha sido mencionada, a região oeste de Santa Catarina é a região mais 

atingida por tornados e de todos os municípios, Xanxerê foi o mais atingido, conforme 

registrado nos anos de 1987, 1989, 2003 e 2015. Os dados referentes aos tornados em 
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Santa Catarina entre os anos de 2013 e 2016, que totalizam 12 eventos, são inéditos e 

apresentados na tabela 01 abaixo, ordenados por ano. 

 

Tabela 01 - Resultado do levantamento de dados dos tornados que atingiram o estado 

de Santa Catarina entre os anos de 2013 a 2016. 

Municípios Ano Fonte Categoria Efeitos 

Ascurra* 2016 EPAGRI F0 
Destelhamento de casas, árvores 

arrancadas, galpões comerciais destruídos. 

Rodeio 2016 
SE na 

SEDEC 
F0 

Destelhamento de casas, árvores e postes 

arrancados, galpões industriais destruídos. 

Chapecó* 2015 INMET F1 

Destelhamento e destruição de casas e de 

uma escola, carros e equipamentos pesados 

arrastados. 

Treze 

Tílias* 
2015 INMET F0 

Destelhamento de casas, comprometimento 

de estrutura de unidade de saúde pública. 

Xanxerê 2015 
ECP na 

SEDEC 
F2 

02 óbitos, destruição completa de 11 

bairros da cidade, incluindo áreas 

residenciais, comerciais, industriais e de 

instituições públicas; desabastecimento de 

energia elétrica, água e comunicação. 

Ponte 

Serrada 
2015 

SE na 

SEDEC 
F1 

03 pessoas feridas, destelhamento de casas 

e galpões comerciais, desabastecimento de 

água e energia elétrica. 

Passos 

Maia 
2015 

SE na 

SEDEC 
F0 Destelhamento de casas. 

Planalto 

Alegre 
2015 

SE na 

SEDEC 
F0 

Destelhamento de casas e aviários 

destruídos. 

Urubici* 2014 
Blog  

Leandro P. 
 Materiais arrancados de um acampamento. 

Bela Vista 

do Toldo 
2013 

SE na 

SEDEC 
 

Destelhamento de casas, árvores arrancadas 

pela raiz e postes quebrados 

Bom 

Jardim da 

Serra 

2013 
SE na 

SEDEC 
 

Destelhamento de casas, árvores arrancadas 

pela raiz e postes quebrados. 

São 

Joaquim 
2013 

SE na 

SEDEC 
 Destelhamento de casas, árvores arrancadas 

pela raiz e postes quebrados, 
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desabastecimento de energia elétrica por 

dois dias em 70% da cidade. 

Legenda: * tornados não registrados na SEDEC-SC; EPAGRI: Empresa de Pesquisa 

Agropecuária e Extensão Rural; INMET: Instituto Nacional de Meteorologia; Blog 

Leandro Puchalski; SE: Decretação de Situação de Emergência; ECP: Decretação de 

Estado de Calamidade Pública. 

 

Este levantamento de dados, realizado entre 2013 e 2016, revelou a ocorrência de 12 

(doze) eventos tornádicos em Santa Catarina, sendo 08 (oito) destes com decretação de 

Situação de Emergência (SE) ou Estado de Calamidade Pública (ECP), registrados na 

página de endereço eletrônico da SEDEC-SC e 04 (quatro) em páginas de periódicos 

catarinenses cujas fontes da informação são diversificadas. A decretação de SE e de ECP 

refletem a incapacidade do município em gerir um desastre sem apoio externo, e, 

portanto, o grau de intensidade da ameaça é considerável (Figura 02). Entretanto, o 

contrário não é verdadeiro, ou seja, o fato do município não sinalizar decretação quando 

atingido por evento tornádico não indica menor intensidade do fenômeno (Figura 03). Por 

isso, considera-se que todos estes doze registros em 04 anos são igualmente relevantes 

para se considerar a alta susceptibilidade do estado à ameaça do tipo tornado, que 

corrobora com estudos anteriores realizados por Castro (2003) e Herrmann (2014). 

Ressalta-se que a macrorregião oeste, mais precisamente a região dos municípios do Alto 

Irani é mais susceptível aos eventos tornádicos. 

 

Figura 02 – Fotografia ilustrando destelhamento e destruição de casas e prédios 

causados pelo tornado que atingiu o município de Xanxerê em abril de 2015, onde houve 

a decretação de Estado de Calamidade Pública.  

 

Fonte: G1 Santa Catarina, 2015. 
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Figura 03 - Fotografia ilustrando casas destelhadas e destruídas pela passagem de 

um tornado no município de Chapecó em novembro de 2015 (não houve decretação). 

 

Fonte: G1 Santa Catarina, 2015. 

 

Em campo verificou-se que na cidade não há infraestrutura resistente a tornados F2, 

como o último que acometeu o município em abril de 2015. Após o desastre, casas foram 

doadas pela Defesa Civil e, apesar destas serem resistentes a granizo e ter estrutura em 

aço, as paredes revestidas de isopor não são suficientes para resistir a tornados F2. 

Considera-se então que essas moradias foram importantes apenas no primeiro momento 

após o desastre para abrigar as pessoas que perderam seus lares. Conforme verificado 

também em algumas medidas preventivas (Silva, 2016), é recomendada a implementação 

de espaços coletivos reforçados com concreto armado, com paredes de tijolo deitado e 

laje forro, de modo a acolher, pelo menos, a maior parte da população. Estes espaços 

devem ser amplamente divulgados e conhecidos pela população. 

As entrevistas realizadas com os munícipes que presenciaram o tornado classificado 

como F2 que atingiu Xanxerê em abril de 2015 evidenciaram que a população não estava 

preparada e, presenciando casas sendo deslocadas e torres de transmissão de energia 

elétrica em concreto sendo arrastadas, ficou temerosa e preocupada com a vida das 

pessoas. A percepção de risco foi aumentada depois do evento, pois muitos consideram a 

recorrência destes na região, e, além de se mostrar receptivos a informativos e 

treinamentos, investiriam para tornar sua residência mais segura. No entanto, ainda de 

acordo com a opinião dos entrevistados, por parte do poder público, medidas e ações para 

prevenir ou mitigar os desastres do tipo tornados não foram tomadas. Assim, os planos 

preventivos previstos no trabalho de Silva (2011) não foram implementados, pois a 

população os desconhecia. A Secretaria Estadual de Proteção e Defesa Civil 
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provavelmente iniciou o projeto de elaborar planos que pudessem prevenir desastres deste 

tipo com a elaboração sucinta de cenário e medidas mitigadoras para ameaças por eventos 

tornádicos, entretanto, a população não recebeu estas informações.  

Consideram-se imprescindíveis campanhas informativas com distribuição de 

material como forma preventiva de desastres do tipo tornados. Os estudos anteriores 

(MARCELINO, 2004; NORONHA, 2010; BERTONI, 2013; HERRMANN, 2014; 

SILVA, 2016) já apontavam a necessidade de se desenvolver ações para redução da 

vulnerabilidade em áreas de risco susceptíveis a desastres do tipo tornado, dentre elas a 

preparação de equipes para atuar no pré, durante e no pós-desastre, além de planos de 

alerta para notificação e desocupação das áreas possivelmente afetadas. Por fim, 

conforme Castro (2003), os serviços meteorológicos têm condições de informar a SEDEC 

sobre condições que podem gerar um tornado e esta, quando preparada, tem condições de 

atuar com a população encaminhando-a para lugares seguros. Diante disto, considera-se 

fundamental, inicialmente a preparação de equipes da SEDEC para responder e organizar 

a população no caso da possibilidade da ocorrência de ameaça do tipo tornado, sobretudo 

na região dos municípios do Alto Irani. 

 

4. Considerações Finais 

O registro de 12 (doze) municípios atingidos por tornados entre os anos de 2013 e 

2016: São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Bela Vista do Toldo, Urubici, Planalto Alegre, 

Passos Maia, Ponte Serrada, Xanxerê, Treze Tílias, Chapecó, Rodeio e Ascurra, evidencia 

à alta susceptibilidade do estado a este tipo de ameaça. 

O município mais atingido é Xanxerê, conforme registrado nos anos de 1987, 1989, 

2003 e 2015. Neste último ano, o tornado que acometeu a área foi classificado como um 

F2. 

Apesar da recorrência, a população não estava preparada e, presenciando casas e 

torres de transmissão de energia elétrica em concreto sendo arrastadas, ficou temerosa e 

preocupada com a vida das pessoas. A percepção de risco aumentou após o desastre de 

20 de abril de 2015, mas na cidade não há infraestrutura resistente a tornados. As casas 

doadas pela Defesa Civil após o desastre, apesar de serem resistentes a granizo e ter 

estrutura em aço, tem paredes revestidas de isopor, o que não seria suficiente para resistir 

a tornados F2. 

O projeto de elaborar planos preventivos à desastres por tornados para o município 

previstos no trabalho de Silva (2011) podem ter sido iniciados com a elaboração sucinta 

de cenário e medidas mitigadoras para ameaças por eventos tornádicos, entretanto, estes 

não foram implementados, pois a população não recebeu nenhuma das informações. 

As recomendações apontadas a partir deste estudo são campanhas informativas, 

preparação de equipes da SEDEC (sobretudo na região dos municípios do Alto Irani), 

construção de espaços coletivos adequados para abrigo e articulação entre o serviço 

meteorológico e a SEDEC. 
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Resumo. A presente pesquisa teve como objetivo, desvendar o surgimento dos primeiros trabalhos 

geográficos voltados para a análise das cidades brasileiras. O próprio crescimento dessas cidades inicia com 

o processo de industrialização nacional a partir das políticas de 1930 no Governo de Getúlio Vargas 

motivadas pela substituição de importações. Esse crescimento nas áreas urbanas, se intensifica a partir da 

Revolução Verde na década de 1960 em decorrência do êxodo rural, chegando na década seguinte a ter uma 

população urbana maior que a rural. Todos esses acontecimentos aliados as políticas nacionais vão 

influenciar também nos primeiros estudos geográficos, sobretudo com a criação de órgãos públicos, ainda 

no primeiro governo de Vargas, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), como 

também da implementação do primeiro curso de geografia no Brasil.  Aliados a esses fatos, surgem vários 

trabalhos sobre as cidades brasileiras retratando inclusive as mudanças do pensamento geográfico chegando 

até o surgimento do paradigma de formação sócioespacial (SANTOS, 1980), teoria criada pelo geografo 

brasileiro Milton Santos, no final da década de 1970 que passa a influenciar vários estudos nacionais e 

regionais sobre a urbanização. Para tanto se buscou fazer um levantamento bibliográfico e estudos que 

dessem suporte para realizar tais análises. 

 

Palavras-chave: Geografia urbana, formação sócioespacial, urbanização brasileira. 

 

1.Como surge os estudos de Geografia Urbana no Brasil 

 

 Os estudos sobre as cidades24 brasileiras ocorrem devido à conjuntura da década 

de 1930, quando chegam ao Brasil os geógrafos franceses, responsáveis pela criação e 

estruturação do curso de geografia na Universidade de São Paulo (USP), figuras como 

Pierre Deffontaines e Pierre Monbeig. Não esquecendo o papel relevante que 

desempenhou Delgado de Carvalho nesse processo, “o verdadeiro introdutor da chamada 

escola francesa no país” (ABREU, 1994, p. 61). 

                                                
24 Através do Decreto-lei nº311, de 2 de março de 1938, “No Brasil, oficialmente, cidades são sedes dos 

municípios que compõem o País. Dêste modo, a palavra cidade adquire um sentido político-administrativo. 

Os municípios se dividem em distritos, havendo, em casa um deles, uma localidade- sede denominada vila, 

cidades e vilas são consideradas centros urbanos” (GEIGER, 1963, p.07). 
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Na mesma década, o governo de Getúlio Vargas cria um órgão extremamente 

importante no cenário brasileiro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)25 

em 1938. Segundo Penha (1993), o surgimento do IBGE é decorrente do processo político 

que favorecesse a centralização, burocratização e a racionalização do Estado em prol da 

urbanização e industrialização que se intensificavam, sobretudo, após os anos de 1930 no 

Brasil.  

Esses geógrafos precursores como outros de tamanha relevância vão atuar tanto 

na estruturação do curso de geografia no país como nos estudos referente às cidades 

brasileiras, assim como dentro do próprio IBGE26, conforme descreve CASARIL (2014): 

 

No Brasil, alguns pesquisadores comungaram de alguma maneira, esse 

tipo de análise, como os próprios analistas do IBGE- Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística e pioneiros nos estudos de Pierre 

Deffontaines, Aroldo de Azevedo, somados aos trabalhos de Monbeig 

(1952, 1954) e Geiger (1963), os quais analisaram a gênese e a evolução 

da rede urbana delineada entre as décadas de 1940 e 1950 (CASARIL, 

2014, p.37). 

 

Com isso se desenvolvem estudos, como as pesquisas geográficas que visavam à 

análise de temas como as cidades. Temos a princípio uma abordagem com base na 

“geografia tradicional e na geografia moderna”, como trabalho pioneiro o estudo de Pierre 

Monbeig (publicado originalmente em 1914) que com a sua vinda, na década de 1930, 

vai influenciar as pesquisas no Brasil. Esse estudo tinha uma proposta de monografia 

urbana, “pode-se dizer que era o resultado da aplicação do método da Geografia Regional 

à cidade” (ABREU, 1994, p. 65), ou seja, um manual metodológico de como se estudar 

os espaços urbanos.  

 Abreu (1994) aponta as primeiras pesquisas de geografia urbana realizadas no 

Brasil sob influência dessa geografia tradicional, através de alguns estudiosos como Caio 

Prado Junior (“Nova Contribuição para o Estudo Geográfico de São Paulo- 1941”, “O 

Fator Geográfico na Formação e no Desenvolvimento da Cidade de São Paulo- 1935), 

                                                
25 Antes da criação do IBGE foi criado o Instituto Nacional de Estatística em 1934, após esse ano a 

competência passou para as mãos dos ministérios competentes. Em 1936 inicia novamente a sua atividade 

o Instituto Nacional de Estatística- INE, no ano seguinte cria-se o Instituto Brasileiros de Geografia, esses 

dois últimos se unem para formar em 1938 o IBGE.  

Disponível: http://www.ibge.gov.br/home/disseminacao/eventos/missao/ibge.shtm, acessado em outubro 

de 2015. 
26Ao se fazer um levantamento dos trabalhos realizados pelo IBGE, percebe-se que na década de 1940 

trabalhos como: “A Geografia e sua influencia sobre o urbanismo- Jerônimo Cavalcante” (Disponível: 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/115/rbg_1940_v2_n4.pdf, acessado em janeiro de 

2013), “Notas urbanológicas-Batista de Oliveira F.”, “Geografia urbana e sua influência sôbre o 

saneamento das cidades, pelo eng. Jerônymo Cavalcanti”, “Goiânia uma cidade "criada"- Aroldo de 

Azevedo”, “Geografia urbana, pelo prof. Gilberto Freire (aprovado pelo IX Cong. Bras. de Geog.)”, 

vão ser alguns dos trabalhos na área do estudo de Geografia Urbana que vão ser publicados pelo IBGE. 
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Pierre Deffontaines27 (“Sorocaba, Ia ville des foires à mulêts du Brésil”- 1935, “Rio de 

Janeiro, une grande victoire urbaine”-1937, etc...), Pierre Monbeig (“O Estudo 

Geográfico das Cidade”-1941), Aroldo de Azevedo (Vilas e Cidades do Brasil Colonial”- 

1954, “Embrões das Cidades Brasileira”-1957), Maria Theresinha de Segadas Soares (A 

Primeira Vila Portuguesa no Brasil”-1958).  

 Em um segundo momento os estudos de geografia urbana foram tomando outro 

caminho, conforme as influências na segunda metade da década de 1960 através da 

geografia quantitativa ou neopositivista, que vinha sendo aplicada nos EUA e no Reino 

Unido. Elas são introduzidas no Brasil através de figuras como: John Friedmann, Brien 

Berry, John P. Cole. Essa nova tendência da geografia passa a ser utilizada em órgãos 

públicos como o IBGE e a partir de “1970 a proposta atingiria também outra instituição 

importante [...] UNESP-Rio Claro” (ABREU, 1994, p.97 e 98), essa geografia estatística 

estava muito vinculada aos sistemas de planejamentos e desenvolvimento e influência 

sobre os planos econômicos. Alguns geógrafos “quantitativos” ganham destaque no 

Brasil: ”Berry, William Bunge, Michael Dacey, Richard Choely, Peter Haggett, David 

Harvey, ...” ” (ABREU, 1994, p. 100). 

 Já na década de 1970, diante do cenário brasileiro e do efeito “Milagre 

econômico” se proliferou estudos voltados aos “planos”28: “Planos de Desenvolvimento 

Regional, Planos de desenvolvimento local Integrado, Planos de Regionalização, Planos 

de Ação Imediata, etc” (ABREU, 1994, p.99). Nesse mesmo período surgem os estudos 

interurbanos que acabam ganhando mais destaque em decorrência da demanda 

proveniente do sistema de planejamento territorial e urbano. “Está é a época que 

predominam os estudos sobre hinterlândia e redes urbanas, pólos de crescimento, 

centralidade urbana, fluxo interurbano e inter-regional, regionalização, ” (ABREU, 1994, 

p. 100-101). 

 Contudo, 

 

No Brasil, as transformações e o movimento crítico são desencadeados na 

década de 1970. (Dentro do ) [...] contexto político dos anos 60 e início dos 

anos 70 promoveu uma certa ascensão da Geografia Teorética e Quantitativa 

irradiada do IBGE e Departamento de Geografia de Rio Claro (UNESP). Não 

obstante, os ventos da mudança, e da abertura política que começa a ser 

delineada favorece o debate e a Geografia Crítica, fundamentada no 

Materialismo Histórico, promove (ndo) uma dupla crítica à Geografia Clássica 

                                                
27 Em 1939 o artigo: “Geografia Humana do Brasil- de Pierre Deffontaines” é publicado pelo IBGE. Outro 

artigo relevante é o de Delgado de Carvalho intitulado “Fronteiras do Brasil no Regime colonial”  

(Disponível: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/115/rbg_1939_v1_n4.pdf, acessado em 

janeiro de 2013). 

28 A elaboração de Planos exigia em sua construção uma equipe interdisciplinar, o que ganha força nesse 

momento como aponta o geografo Paul Claval (2011). O surgimento das reflexões sobre territorialidade e 

ordenamento do território, que se voltam para a maneira como os homens percebem os fatores naturais e as 

forças por eles condicionadas também acabam ganhando destaque. 
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de um lado, indicando sua superação, e à Geografia Teorética de outro, 

indicando seu comprometimento político com as políticas vigentes 

(SUERTEGARAY, 2005, p.13). (grifo meu) 

 

 Dentro desse cenário surge a “Geografia Nova ou Geografia Crítica” uma reação 

à geografia quantitativa. Essa nova geografia insere em seus estudos as categorias de 

modo de produção e formação social (SANTOS, 1980) com base marxista, em que 

objetiva compreender de forma dialética o processo de produção desse espaço geográfico. 

Esses estudos de Geografia Urbana Crítica, iniciam de forma tímida, porém ao longo do 

tempo acabam ganhando força, e hoje atraem cada vez mais estudiosos a pesquisarem a 

discutirem o tema sobre as questões urbanas.  

A Geografia Urbana é o ramo da Geografia que se concentra sobre a localização 

e o arranjo espacial das cidades. Ela objetiva acrescentar uma dimensão espacial à nossa 

compreensão dos lugares e dos problemas urbanos. Os geógrafos urbanos estão 

interessados em identificar e explicar a distribuição de cidades, e as semelhanças e 

contrastes que ocorrem dentro e entre elas. Eles estão interessados no estudo do padrão 

urbano contemporâneo e nas maneiras como as distribuições e os arranjos internos das 

cidades se modificam ao longo do tempo (CLARK, 1991, p. 18). 

 

2. Geografia Nova: e a teoria de formação sócioespacial  

  

 Milton Santo, antes desse movimento da Geografia Nova já havia contribuindo 

com alguns estudos críticos sobre o urbano, como: “O Centro da cidade de Salvador” 

(1959), “Alguns problemas das Grandes cidades nos países subdesenvolvidos” (1962), 

continuou depois a estudar a questão da cidade, como: “O espaço dividido: os dois 

circuitos da economia urbana dos países subdesenvolvidos” (1979), o “Manual de 

geografia urbana” (1980), dentre outros trabalhos.  

Santos29, via na “cidade (e principalmente na metrópole) como um grande 

instrumento de criação da mais-valia relativa, já que as infraestruturas técnicas e físicas 

aí presentes facilitam a produção das empresas, diminuem-lhe os custos e aumentam-lhes, 

por conseguinte, os lucros” (ABREU, 1994, p.131), essa analise ele faz na cidade do Rio 

de Janeiro (SANTOS, 1980)30 ao ver as industriais migrarem para outros territórios, e 

perceber a própria se tornar mercadoria através do setor imobiliário. 

 Porém, a sua maior contribuição para a geografia, foi sem dúvida a sistematização 

e o fortalecimento do objeto de estudo da geografia, o espaço, assim como a teoria da 

                                                
29 Santos (1985) ao abordar a intensa circulação de mercadorias, de informações, ideias e pessoas, na qual 

integram um “conjunto articulado de fixos e fluxos”, os quais se relacionam em um determinado espaço 

geográfico, através de “sistemas de objetos” e “sistemas de ações” (SANTOS, 1985, p.67), nada mais são, 

dentro da perspectiva marxista, que as “forças produtivas” e as “reações de produção”.  
30 SANTOS, Milton. Cidade, mais valia absoluta e relativa, desvalorização do capital e do trabalho: 

considerações metodológicas sobre o caso do Rio de Janeiro. In: MOREIRA, Ruy (org.). Geografia: 

Teórica e Crítica. Petrópolis: Vozes, 1982. 
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formação sócioespacial que dá condições de alicerçar vários estudos, inclusive os de 

geografia urbana. 

 Milton, em seu trabalho escrito em 1977, intitulado “Sociedade e Espaço- A 

Formação Social como Teoria e como Método” se torna referência ao transformar a 

categoria de formação sócioespacial em um “marco fundamental da renovação marxista 

da geografia humana atual” (MAMIGONIAN, 1996, p.198), como destaca Armem 

Mamigonian (1996).  

O paradigma de formação sócioespacial de Milton Santos (1977)31 tem como base 

teórica a categoria de Formação Econômico e Social (FES) elaborada por Karl Marx, e 

estruturada por Lênin. Onde buscam compreender o desenvolvimento de uma dada 

sociedade em um determinado momento histórico.  

A análise das transformações histórica de diversas sociedades foi fundamental 

para Marx entender o “desenvolvimento da formação econômica da sociedade como um 

processo histórico-natural” (MARX, 1983, p.13). Sendo a partir dessa interpretação, o 

desenvolvimento histórico e de suas etapas o ponto primordial para a interpretação das 

sociedades.  

O espaço vai ser resultado das relações historicamente determinadas, sendo que o 

processo de produção é entendido como histórico e social e está retratado através da 

materialidade (materialismo histórico-dialético), em que a produção/trabalho é onde o 

homem transforma o espaço. 

 Segundo MAMIGONIAN (1996) 

 

M. Santos percebeu que formação social e geografia humana não coincidem 

completamente, não pelas teorias que embasam aquela categoria marxista e 

esta área do conhecimento acadêmico e mais pela prática indispensável de 

localização da geografia, nem sempre usada nos estudos de formação social, 

daí ter proposto a categoria formação sócio-espacial. Como disse Humboldt: 

“de que serve toda descrição das particularidades do reino natural e dos 

homens, se não é possível determinar o ponto da terra a qual pertence esta ou 

aquela particularidade” (K. R. Biermann, p. 129). Mas na verdade, qualquer 
estudo rigoroso de formação social deve cuidar de localizações e 

espacializações, como se pode ver, por exemplo, em Lênin (Desenvolvimento 

do capitalismo na Rússia), Trotsky (Peculiaridades do desenvolvimento da 

Rússia, in História da revolução russa), Gramsci (Questão meridional), I. 

Rangel (História da dualidade brasileira), etc. (MAMIGONIAN, 1996)32  

 

A teoria da Formação sócioespacial (SANTOS, 1980) é capaz de inter-relacionar 

tanto os aspectos históricos como os econômicos em um dado espaço. E, “A história nada 

mais é do que a transformação permanente da natureza do homem” escrevia Karl Marx 

                                                
31 O geógrafo Armem Mamigonian considera o artigo de 1977 de Milton Santos- “Sociedade e Espaço: a 

formação Social como Teoria e como Método “como “o mais importante texto teórico de Milton Santos 
[...] (pois) constitui o marco fundamental da renovação da geografia humana atual” (MAMIGONIAN, 

1996, p.198).  
32 Artigo de Armem Mamigonian, texto apresentado no Seminário Internacional: O Mundo do cidadão Um 

Cidadão do Mundo. Na USP em setembro de 1996. Disponível: http://www.geocrocetti.com/armen/fse.htm, 

acessado em janeiro de 2016. 



 

221 

 

em The Poverty of Philosophy (1963, p.147). “Poder-se-ia dizer que o mesmo se dá com 

a história do espaço produtivo” (SANTOS, 2003, p.137).  

 Todos “os processos que juntos, formam o modo de produção (produção 

propriamente dita, circulação, distribuição, consumo) são histórica e especialmente 

determinados num movimento de conjunto, e isto através de uma formação social” 

(SANTOS, 1982, p.14). 

Outro ponto importante, além do fator mencionado até o momento (o modo de 

produção), refere-se à questão vinculada à formação social, pois trabalhar com as 

categorias de modo de produção e formação social implica uma abordagem histórico-

geográfica em que o modo de produção define a evolução no tempo (história e economia) 

e a formação social considera a diversidade dos lugares (geografia) (PEREIRA, 1998, 

p.100).  

 Milton tem como ponto de partida a noção de formação social vinculada ao 

desenvolvimento de uma determinada sociedade em sua totalidade histórica, espacial e 

concreta. Pois “a história não se escreve fora do espaço e não há sociedade a-espacial [...] 

o espaço, ele mesmo é social” (SANTOS, 1980, p.81).  

 

3. A Formação sócioespacial e as múltiplas determinações  

 Além disso, a formação sócioespacial visar um estudo de forma abrangente no 

sentido de abarcar as influencias internas e externas sofridas em um dado “espaço”, ao 

considerar as “múltiplas determinações” como responsável por uma determinada 

realidade concreta, sendo que para Marx (1988) o concreto é a síntese de múltiplas 

determinações. Ou seja,  

 

O concreto é concreto porque é síntese de muitas determinações, isto é, unidade 

do diverso. Por isso o concreto aparece no pensamento como processo de 

síntese, como resultado, não como ponto de partida efetiva e, portanto, o ponto 

de partida também da instituição e da representação. No primeiro método, a 

representação plena volatiza-se em determinações abstratas, no segundo, as 

determinações abstratas conduzem à reprodução do concreto por meio do 

pensamento [...]  o método que consiste em elevar-se do abstrato ao concreto 

não é senão a maneira de proceder do pensamento para se apropriar do 
concreto, para reproduzi-lo como concreto pensado (MARX, 1989,p.17). 

 

Para Mamigonian (1996) utilizar as “múltiplas determinações” de Marx é o 

mesmo que utilizar as ideias de “combinações geográficas” de Cholley (1964), onde 

ambas as teorias possibilitam compreender o concreto, ou mesmo, perceber a realidade 

em sua totalidade. 

As combinações geográficas (CHOLLEY, 1948) apontam aspectos naturais e 

humanos em um dado espaço.  As especificidades de um dado local têm interpretações 

tanto no âmbito das questões naturais como das questões humanas, as quais se entrelaçam 
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os fatores endógenos e exógenos em diferentes momentos históricos. Por este motivo33, 

“as combinações de caráter geográfico respondem as medidas bem determinadas, com 

relação ao espaço e ao tempo e este duplo caráter que garantem a sua originalidade” 

(CHOLLEY, 1964, p.140).  

Dentro dessa perspectiva a categoria de formação sócio espacial (FSE)34 vai ser 

importante para compreender as “etapas de um processo histórico e a evolução diferencial 

das sociedades”, geograficamente localizada.   

  Por isso a categoria da FSE auxilia para  

 

entendermos que o espaço é história e nesta perspectiva, a cidade de hoje, é o 

resultado cumulativo de todas as outras cidades antes, transformadas, 

destruídas, reconstruídas, enfim produzidas pelas transformações sociais 

ocorridas através dos tempos, engendradas pelas relações que promoveram 

estas transformações (SPOSITO, 2007, p.11). 

 

Para compreender uma cidade contemporânea não basta apenas conhecer sua 

realidade, é preciso levar em conta o seu processo histórico de formação, permitindo desta 

forma uma analise mais profunda. 

E a geografia tem a preocupação de explicar essas transformações, através da 

categoria de Formação sócio espacial (FSE), com o intuito de compreender desta forma 

a dinâmica histórica do espaço, assim como a paisagem das cidades, está em constante 

mudança. Pois, a paisagem não é estática, pelo contrário, sofre influência dos aspectos 

políticos, econômicos, sociais e culturais, construídas além do seu tempo. 

Por este motivo, Armem Mamigonian ao utilizar essa categoria sistematizada por 

Milton, a partir da linha teórica marxista que inclui a categoria do espaço dentro do 

materialismo histórico-dialético, se tornou um dos pioneiros ao usar em seus estudos 

geográficos, o paradigma de formação sócioespacial em Santa Catarina. Trabalhos 

relevantes como: “Atlas Geográfico de Santa Catarina” (1958), “A indústria de Brusque 

e suas consequências na vida urbana” (1960), “Vida Regional de Santa Catarina” (1966), 

assim como outros trabalhos desenvolvidos por seus orientandos, contribuíram para a 

compreensão dos espaços regionais e locais no Estado. 

Trabalhos de geografia urbana brasileira como os de “Corrêa, 1967 e 1978; Muller, 

1968; Fredrich, 1978; Mamigonian, 1978” (ABREU, 1994, p.21) são apontados por 

                                                
33 “A realidade que compreendemos acerca do plano regional corresponde às diversas combinações físicas, 

biológicas e humanas [...] As individualidades regionais com relação à geografia humana e a vida regional 

que as anima resultam, com efeito, da maneira pela qual se agrupam, se superpõem ou interferem as 

diferentes combinações, nascidas da prática de diferentes tipos de atividade no interior de um grupo humano 
[...] A vida regional pode brotar, não importa em que lugar do planeta, pois, além dos fatores físicos, mais 

ou menos favoráveis, é preciso considerar o dinamismo da humanidade, que aí se instala [...] sua técnica, 

suas concepções políticas organizadoras”(CHOLLEY, 1964, p. 273-274). 
34 “Essa perspectiva teórico-metodológica promove a aproximação entra a história e a geografia, ao mesmo 

tempo em que favorece a consideração da dimensão histórica na geografia e da dimensão geográfica ao 

longo da história, numa complementaridade que permite ultrapassar a simples aparência fragmentária do 

espaço” (PEREIRA, 1997, p.02). 
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Mauricio de Abreu relevantes por “serem historicamente determinados, esses estudos 

constituem-se hoje verdadeiros depositários, tanto da produção realizada pelos geógrafos 

brasileiros sobre cidade, como da própria história da Geografia no país” (ABREU, 1994, 

p.21). 

A Mamigonian cabe destaque, pois demonstrou que se pode utilizar a categoria de 

formação sócioespacial não apenas no âmbito mundial e nacional como descrevia Milton 

Santos, mas também a nível regional e local, ou seja, em diversas escalas.  

Há de se considerar não apenas a diversidade de escalas como as influencia 

internas e externas na formação do território brasileiro. Para tanto, os pactos de poder 

estabelecidos ao longo do processo de formação sócioespacial brasileiro, explicado, 

brilhantemente por Ignácio Rangel (1981), através de sua teoria intitulada a “Dualidade 

Brasileira”, auxiliam na explicação dessas transformações acerca da formação 

socioeconômica do Brasil. Onde o polo interno apresenta dinâmicas próprias, sendo eles 

que determinam as respostas que a economia brasileira dará frente às oscilações da 

economia externa. (RANGEL, 2005).  

Ou seja, a base do conceito da dualidade objetiva explicar a dinâmica interna 

brasileira e às relações que o país mantém com as economias capitalistas do centro do 

sistema.  

Ao interpretar a realidade histórica, política e econômica do Brasil se faz presente 

à também a contribuição da teoria de Ignácio Rangel (1981), onde permite compreender 

as relações de produção em sintonia com o método do materialismo histórico. Esses 

processos históricos mudam de forma dialética, à medida que surgem novas relações de 

produção decorrentes da evolução das forças produtivas.  

Diante dessas diversas escalas, e das influencias internas e externas, uma análise 

mais profunda das forças produtivas e de como as relações políticas e econômicas 

atuaram, ao longo da conjuntura do país, são imprescindíveis para a compreensão dos 

processos históricos que resultaram na forma, estrutura, funções e processos das cidades 

brasileiras, atuais.  
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Resumo. Florianópolis é a capital catarinense, conhecida principalmente por suas praias e belezas naturais, 

sendo esse o seu principal atrativo turístico. Além disso, os patrimônios históricos encontram-se espalhados 

por toda a Ilha, trazendo consigo um pouco da história local - porém apresentam sinais de desvalorização 

tanto por parte dos moradores locais quanto dos turistas. Neste estudo, busca-se refletir o impacto deste 

patrimônio no Centro de Florianópolis, a partir de questionários e visitas realizados nos museus da região 

e revisão bibliográfica. Constata-se nesta pesquisa a dificuldade em realizar uma análise quantitativa em 

relação à visitas aos patrimônios, devido ao fato de que muitos deles não contam com estrutura para 

recepção de turistas. Não há uma grande participação do município na manutenção e divulgação destes 

patrimônios - estes são utilizados apenas esteticamente, para dar o “ar histórico” à algumas áreas, mas sem 

realmente levar em conta sua história e sem necessariamente possuir um uso destinado ao público. 

 

Palavras-chave: Patrimônio histórico, Turismo, Geografia do turismo. 

 

1. Introdução 

Florianópolis, localizada no litoral sudeste de Santa Catarina, conta com diversas 

características que influenciam no desenvolvimento do turismo. Uma delas, e principal 

em relação ao turismo, é a grande quantidade de praias, que varia de acordo com os 

estudos e panfletos analisados para esta pesquisa, entre 34 e 100, dependendo dos critérios 

utilizados. Esse é um dos fatores que propicia de forma grandiosa o turismo de “sol e 

praia” no município, que cresceu muito a partir dos anos 1970 e continua crescendo até 

hoje. 

Apesar das “belezas naturais” de Florianópolis serem o fator que move o turismo 

em sua maior parte, os patrimônios históricos também são de grande importância por 

contar a história do município e estarem ainda tão presentes em ambientes cotidianos. 

Entretanto, não se pode perceber grande valorização do patrimônio - nem por parte da 

população local, nem pelos turistas, o que é notado facilmente pela ausência de 

                                                
35A primeira versão deste artigo foi publicada no informativo de nº 104, referente aos meses de junho, julho 

e agosto de 2018, elaborado pelo grupo PET Geografia da Universidade do Estado de Santa Catarina. Esta 

versão aqui presente, conta com alterações solicitadas pela comissão avaliadora do XVIII SIMGEO 

(Simpósio de Geografia da Universidade do Estado de Santa Catarina). 
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frequentadores nestes espaços e a precarização dos mesmos. Por outro lado, a presença 

destas edificações em ambientes cotidianos, é o que garante sua permanência e mínima 

visitação.  

A mudança de valores gerada pela globalização, e consequentemente, 

causando a perda gradativa da identidade local através do processo de 

urbanização, vem provocando a descaracterização da paisagem cultural 

e a perda do patrimônio histórico edificado através da desvalorização e 

abandono destes bens. (CUNHA, 2012, p.12) 

Através desta pesquisa, buscou-se refletir sobre a importância e valorização do 

patrimônio histórico e cultural material do centro histórico do município de 

Florianópolis/SC em relação ao turismo da região, a partir da conservação destes 

ambientes, integrando a história já passada com a contemporaneidade. Procurou-se 

analisar o grau de valorização e incentivo dos órgãos públicos responsáveis por fomentar 

esse setor do turismo do município, e o acesso a estes espaços por parte do público local. 

Para tal, foram enviados questionários para dez museus do Centro de Florianópolis, mas 

obteve-se respostas apenas dos seguintes: Fundação Cultural BADESC, Memorial do 

CEMJ, Museu do Homem do Sambaqui e Museu da Escola Catarinense. 

 

Imagem 1: Divulgação do turismo de “sol e mar” no município de 

Florianópolis   
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Imagem retirada do guia turístico “Grande Florianópolis” da editora Letras Brasileiras, 

veiculado pelo Órgão Oficial de Turismo do Estado de Santa Catarina (SANTUR) e publicado 

no ano de 2013. 

 

2. Análise dos questionários e entrevistas 

A partir de análise dos questionários respondidos, percebe-se que ainda há uma 

falta da valorização de alguns museus, além da falta de informação e de divulgação da 

existência de tais acervos históricos e culturais. Essa desvalorização parte tanto das 

secretarias de turismo do estado e do município - que não realizam ampla divulgação dos 

mesmos e dão preferência para manter o “turismo de sol e mar” de Florianópolis como 

foco principal - quanto dos moradores locais, que por muitas vezes não dão o devido valor 

à história e cultura local. Tal fato torna-se evidente através das respostas que foram 

obtidas para a pergunta: “Você sente que os patrimônios históricos e os museus do centro 

histórico de Florianópolis são valorizados em relação ao turismo do município?”: 
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“Não... Embora a nossa instituição museológica exista desde 1909, 

muitos turistas chegam reclamando da falta de informações sobre o nosso 

museu, perguntam e ninguém sabe explicar onde fica, muitas vezes, nem 

mesmo nas unidades de turismo.” (Museu do Homem do Sambaqui) 

“Como arte educadora da Instituição, sinto a necessidade do Governo 

difundir com mais afinco o Turismo Cultural dentro do escopo de 

Museus do centro histórico de Florianópolis a fim de valorizá-los como 

Equipamentos Culturais da Cidade.” (BADESC, Fundação Cultural 

Badesc) 

“É preciso incentivar que as pessoas circulem mais como pedestres, 

sintam a cidade e valorizem a história. Temos sim é que promover 

passeios, quebrar preconceitos. Esta ideia está bem presente em relação 

ao turismo do município.” (MESC, Museu da Escola Catarinense) 

 

A partir destes relatos, realizou-se uma breve pesquisa sobre os patrimônios 

tombados do Centro de Florianópolis que possuem ambientes destinados à visitação, além 

da identificação de todos os patrimônios tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (IPHAN), pela Fundação Catarinense de Cultura (FCC) e pelo 

Serviço do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural do Município (SEPHAN).  

 

3. Análise do patrimônio histórico material no Centro de Florianópolis 

Com a identificação dos patrimônios, percebeu-se que as edificações que tem uma 

boa estrutura física e de recepção aos turistas, são poucas quando se inclui os bens 

tombados pelo município. Já quando trata-se dos patrimônios tombados pela FCC e pelo 

IPHAN, a maioria possui algum tipo de infraestrutura para recepção de visitantes.  

Quando feita a análise do patrimônio municipal, percebeu-se que muitos são 

lugares já conhecidos no cotidiano do centro da cidade. Esses bens tombados pelo 

município são utilizados, geralmente, para fins de comércio. Então, estes edifícios são 

tidos, na sua maioria, segundo o decreto municipal nº 521/89, de 21 de dezembro de 1989, 

como de preservação parcial, na categoria P2, ou seja:  

 

Imóvel partícipe de conjunto arquitetônico, cujo interesse histórico está em ser 

desse conjunto, devendo seu exterior ser totalmente conservado ou restaurado, 

mas podendo haver remanejamento interno, desde que sua volumetria e 

acabamento externos não sejam afetados, de forma a manter-se intacta a 

possibilidade de aquilatar-se o perfil histórico urbano. (CUNHA, 2012) 

 

Nas casa de tombamento externo, é permitido que o interior das construções sejam 

modificados para abrigar o que for, mas suas características arquitetônicas externas 

devem ser impreterivelmente mantidas e preservadas. É o caso de muitas construções no 



 

230 

 

Centro de Florianópolis, o que dá à área um ar de “antiguidade”, com a presença de 

diversas rugosidades que possuem características da cultura regional, como pode ser 

observado em diversas ruas e travessas do Centro de Florianópolis. Exemplos destes 

conjuntos são as vias Conselheiro Mafra e Hercílio Luz, que são símbolos deste tipo de 

espaço, apesar de não haver resgate da história das pessoas que ali viviam ou do motivo 

da existência destas construções, permitindo muitas vezes que discursos negativos sobre 

estes espaços de preservação difundam-se rapidamente entre os diálogos da população. 

Não há uma grande participação do município na manutenção e divulgação destes 

patrimônios - estes são utilizados apenas esteticamente, para dar o “ar histórico” à 

algumas áreas, mas sem realmente levar em conta sua história e sem necessariamente 

possuir um uso destinado ao público, servindo frequentemente de apoio para a 

argumentação de discursos políticos os quais teoricamente prezam pela conservação do 

patrimônio.  

 

4. A divulgação dos patrimônios e o interesse no tombamento 

A partir de folders e flyers distribuídos pela secretaria municipal de turismo, foi 

realizada uma análise sobre a maneira como os patrimônios são divulgados. De modo 

geral, percebe-se que os patrimônios históricos competem com as belezas naturais da 

capital, e acompanham a ideia de manter um ar histórico à certas áreas da cidade sem dar 

valor à própria história e a arquitetura característica da cultura açoriana. Isso fica claro 

pela mensagem que se passa nos folders, de “visite e tire uma foto”. A divulgação desta 

forma torna-se bastante evidente quando se refere à Ponte Hercílio Luz, que é vista apenas 

como “cartão postal da cidade”, tanto quanto para outros principais edifícios tombados. 

 

Imagem 2: Mapa temático do Centro de Florianópolis 
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Este mapa temático está incluso em um folder divulgado pela Prefeitura de Florianópolis, parte 

da campanha “Minha Floripa”. Podemos perceber que este divulga pouquíssimos patrimônios 

históricos, entre eles, a Ponte Hercílio Luz, a Catedral Metropolitana e o Mercado Público.  

 

A ponte Hercílio Luz, serviu desde o início como atrativo para o turismo local, 

mas não pela história agregada a ela e sim por sua grandiosa arquitetura, bastante 

inovadora para a época em que foi construída (década de 20). Segundo Oliveira, 2011, 

para a construção da ponte, o governo do estado financiou com o banco de New York, 

“Imbrie & CO”, um valor de 20 mil contos de réis, devido a falta de recursos do governo 

para a construção desta obra considerada primordial para o desenvolvimento econômico 

do estado e da capital, por ser a primeira ligação da ilha de Florianópolis com a parte 

continental da cidade.  

Apesar de toda articulação desenvolvida para construção da ponte, com o 

crescimento do tráfego diário e o passar dos anos, sua estrutura tornou-se bastante 

debilitada e o risco de queda mostrou-se crítico, levando à sua interdição para o tráfego 

de automóveis no ano de 1982 e interdição definitiva para qualquer tráfego, no ano de 

1991.  

O fechamento da ponte foi o fator decisivo para o tombamento da ponte, pois só 

os recursos recebidos pelo tombamento da estrutura como patrimônio material através 

IPUF não eram suficientes para realização de um projeto de reforma, sendo assim, foram 

iniciados os trâmites para que a estrutura fosse tombada também pelo IPHAN, trazendo 

assim, recursos do governo federal. Todo esse processo acabou incutindo na população a 

ideia de que a ponte Hercílio Luz possui realmente um valor cultural e patrimonial, porém 

todos os processos realizados para o tombamento constituem-se em atos políticos e não 

de proteção de valores culturais, tendo em vista que o tombamento da estrutura visava 
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apenas o recebimento de verba para restauração de uma das principais conexões ilha-

continente. 

 

Imagem 3: Divulgação do Centro Histórico do município e em destaque a 

ponte Hercílio Luz 

 

Imagem retirada de um folder divulgado pela Prefeitura de Florianópolis, parte da campanha 

“Minha Floripa”. 

 

Em relação à frequência dos museus, percebe-se uma grande dificuldade de 

contabilizar a quantidade de visitantes nos museus, já que a maioria deles adota como 

método de contagem as assinaturas em livros de registro, que é opcional. Assim, as 

administrações locais não se utilizam destes dados para produzir estatísticas e analisar o 

ritmo de visitas. Em geral, não se percebe pelos museus analisados uma grande diferença 

na quantidade de visitantes durante o verão, o que indica que mesmo que a cidade esteja 

cheia de turistas, estes não estão buscando a cultura e história local, e sim as praias, 

mantendo o “turismo de sol e mar”.  

Ressalta-se aqui, novamente, a importância das secretarias em divulgar os 

patrimônios históricos e culturais do município, buscando preservar e disseminar a 

história florianopolitana, das pessoas que na cidade viviam e das culturas que se 

desenvolveram e permanecem até hoje, marcando fortemente o espaço urbano. 
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5. Iniciativas à valorização da visitação e ao tombamento 

O que pode ser percebido em Florianópolis é a grande quantidade de visitas de 

escolas aos museus - há inclusive um projeto intitulado “Mapa das Artes, Cultura e 

Turismo”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Turismo, Tecnologia e 

Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Secretaria de Educação, que incentiva 

essas visitas, visando fortalecer a identidade cultural e turística, além de relacionar as 

experiências de visita aos conteúdos trabalhados em sala de aula. 

Além disso, em março de 2018 a Fundação Catarinense de Cultura lançou um 

projeto chamado “Horizontes do Patrimônio Pioneiro Catarinense”, que tinha como 

objetivo “criar um banco de dados com informações sobre construções, paisagens ou 

referências históricas e culturais existentes nos municípios de Santa Catarina”, 

desenvolvido colaborativamente. "Desde 2017, a FCC tem atuado de forma incisiva na 

valorização e no reconhecimento neste campo. Culminou com a homologação do 

tombamento de 57 imóveis históricos do chamado Roteiro Nacional da Imigração, 

elevando para 350 o número de edificações que agora contam com a salvaguarda do 

Estado" informa o presidente da FCC, Rodolfo Pinto da Luz. 

 
"A ideia deste projeto é dar continuidade a outros inventários já realizados pela 

FCC, buscando compreender o que, de fato, as comunidades catarinenses 

entendem como sendo o 'seu patrimônio', o que realmente as toca e mobiliza. 
A preservação do patrimônio cultural precisa ser um pacto social, por isso a 

iniciativa deste inventário colaborativo", completa Vanessa Maria Pereira, 

diretora de Preservação do Patrimônio Cultural da FCC. (SECRETARIA DE 

ESTADO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE, 2018) 

Iniciativas desta natureza, estimulam a população que passa a opinar nas decisões 

acerca do que realmente faz parte da cultura local, além de receber o auxílio da Fundação 

para transformar tais locais em patrimônios históricos oficialmente tombados, o que pode 

gerar uma maior valorização principalmente por parte dos habitantes. 

É possível perceber uma busca pela valorização dos patrimônios pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a partir do projeto “Jornadas Patrimoniais Santa 

Catarina”, com um ciclo de debates abertos e gratuitos que abordarão Educação 

Patrimonial, Patrimônio Material, Patrimônio Imaterial e Arqueologia, ao longo do ano 

de 2018.  

 

6. Considerações finais 

De forma geral é possível perceber através dos dados obtidos e dos questionários 

realizados, que o patrimônio histórico material do Centro de Florianópolis ainda não 

possui a visibilidade que deveria em relação a valorização da cultura local. Fica evidente 

a necessidade de divulgação pela Secretaria Estadual de Turismo, assim como pela 

Secretaria Municipal de Turismo, que não se propague apenas a ideia de Florianópolis 

pelas suas belezas naturais, mas também pela sua história e cultura, que são marcadas 

pelos patrimônios históricos que se espalham pela cidade.   

Apesar das iniciativas oriundas dos órgãos públicos, como os projetos citados 

anteriormente, desenvolvidos pela Prefeitura Municipal, Fundação Catarinense de 

Cultura e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ainda existe uma grande 
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necessidade de criação de novos projetos que introduzam cada vez mais a população e os 

visitantes na cultura e história local, para que haja uma conservação da mesma ao longo 

do tempo. Por fim, a partir de todo esse contexto e configuração das relações dos órgãos 

responsáveis por esse setor que compete tanto às questões econômicas do município e 

estado, como também, e principalmente aos valores culturais e sociais das comunidades 

florianopolitanas; percebe-se a falta de interesse por parte das políticas locais em 

incentivar a visitação e manutenção destes marcos históricos e culturais pois estas não 

tratam o patrimônio como algo de relevância para o turismo da região, superestimando o 

turismo de “sol e mar”. 

Ressalta-se aqui a importância cada vez mais crescente deste patrimônio que já 

conta com uma infraestrutura para recepção de visitantes, de contabilizar estas visitas, a 

fim de mostrar sua relevância em meio ao espaço urbano em constante crescimento, para 

que possam reivindicar cada vez mais melhores condições de conservação do patrimônio, 

assim como auxílios na divulgação e manutenção destes espaços, fortalecendo a cultura 

local.  

A falta de valorização resulta em um centro histórico que durante o dia mostra-se 

bastante movimentado devido à intensa circulação dos trabalhadores da cidade, e durante 

a noite, espaços de preservação como estes citados aqui, que poderiam ser utilizados como 

forma de propagação da cultura - sendo em forma de teatros, museus, bares, boates - 

tornam-se lugares abandonados, devido a falta de divulgação e incentivo de revitalização 

de uma área que vem sendo cada vez mais esvaziada devido à descentralização do 

crescimento urbano. 
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8. Anexos  

8.1 Questionário enviado às administrações dos museus do Centro Histórico 

de Florianópolis/SC 

1. O museu é uma propriedade tombada? Se sim, por qual órgão? 

2. O museu recebe incentivo da prefeitura ou do governo estadual para as reformas 

necessárias e para a divulgação? Se sim, quais órgãos são responsabilizados por 

este incentivo? 

3. O museu está associado a alguma instituição (pública ou privada)? Se sim, qual? 

4. O museu está registrado no Cadastro Catarinense de Museus? 

 

5. Grupos de turista costumam frequentar o museu em época de temporada? E fora 

da época de temporada? 

6. Há mais visitantes locais ou turistas? 

7. O museu aparece em guias turísticos divulgados pelas secretarias de turismo 

estadual e municipal? 

8. Você sente que os patrimônios históricos e os museus do centro histórico de 

Florianópolis são valorizados em relação ao turismo do município? 
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Resumo: Com o intuito de melhor compreender o município de Laguna e a dinâmica que regem 

uma cidade, fez-se necessário uma análise mais aprofundada dos processos de produção do espaço 

sobre a atuação do estado. Uma vez que esse tem influencia sobre todos os agentes formadores da 

cidade, realizou-se entrevistas com os principais representantes do município, prefeito e secretários, 

a fim de esclarecer os métodos usados pelos órgãos para melhor administrar a cidade, bem como 

especializar a atuação da mesma. Foram levantados valores fornecidos diretamente pelas secretarias 

e portais da transparência (municipal e estadual), bem como diálogos com as autoridades municipais 

e essas, por sua vez, foram concatenadas para a formulação desta tese. Com base nesses resultados 

e em teorias basilares da morfologia urbana, observou-se uma disparidade de investimentos e 

planejamentos em determinados distritos da cidade de Laguna, bem como analisar quais regiões 

teriam mais  sede de atenção por parte das autoridades. Esta pesquisa foi imprescindível para 

compreender melhor o dinamismo da cidade de Laguna, tendo como a prefeitura o mais expressivo 

agente modificador do espaço urbano. Com base nessas conclusões, podem-se tirar conclusões 

expressivas sobre a atual formação geopolítica da cidade de Laguna, bem como a organização de 

seu perímetro urbano. 

 

Palavras Chave: Espacialização, investimento, atuação. 

 

Introdução 

 

Em virtude do cenário político, econômico e social nacional e na profunda relação 

entre Estado e Município, faz-se necessário uma análise mais profunda da atuação 

do Estado como agente transformador do espaço. Dessa forma, torna-se basilar 

conhecer a cidade de Laguna e suas características de organização e 

desenvolvimento espacial. O Município apresenta uma área total de 441.565 km2, 

mailto:joao.victor_felisbino@hotmail.com
mailto:marco2antonio.garcia.gava@gmail.com
mailto:Soares_1997@hotmail.com
mailto:Soares_1997@hotmail.com
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com a ocupação de uma faixa litorânea de 28.706 metros, população de 44.316 

habitantes e faz fronteira com as cidades de: Imbituba, Pescaria Brava, Imaruí, 

Jaguaruna, Tubarão e Capivari de Baixo. 

Com base nessas informações e nas necessidades da população de Laguna, objetiva-se a 

compreensão da influência do Estado como produtor do espaço urbano, tendo em vista 

que a sua atuação implica de forma direta na vida de cada cidadão da urbe. 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendo assim, foram realizados pesquisas e levantamentos de informações no 

site da prefeitura, através de notícias e entrevistas realizadas com o Prefeito Mauro 

Candemil, o Secretário de Planejamento Urbano Anselmo Fábio de Moraes, o 

Secretário de Obras e Transporte Renato Oliveira, o Secretário Adjunto de Educação 

Cristian Pavanate Soares e a Secretária da Saúde Valéria Oliver Alves Souza. A 

partir desses dados, buscamos diferentes interpretações acerca da realidade local e 

espacial, bem como a dissemelhante distribuição de renda para os diferentes distritos 

de Laguna. 

Por conseguinte, organizamos esse artigo de modo a iniciar espacialização a 

respeito do repasse de verbas públicas aos diferentes âmbitos sociais, além dos 

custos e gastos por vigência de governo. Posteriormente, serão apresentados os 

investimentos urbanísticos em voga e previstos, de modo a relacionar com a 

realidade disponível à população e com os ideais do sociólogo Lobato Correia, 

atrelado a análises de diferentes teóricos a respeito do tema em investigação. 

 

Referencial Teórico 

 

Como base para a elaboração dessa pesquisa, foi analisado o livro “O espaço 

urbano” do literato Lobato Correa, publicado em 1989. Nesta obra o autor discorre 

Figura 1 
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sobre a existência de agentes que influenciam a formação e as transformações no 

espaço urbano. Tais agentes trabalham em conjunto e garante o funcionamento da 

cidade tal qual ela é hoje. Podemos salientar como estes agentes: o Estado, os 

Promotores Imobiliários, os Industriais, os Grupos Sociais Excluídos e os 

Proprietários Fundiários. Sendo assim, foi escolhido como base, um desses agentes 

de Correa, o Estado. 

O Estado opera na figura das autoridades governamentais, tais como 

prefeituras, secretarias, gabinetes, governo estadual e governo federal. Utilizando 

todas as suas ferramentas, esse dispõe de autoridade para organizar o sítio como bem 

entende, tendo voz desde para criar bairros, como desapropriá-los. Seu desempenho 

deve perfazer uma cidade justa, a qual trata com igualdade todos os cidadãos 

promovendo o bem estar. Sendo assim, esse mobiliza os investimentos urbanos para 

as regiões que julga mais necessitadas e imprescindíveis para o crescimento da urbe, 

bem como dispõem de um aparato legal para fazer cumprir suas deliberações. No 

entanto, tal atuação não se dá de forma tão análoga quanto se ambiciona. O Estado 

vem sendo dominado pelas elites locais, as quais fazem uso dessa autoridade para 

prevalecer seus objetivos. Logo o governo se torna um instrumento de 

desigualdades, o qual cria regiões ricas e desenvolvidas e regiões pobres e 

necessitadas. 

Desse modo, e tendo em vista tais aspectos desse agente formador de espaço 

e das teorias de Lobato Correa, desenvolvemos uma análise minuciosa desse agente 

tão controverso, e em sua atuação no município de Laguna, buscando identificar 

esses fatores contrastantes de sua laboração. 

 

Materiais e Métodos 

 

Nesta pesquisa realizada acerca das dinâmicas do Estado dentro da urbe, 

foram utilizados diversos materiais e métodos para análise. 

Dentre eles estão pesquisas em sites de notícias e blogs da cidade de Laguna, 

assim como o site de transparência do município. Além disso, o grupo formador 

desta pesquisa também realizou entrevistas com as secretarias do município, saúde, 

educação e infraestrutura, obtendo resultados positivos para a compreensão do 

exercício do órgão estatal dentro da localidade lagunense. 

Com todos estes materiais reunidos, realizou-se uma análise geral, 

interligando todos os materiais e transformando esses em objeto de pesquisa para 

obter o produto resultante desse dinamismo dentro da cidade de Laguna. 

 

Resultados e Discussões 

As preferências da Prefeitura 

Com base em pesquisas anteriores e atuais realizadas por este grupo, torna-

se evidente a disparidade de investimentos na cidade por parte da Prefeitura 



 

239 

 

Municipal de Laguna. Tanto por analises nos Portais da Transparência, quanto em 

entrevistas previamente realizadas, podemos notar o favoritismo das secretarias 

municipais por certos bairros elitizados da cidade e alguns eventos que ocorrem na 

mesma. 

Sendo assim, podemos destacar que as obras, intenções de investimentos e 

eventos realizados pelos órgãos públicos, em sua maioria ocorrem no Bairro do Mar 

Grosso. Porém, de forma dissemelhante, há o Bairro Vila Vitória, ocupação irregular 

que acolhe famílias carentes e sem a infraestrutura básica para uma boa qualidade 

de vida. 

 

Investimentos Executados e Previstos - Entrevistas 

 

Tendo como base a análise de finanças do Município de Laguna nos últimos 

anos, foi realizada uma entrevista com o então Secretário de Planejamento Urbano, 

Anselmo Fábio de Moraes, e levantado questionamentos acerca das obras públicas 

que estão em execução e qual o valor investido. Como resposta, obtivemos que, entre 

as que estão em execução, há a ligação Iró – Mar Grosso (Figura 1), com gasto em 

torno de 450.000 reais, sendo que a licitação foi trezentos mil reais (R$ 300.000,00) 

e a previsão de seiscentos mil reais (R$  600.000,00). Também existe uma equipe 

trabalhando no acesso  do Farol até a SC-100 (Figura 2), com dinheiro fornecido 

pelo estado e na requalificação dos paralelepípedos do Centro Histórico. 

Além disso, foi citado pelo entrevistado que está previsto o asfaltamento da Avenida 

Colombo Machado Salles, o qual ganhará prioridade quando houver verba 

disponível. 

 

 



 

240 

 

 

 

Ainda convém destacar que há uma pavimentação futura no Mar Grosso, com previsão 

de duplicação da Rua Engenheiro Gafree, tendo por ideia principal o asfaltamento e 

criação de um binário. O projeto visa transformar a Avenida Senador Gallotti em um 

“boulevard”, com mão única, estacionamento e pintura das calçadas (Figura 3). 

Por outro lado, ao questionar o Prefeito Mauro Candemil se a quantia investida em saúde 

e educação em Laguna é suficiente, este respondeu que, se fosse possível fazer mais do 

que 15% na saúde e 25% na educação seria bom. Entretanto, para chegar nesse valor 

hoje é complicado, pois a contribuição através dos impostos do país caiu bastante por 

conta da crise nacional.Por fim, ao indaga-lo se há alguma preferência por região do 

município para os investimentos públicos, ele salientou que tentam realizar intervenções 

em todas as regiões, de modo a melhorar o coletivo. Logo, não há um favoritismo por um 

bairro específico. 

Entretanto, com base nas informações supracitadas, podemos constatar que há sim 

uma propensão em investimentos a certos bairros, a exemplo do Mar Grosso, onde a 

maior parte das intenções de pavimentação ocorre. 

Consequentemente, bairros como Magalhães e Ponta das Pedras são ausentados 

de tamanha atenção e intervenções para a melhoria da qualidade de vida da população. 

O urbano, segundo Ana Fani Carlos (1994, p. 14), é entendido como condição 

geral de realização do processo de reprodução do capital, além de produto desse processo. 

O urbano, portanto, é visto aqui, principalmente, como “produto de contradições 

emergentes do conflito entre as necessidades da reprodução do capital e as necessidades 

da sociedade como um todo”. 

 

Investimentos Executados e Previstos – Análise de sites 

 

De acordo com o site da prefeitura de Laguna, uma nota de esclarecimento 

foi postada, onde é constatado que seu repasse de verbas para o “Hospital de 

Caridade Bom Jesus dos Passos” está em dia tanto da Secretaria Municipal de 

Saúde, quanto do Governo Federal. 

 

Figura 2 

Figura 3 

Figura 1 
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Os valores repassados para custeio dos Serviços de 

Urgência/Emergência são de R$ 75.000,00 mensais para pagamento da 

hora plantão dos médicos, além do valor de auxílio custeio para o 

pagamento do médico anestesista do Hospital no valor de R$ 19.000,00 

mensais, porém o profissional não vem recebendo sequer este valor. O 

Ministério da Saúde repassa para esses serviços de acordo com a 

produção realizada valores que variam em torno de R$ 400.000,00 (R$ 

30.000,00 referente ao serviço de emergência) Isso, sem mencionar a 

ajuda que o Hospital recebe do Governo Estadual, para implantação da 

UTI e outros serviços. (PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA, 

01 de dezembro de 2017. Disponível em: 

<http://www.laguna.sc.gov.br/noticias.php?cod_noticia=11304>). 

 

Todavia, no dia 05 de dezembro de 2017 foi noticiado pela emissora NSC 

TV que a realidade divulgada pelo governo não é a mesma esclarecida em nota, 

uma vez que os médicos afirmam a falta de pagamentos em folha, e, portanto 

deram início a paralisação de todas as atividades propostas pelo Hospital, 

prejudicando assim, a ampla cobertura sobre a região, uma vez que esse é o único 

da cidade. Sendo assim, após pressão popular e de órgãos públicos, alguns repasses 

foram efetivados e algumas atividades do hospital, normalizadas. 

Ademais, a Prefeitura também anunciou a exclusividade que foi dada ao 20º 

MotoLaguna, disponibilizando de apoio logístico ao evento. 
 

A organização do evento falou com entusiasmo da comemoração dos 20 

anos ininterruptos que o Motolaguna festejará este ano. Segundo 

Paulinho, até este momento já foram investidos cerca de R$ 196.000,00, 

porém, ainda não é o suficiente para deixar tudo pronto. (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LAGUNA, 08 de novembrode 2017. Disponível 

em:<http://www.laguna.sc.gov.br/noticias.php?cod_noticia=11230>). 

 

O Estado e sua atuação 

 

A cidade de Laguna, em sua gênese, teve sua formação organizada sobre os 

preceitos da Câmara Municipal sobre o comando do Ouvidor Rafael Pires. Esse por 

sua vez, determinou normas importantes e decisivas para a organização espacial da 

póvoa. Sendo assim, desde aquela época, até a contemporaneidade, o Estado 

configura-se como o principal agente de transformação das relações espaciais e 

sociais dentro da urbe. 

Sendo assim, tal órgão dispõe de soberania decisiva sobre o espaço aliado as 

classes dominantes, devendo tomar decisões igualitárias e que visem o bem 

comunitário. Todavia, a teoria não corresponde à prática. Tanto na Cidade de 

Laguna, quanto das demais cidades brasileiras, as decisões que partem da Câmara e 

do Palácio do Gabinete são especificas para atender determinados grupos, 

geralmente localizados em áreas nobres da cidade como o Centro Histórico e a Praia 

do Mar Grosso. Sendo assim, como cita Carlos (2007): “o estado é um meio e um 

http://www.laguna.sc.gov.br/noticias.php?cod_noticia=11304
http://www.laguna.sc.gov.br/noticias.php?cod_noticia=11230
http://www.laguna.sc.gov.br/noticias.php?cod_noticia=11230
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poder nas mãos de uma classe dominante que diz representar a sociedade, sem 

abdicar dos objetivos próprios de dominação”. Tendo em vista essa realidade, torna-

se notável a contradição do real com o discurso do Prefeito Candemil, cargo vigente. 

Em entrevistas exclusivas em seu gabinete, o prefeito revelou a esse grupo, que a 

prefeitura trata com homogeneidade cada bairro da cidade, não havendo preferências 

sobre um em questão. Todavia, enquanto o Bairro do Mar Grosso recebe projetos 

baseados no urbanismo da capital catalã, bairros da cidade são negligenciados pela 

prefeitura. Durante uma das entrevistas com o Secretário de Planejamento Urbano, 

o mesmo mostrou tratamento diferenciado para com alguns bairros. Após tal 

afirmação, esse relata a criação de uma placa “I LOVE LAGUNA” em fibra de vidro 

localizado no centro histórico “parecido com Amsterdã”, nas palavras do secretário. 

Outro dever do Estado é garantir o desenvolvimento industrial e o 

investimento em políticas de atração das mesmas. Laguna, por sua vez, se perfaz 

como um fracasso industrial para o Estado de Santa Catarina. Desde o fechamento 

do Porto, com o advento do Porto de Imbituba, Laguna faliu sua maior fonte 

econômica, restando apenas o precário turismo. A prefeitura nos informa pelo seu 

site que a maior fonte de renda de Laguna é o turismo e a pesca artesanal. Todavia, 

fomos informados pelo prefeito, que o que movimenta Laguna é a Universidade do 

Estado de Santa Catarina (UDESC) e o turismo. Sendo assim, ao questionados sobre 

o aparato da cidade para recepcionar a universidade e seus estudantes, nos 

informaram que já era o suficiente a disponibilidade de apartamentos para esses. 

Também, ao questionados sobre o turismo e seus investimentos, o único que foi 

citado, e que esta em desenvolvimento foi a construção de um letreiro “I LOVE 

LAGUNA” na orla da Lagoa de Santo Antônio. 

Sobre a cultura, destacamos a grande dúvida a respeito dos locais onde se 

concentram os macros eventos. Por que tais festividades estão concentradas na Praia 

do Mar Grosso? Por que não transferir esses acontecimentos para bairros periféricos 

de forma que incentive o comércio local e a circulação de pessoas? Evidente que um 

turista que quer passar o veraneio em Laguna não vá apreciar a pesca artesanal com 

botos na Localidade da Ponta da Balsa pois o local é insalubre e de má infraestrutura. 

Todavia vai contemplar uma tarde de sol em uma praia desenvolvida aos moldes do 

urbanismo catalão somada à arquitetura de alto padrão. 

Por que não escolher outro bairro que precise de mais investimento de modo 

a impulsioná-lo? São perguntas que se encaixam em qualquer contexto do Brasil e a 

resposta é sempre a mesma: “Esse processo de auto segregação das elites e de 

aproximação dos bairros segregados, é vital para garantir os investimentos públicos 

privilegiados, controlar o processo de produção dos espaços intraurbanos e manter 

essa relação de dominação através do espaço urbano” (SUGAI, 2015). 

 

As Secretarias Municipais de Laguna 

 

Com a finalidade de melhor espacializar a atuação dos órgãos municipais, 

este grupo realizou uma pesquisa dentro das secretarias municipais. Sendo assim, 

foram entrevistados secretários e secretárias adjuntos das secretarias de Educação e 

Esportes, Saúde, Obras e Transportes e Fazenda e Administração. Os resultados 
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   Figura 5  

Figura 4 

foram conclusivos e de muito proveito para compreendermos a dinâmica política e 

administrativa de Laguna. 

 

Secretaria de Obras e Transporte 

Responsável pelas obras em todo o município, a secretaria é dirigida pelo 

Secretário Renato Oliveira há cinco gestões da prefeitura. Todavia, de acordo com o 

secretário, não há investimento direto na secretaria, sendo que essa recebe apenas o 

“restolho” do que a população paga de IPTU. Ainda é ressaltado que esse pouco que 

chega para as obras do município é fruto de muita guerra e briga. Sendo assim, o 

investimento dá-se da seguinte maneira: a secretaria envia memorando para a 

administração solicitando materiais e recursos. Essa realiza os pregões de licitações 

e repassa a verba necessária para a secretaria, e esse administra da forma que acha 

mais coerente. Sem embargo, destaca-se que todos esses investimentos não são o 

suficiente para suprir tudo o que o município precisa. Um exemplo é o maquinário 

da prefeitura que está sucateado, e o pouco utilizado é de origem de locações que a 

prefeitura realiza, tornado um gasto fixo com 

aluguel de maquinas para uso em obras. 

Ressalta-se como um dos maiores 

feitos que entrarão em execução na cidade, é 

a pavimentação asfáltica e drenagem na 

ligação do Bananal à Ponta do Daniel, licitado 

por volta de cinco milhões de reais 

(R$5.000.000,00), e posteriormente, será 

aberta uma licitação da Ponta do Daniel ao 

Parobé. Todavia, essa licitação ainda não 

conta no portal da transparência do município, 

até a presente data das pesquisas (Figura 4). 

Também, vale destacar que, de acordo 

com o secretário, a prefeitura está batalhando 

para a criação do Acesso Norte de Laguna, que 

liga a Avenida Colombo Salles até a rodovia 

BR 101 (Figura 5). 

Outrossim, o secretário destaca que não 

acha vantajoso realizar a obra tal como está 

sendo feita, uma vez que está sendo criada uma 

rodovia no meio de um banhado. Este acredita 

ser mais vantajoso passar o acesso norte por 

dentro da estrada geral da Barbacena, de modo 

que valorize os terrenos que lá existem. 

Outra obra que se destaca é o fechamento 

dos dutos de esgoto que lançam dejetos na praia do Mar Grosso. Há um total de sete 

emissários de esgoto nessa praia, que serão direcionados para o do Porto de Laguna, 
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o qual será lançado na Lagoa de Santo Antônio. Mesmo assim, a ideia é colocar uma 

estação de tratamento para que a água não chegue tão poluída em seu destino final. 

Atrelado a isso será promovido à desativação do emissário submarino que 

lança o esgoto na praia, redirecionando os dejetos para a estação de tratamento da 

Vila Vitória. 

 

Secretaria Municipal de Saúde 

Sendo uma secretaria tão importante para o bem estar da urbe, a Secretaria 

Municipal de Saúde de Laguna é administrada pela Secretária Valéria Oliver Alves 

Souza. Atende-se um total de 13 unidades que se dedicam a cuidar da saúde de todos 

os lagunenses. Mas como os investimentos são feitos nessa secretaria? Bem, a 

secretária nos explica que são três fontes que a saúde pública recebe verba: governo 

federal, estadual e municipal. 

Governo federal: há um valor per capita pela população e alguns prestadores 

por ser gestão plena de saúde. Recebe-se um valor através de pessoas que são 

cadastradas como prestadoras de serviços. Essa demanda é feita num relatório e 

enviada para o Ministério da Saúde e esse passa uma determinada quantia ao 

município para pagar os fornecedores. 

Há ainda uma conta do governo do estado, que manda dinheiro para cirurgia 

eletiva, saúde bucal, medicamentos, e para pagar os prestadores. Já, quanto ao 

governo municipal, esse deve destinar quinze por cento (15%) de sua arrecadação 

para a saúde. 

No município há treze (13) unidades de atendimento: Ribeirão Pequeno, 

Cabeçuda, Barranceira, Caputera, Portinho, Progresso, Bairro Esperança, Centro – 

Campo de Fora, Magalhães, Mar Grosso, Passagem da Barra e Farol de Santa Marta 

– 13 estratégias de saúde da família. Também, destaca-se o Centro Materno Infantil 

para atender crianças e gestantes com alto risco. Além desse, a cidade conta com a 

Policlínica do Magalhães, que visa tratar pacientes com especialidades médicas e 

pequenas cirurgias e abriga a farmácia básica do município, onde todos os 

medicamentos de alto custo e controlados são dispensados pela farmacêutica de lá. 

Já os medicamentos mais simples, podem ser encontrados nas demais unidades. 

Também, que ajuda a atender todas essa unidades e a qualquer pessoa que necessita 

ajuda no município, a população pode contar com a presença do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). 

Outra unidade muito importante na cidade é o Centro Psicossocial (CAPs) 

para pessoas com problemas de transtorno e dependentes químicos. Conta com 

psiquiatra, psicólogos, assistente social e técnico em enfermagem. Também, Laguna 

pode contar com o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). Ela explica que 

em cada unidade há um dentista que trata de procedimentos mais simples, mas 

quando é algo mais complexo os pacientes são destinados para o CEO. 

Ela explica que a dificuldade atual do município, no campo da saúde, é a 

fixação de médicos no município. Do Programa do Governo Federal Mais Médicos 

a cidade conta com quatro profissionais, dois estão atuando e os outros dois pediram 

exoneração por motivos de oportunidades melhores. Logo, no Portinho e 
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Progresso há a falta de dois trabalhadores. 

Para que esses locais não fiquem sem 

médicos, o governo paga outro profissional, 

e esse atende dez consultas em um posto e 

outras dez no outro. Na Barranceira houve 

outra médica que pediu exoneração, pois 

outro município ofereceu melhor 

remuneração pelo serviço dela, destacando-

se então a forte concorrência entre as 

cidades. 

Existem candidatos a enfermeiros 

em espera para entrar para o corpo de 

funcionários do município. Porém, há 

problemas com técnico em enfermagem, 

que não se consegue aprovação do 

profissional devido à nota de corte, 

dificultando a aprovação ao cargo. Essas 

coisas são difíceis, pois se precisa de uma 

equipe formada para dar um bom 

atendimento à população e às vezes há esse 

tipo de dificuldade. 

Há também um pacto com o Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos 

Passos. Tal contrato consiste no pagamento de um médico e um anestesista para 

operarem na emergência da instituição, a fim de atender as emergências municipais. 

Sendo assim, quando os postos desaúde estão fechados, os pacientes são 

encaminhados para o Hospital. Porém, houve uma greve devido ao atraso do salário 

de funcionários. A secretaria se posiciona de modo que a gestão do hospital não tem 

relação com o município, apenas nesses serviços já supracitados. Quem estava 

devendo para os médicos do hospital era o próprio. 

Do que a prefeitura arrecada, quinze por cento (15%) desse valor vai pra área 

da saúde obrigatoriamente, porém, esse valor que a saúde recebe é variável. 

Atualmente, o governo do estado passa em torno de doze por cento (12%), o governo 

federal repassa o valor correto e o governo municipal é obrigado a colocar mais 

dinheiro, pois caso contrário, a saúde não sobrevive sem o valor municipal. 

Quanto ao número de pessoas cadastradas em cada unidade de saúde (Figura 

6): ela diz que cada valor nas tabelas é referente às pessoas cadastradas no bairro, 

logo há pessoas que estão nesses valores, mas que não usam o serviço público de 

saúde. 

A maioria das pessoas cadastradas fica em torno de dois mil, três mil e as 

menores ela diz achar ser o do Ribeirão com mil e setecentas pessoas (100700). Ela 

ressalta que Cabeçuda é um bairro com grande cadastramento, com três mil 

quatrocentos e vinte (3420) pessoas, Mar Grosso com três mil, seiscentos cinquenta 

e oiro (3658) pessoas. 

Perguntada se considera a saúde como sendo boa, ela diz que o SUS possui 

uma dificuldade em todo o Brasil, evolvendo falta de médicos, acesso aos hospitais, 

pessoas vindo à óbito em filas, mas que tentam melhorar. 

Figura 6 
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Secretaria Municipal da Educação 

A educação é tida como primordial em uma cidade para garantir o seu futuro 

e o bem estar das populações. Sendo assim, realizamos uma entrevista com o 

secretário adjunto Cristian Pavanati Soares, que nos explicou a dinâmica de 

funcionamento desse órgão. 

Ao ser questionado acerca de como funciona a gestão da educação na cidade, 

ele afirma que o maior atendimento que possuem no momento é a educação infantil, 

com mais de mil (1.000) alunos matriculados. 

De acordo com o levantamento feito por Cristian nos últimos meses, a 

situação atual é (Tabela 1): 

Tabela 1 - Corpo discente municipal de Laguna 

Berçári

o e 

mater

nal 
(0 à 4 anos) 

Pré-escolar 
(4 à 6 

anos) 

Ensino 

Fundament

al I 

Ensino 

Fundament

al II 

650 alunos 710 alunos 652 alunos 184 alunos 

 

Ele comenta que não possuem ensino médio, pois de acordo com leis 

previstas, o responsável por coordená-lo é a Gerência Regional de Educação, 

vinculada a Agência Desenvolvimento Regional, representante do Governo 

Estadual. Não é obrigatoriedade do município atender esse contingente de alunos, 

em virtude disso, a assistência oferecida pelo município ocorre até o 9º ano. 

Cristian também discutiu sobre os centros de educação infantil. Segundo ele, 

a população lagunense ainda vincula a educação com a terminologia creche, porém 

esse termo é da década de trinta em diante, momento em que a educação ainda fazia 

parte do assistencialismo. Quando criado o MDB (Movimento Democrático 

Brasileiro) foi retirado o assistencialismo, portanto a relação anterior foi alterada, as 

vagas nos centros de educação infantil são visualizadas agora como um direito da 

criança, logo a Secretaria da Educação não pode dar preferência a casos específicos, 

como de pais que trabalham. 

A prefeitura busca atender a todos, mas não é possível por conta da falta de 

infraestrutura, gestão e principalmente arrecadação de verba. Por conta do município 

de Laguna ser predominantemente turístico, a arrecadação maior ocorre durante o 

veraneio (de novembro a fevereiro), enquanto no inverno, o saldo do governo torna-

se negativo. Isso, aliado a falta de recolhimento de impostos, situação em que apenas 

quarenta por cento (40%) dos moradores do Mar Grosso pagam IPTU e a maior parte 

da arrecadação provém do Centro Histórico, faz com que o município tenha que 

trabalhar com o mínimo possível. 

Ele declarou que todo ano é aberta uma nova licitação para compra de 

uniforme e materiais básicos, como caderno, lápis, caneta e borracha para usos dos 

alunos durante todo ano letivo. Neste documento é estabelecido o valor destinado ao 

transporte, alimentação e salário dos professores, que hoje compreende cerca de 

sessenta por cento (60%) da arrecadação. 
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Quando indagado se é possível discriminar valores exatos investidos na 

educação nos bairros de Laguna, Cristian comentou que a secretaria não consegue 

saber o montante arrecadado por mês e a sua destinação específica, pois a conta da 

prefeitura é única, logo quando é depositado um valor, dentro da própria Secretaria 

de Educação que será diagnosticado as unidades necessitadas e as prioridades do 

momento. 

Atualmente há a construção de uma unidade escolar no bairro Estreito e a 

reforma de uma situada no bairro Figueira, portanto a verba que será enviada à 

Secretaria já possuiu um destino. 

 

Conclusão 

Em virtude dos dados levantados e das análises feitas a respeito da prefeitura e 

das secretarias do município de Laguna, é possível constatar que o estado é o 

principal agente transformador do espaço, seja atuando como promotor imobiliário, 

industrial, ou como legislador, como abordado por Lobato Correia em seu livro "O 

Espaço Urbano"; o estado tem um papel múltiplo dentro da organização sócio 

espacial da cidade, remodelando suas características de acordo com os anseios desse 

órgão, seja pela possível seleção de áreas para realizar intervenções que são mais 

vantajosas economicamente, ou na própria especulação imobiliária de terras 

públicas. Consequentemente, suas ações impactam de forma direta todas as 

instâncias da sociedade e os habitantes da mesma. 

Logo, a partir dos dados apresentados pelas secretarias de obras, saúde e 

educação e as informações coletadas no Portal da Transparência, fica evidente a 

situação política instável atual. Os órgãos afirmam não possuir recursos financeiros 

suficientes para sua devida atuação e melhoria da qualidade dos bairros lagunenses, 

porém tentam operar dentro do orçamento possível. Isso faz com que certas 

localidades acabem sendo colocadas em segundo plano em vista do embuste da 

arrecadação. 

Sendo assim, ao espacializar as principais intervenções do estado, fica nítido 

a maior concentração de atividades em localidades como o Mar Grosso, por ser uma 

das principais fontes de renda do governo durante o veraneio. Entretanto, é 

importante salientar a importância da participação política da população, com o 

acompanhamento dos investimentos públicos, reformas e licitações, de modo a 

reivindicar o desenvolvimento equivalente das demais áreas, para que assim no 

futuro possam tornar-se uma nova forma de arrecadação para o estado, trazendo 

durante todo o ano (não apenas no verão) um meio estável de renda. 
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Resumo. O objetivo do artigo é analisar o estado da arte dos Planos Diretores – PDs das cidades 

catarinenses da AMREC, com enfoque às áreas verdes públicas (parques, praças e ruas) e privados (jardins, 
clubes), para melhor entendimento dos instrumentos dos PDs e das políticas paisagísticas. Foram analisados 

12 municípios. Destes, 10 (dez) possuíam PDs, e 02 (dois) municípios, constando apenas Decretos, Leis e 

Normas. Através da análise da frequência das palavras-chave “áreas verdes”, “espaços verdes” e “espaços 

livres”, e palavras relevantes, concernentes à temática paisagem, criou-se gráficos comparativos dos 

municípios, em relação aos PDs que possuíam ou não estes termos. Elencou-se, também, in situ, onde estes 

termos encontravam-se nos PDs. Os municípios que apresentaram o maior número de termos “áreas 

verdes”, em seu PD, foram Urussanga (23), Criciúma (15) e Morro da Fumaça (13). Quanto à “espaços 

verdes”, apenas Treviso (1), Orleans (1) e Cocal do Sul (1) apresentaram os termos. Por fim, o termo 

“espaços livres” aparecem com maior frequência nos PDs de Morro da Fumaça (5), Lauro Müller (3) e 

Urussanga (2). Conclui-se que grande parte dos PDs são similares (cópias), possuem a mesma estrutura, 

textos similares. Ressalta-se o PD de Forquilhinha, em grande parte idêntico aos demais, apresentou 03 

(três) artigos referentes à paisagem. Não obstante, o PD mais bem estruturado, e contendo mapas, é o do 
município de Urussanga, elencando, para cada Zona Urbana de Ocupação Prioritária, a quantidade de áreas 

verdes (hierarquização, distribuição e cadastramento), embora similar aos demais. 

 

Palavras-chave: Plano Diretor, Paisagem, Áreas Verdes. 

 

1. Introdução 

Segundo o Direito Municipal Brasileiro, o Plano Diretor – PD é a lei maior em um 

município. Os planos de desenvolvimento [das cidades] tiveram origem nos PDs, ao 

estabelecerem regras para o desenvolvimento físico delas. Não obstante, calcado na 

Constituição Federal, sob o Art. 182, é ele que definirá a política de desenvolvimento e 

extensão urbana, estabelecendo um modelo compatível com a proteção dos recursos 

naturais e em defesa do bem-estar da população.  

Por conseguinte, o Plano Diretor – PD, assegurando o atendimento das necessidades 

dos cidadãos quanto à qualidade de vida, e definido, também, pelo Estatuto da Cidade 

(Lei nº 10.257, de 10/07/2001), ajuda a delinear as atividades econômicas, ambientais e 

sociais. 

Entretanto, um PD sem uma definição clara do conceito de paisagem – naturais e 

culturais –, onde não se conheça os atributos físicos e abstratos da paisagem, dos direitos 

sob a terra, minerais e águas subterrâneas, p.ex., torna-se inviável à tomadas de decisão e 

implementações sobre a terra, bem como a implementação de políticas de uso da terra. 
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À vista disso, objetiva-se analisar o estado da arte de Planos Diretores – PDs dos 

municípios catarinenses da Associação dos Municípios da Região Carbonífera – 

AMREC, elencando as várias categorias de zoneamento criadas, com enfoque às áreas 

verdes públicas (parques, praças, ruas) e privados (jardins, clubes), para melhor 

entendimento dos instrumentos dos PDs e da política paisagística. 

 

2. Referencial Teórico 

Segundo o Estatuto da Cidade (Lei Nº 10.257/2001), o Plano Diretor – PD é o 

instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, parte integrante 

do processo de planejamento municipal, e deve englobar o território do município como 

um todo. Ele é obrigatório para cidades com mais de 20.000 habitantes, com áreas de 

especial interesse turístico, inseridas em áreas de influência de empreendimentos ou 

atividades com significativo impacto ambiental no âmbito regional ou nacional (BRASIL, 

2001). 

Em seu artigo 42-A, parágrafo VI, o Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001) prevê que 

o PD deve indicar diretrizes para a preservação e ocupação das áreas verdes municipais, 

quando for o caso, com vistas à redução da impermeabilização das cidades e à função 

social da propriedade. Segundo Junior e Montandon (2011), os PDs dão enfoque as 

chamadas “agendas verdes”, ou seja, na arborização urbana, preservação dos espaços 

livres e gestão das unidades de conservação. 

Por conseguinte, ele é criado por um grupo multidisciplinar, e busca mostrar a cidade 

como ele é atualmente e como ela deverá ser no futuro, orientando todas as ações 

concretas de intervenção sobre o território (PEREIRA e LOCH, 2008; PEREIRA, 2009). 

Bruno Filho (2013) salienta que embora o PD seja a lei maior municipal, muitos dos 

Planos Diretores Municipais – PDMs foram aprovados ou estão sendo aplicados de 

maneira insuficiente para fazer frente aos problemas específicos de cada município, 

especialmente se considerada a complexidade das pressões que atuam na expansão ou na 

reconfiguração das cidades brasileiras. Maricato et al. (2002, p. 167) argui que o PD, que 

era para abarcar um município inteiro, acaba tomando áreas de “planejamento 

estratégico”, sendo fragmentado. 

Hoje, o PD consegue abarcar temas que antes ficavam apenas na questão social da 

propriedade, como regularização fundiária, defesa civil, gestão de resíduos sólidos, dentre 

outros. Apesar dos PDs serem forjados a partir do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), 

Lei de parcelamento do solo (6766/1979) e regularização fundiária e urbanística (Lei 

11.977/2009), dentre outras, os mesmos autoalimentam-se à medida das demandas 

existentes nos municípios (BRUNO FILHO, 2013). Conforme Caetano e Rosaneli 

(2017), dos 5.570 municípios brasileiros, 2.785 haviam elaborado seus planos diretores, 

o que corresponde a 50% do total.  

 

2.1. Paisagem e Plano Diretor – PD 

Paisagem implica um sistema integrador, componentes do meio ambiente e sociais 

(Figura 1) (LANG e BLASCHKE, 2009). Sem seu conhecimento prévio, torna-se 

inconcebível implantar um PD. 
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Figura 1 – Exemplo de diferentes paisagens aos quais possuímos 

conceitos de linguagem popular relacionados à estrutura (em sentido 

horário) – Limpa, Ordenada, Estruturada e Primitiva (a) e estrutura da 

paisagem nítida (b). Fonte: Lang e Blaschke (2009, p. 14-5). 

 

O planejamento da paisagem é um planejamento espacial, e que está preocupado 

com a paisagem como um sistema de “habitats”, e inclui níveis de planejamento regional 

e local, sendo elaborado em diferentes escalas, à nível estadual, de bacias hidrográficas, 

de comunidades (SEIFFERT, 1996). Seu conhecimento, portanto, permite identificar a 

forma como foi colonizada e ocupada. Desta forma, as características físicas como 

estrutura fundiária, e econômicas como modo de produção, irão informar e complementar 

a análise do uso e ocupação do espaço (NASCIMENTO, 1994, p. 38-9). 

Aita Pippi et al. (2016) mostram que a legislação de uso e ocupação do solo deve 

conter todas as áreas naturais do município (área de recarga de aquíferos, áreas 

produtivas, APPs, Parques, etc.), em conformidade à realidade. Os autores mostram várias 

categorias de zoneamento que são criadas, mas poucas mostram-se efetivas no tocante ao 

ordenamento territorial. Além disso, é necessário um diagnóstico criterioso dos elementos 

da paisagem, e do sistema de espaços livres, que podem ser agravados caso não conheça-

se o lugar. 

Lang e Blaschke (2009, p. 297-300) afirmam que se uma lei é alterada, altera-se 

também o planejamento da paisagem. Não obstante, Lang e Blaschke (2009, p. 324) 

demonstram como o conhecimento da paisagem é crucial para tomada de decisão em 

relação à paisagem (Figura 2). 

 

 
Figura 2 – Diversas variantes de traçado de uma estrada de serviço 

para uma linha de alta tensão, com custo prognosticados em 
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Euros, para tomada de decisão. Fonte: Lang e Blaschke (2009, p. 

324). 

 

Felippe (2002, p. 138) cita que com a expansão do urbanismo, gera-se uma paisagem 

confusa: novas tipologias de residências, tecido urbano diferenciado, e um modo de vida 

diferente. Desta forma, o estudo da paisagem surge como instrumento de ajuda para o 

planejamento urbano, devendo nortear as diretrizes a serem consideradas pelo PD. 

Felippe (2002, p. 157) ainda discorre que os espaços podem constituir em grande parte a 

floresta, e evitando um desenvolvimento desordenado. Espaços da zona urbana 

necessitam ser garantidos como objetivos de ordem demográfica e econômica, p.ex., 

assegurando áreas de transição entre moradias difusas e as agrupadas, bem como a 

urbanização futura. 

Por fim, Caetano e Rosaneli (2017) afirmam que leituras genéricas e repetitivas da 

paisagem nos PDMs pouco contribuem para viabilizar ações concretas para garantir aos 

cidadãos o direito à paisagem, entendida como um bem precioso à qualidade de vida dos 

seres humanos. 

 

3. Materiais e Métodos 

Diante do objetivo de analisar o estado da arte de Planos Diretores – PDs de cidades 

catarinenses, elencando as várias categorias de zoneamento criadas, com enfoque às áreas 

verdes públicas (parques, praças, ruas) e privadas (jardins, clubes), foram tomadas as 

seguintes decisões. 

 Como material para pesquisa, foram utilizados documentos e bibliografias 

disponibilizadas nos sites oficiais dos municípios de Santa Catarina, sites legislalivos, 

além do contador de palavras do Grupo de Linguística da Insite – 

http://linguistica.insite.com.br/corpus.php –, que realiza um relatório estatístico detalhado 

sobre o vocabulário do texto, quantidade de ocorrências de cada palavra, frequência de 

letras, etc. 

A pesquisa teve caráter descritivo e exploratório. Primeiro, foi pesquisado se os 

municípios possuíam Planos Diretores – PDs. A busca foi feita no site dos municípios, e 

no portal Leis Municipais <https://leismunicipais.com.br/>, sumarizados na Tabela 1. 

Foram encontrados 10 PDs (Tabela 1) de cidades catarinenses referentes à 

Associação dos Municípios da Região Carbonífera – AMREC, num total de 12 

municípios, dos 295 municípios de Santa Catarina (Figura 3).  02 (dois) municípios 

possuíam apenas Decretos, Leis e Normas (Tabela 1). 

 Em seguida, estes PDs, em formato .pdf, foram convertidos em .txt, realizando-se a 

análise de frequência com que as palavras apareciam no texto, a partir do site do Grupo 

de Linguística da Insite, citado nesta mesma seção.  

Para os municípios que não possuíam PD (2), foi realizado uma análise da frequência 

em cima dos Decretos, Leis e Normas, adquiridos no site Leis Municipais36. Os Decretos, 

Normas e Leis, além de serem obtidos nos sites oficiais, foram salvos a partir da palavra-

chave “Plano Diretor” e “Código Municipal de Meio Ambiente”, no buscador do site 

“Leis Municipais”.  

                                                
36 É importante deixar frisado que as leis podem já estar consolidadas, mas não atualizadas, além de não 

disponíveis no sites oficiais. Sendo assim, a pesquisa falha, conforme à Tabela 1, ao dizer que o município 

“não possui” PD. 
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A partir daí, as palavras-chave delimitadas foram “área verde”, “espaços livres” e 

“espaços verdes” (Gráfico 1). Demais temas relevantes, em menor termo de vezes, 

também foram inseridos, como ambiental, verdes, arborização, etc (Gráfico 2, 3, ,4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13). 

 

 
Figura 3 -  Estado de Santa Catarina, e municípios da AMREC 

(amarelo) que tiveram seus PDs e/ou Decretos, Leis e Normas 

estudados. Fonte: Do autor. 

  

No Gráfico 1, os PDs de cada município foram dispostos em decorrência dos 

resultados das frequência com que as palavras-chave “áreas verdes”, “espaços verdes” e 

“espaços livres” apareceram. 

Além da análise de frequência, foi feito um esforço literário, inferindo manualmente 

como estes conceitos estavam inseridos e dispostos na temática paisagem, e no município 

como um todo (seção 4.1). 

Não obstante, foram criados gráficos para os termos mais relevantes (ambiental, 

arborização, verdes), além das palavras-chave “áreas verdes”, “espaços verdes” e 

“espaços livres) (Gráfico 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11, 12 e 13). 

 

Tabela 1 – Municípios da AMREC que possuem e não possuem PD. 
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4. Resultados e Discussão 

 Abaixo, o Gráfico 1 apresenta os resultados das frequência com que as palavras-

chave “áreas verdes”, “espaços verdes” e” espaços livres” mais apareceram. 

 

 
Gráfico 1 – Termos (“áreas verdes”, “espaços verdes” e “espaços livres”), em número 

de vezes, presente nos PDs e/ou Decretos, Lei e Normas dos municípios que não 

possuem PD, da AMREC. 

 

No gráfico 1 é possível ver o baixo índice dos termos “espaços verdes” e “espaços 

livres”, dos municípios. Isto demonstra o baixo grau de conhecimento e aplicabilidade de 

projetos/técnicas/políticas à gestão da paisagem, dos espaços públicos, do zelo às áreas 

verdes e afins. 

A seguir, os gráficos 2 (Baln. Rincão), 3 (Cocal do Sul), 4 (Criciúma), 5 

(Forquilhinha), 6 (Içara), 7 (Lauro Müller), 8 (Morro da Fumaça), 9 (Nova Veneza), 10 

(Orleans), 11 (Siderópolis), 12 (Treviso) e 13 (Urussanga), são frutos da análise da 

frequência feita para cada município, para os termos mais relevantes encontrados nos 

PDs, além das palavras-chave do Gráfico 1, a partir do contador de palavras do Grupo de 

Linguística da Insite (ver seção 3). 

  

Município Nº Hab. PD (S/N) Observação Link

Baln. Rincão 10.923 N* Decretos, Normas e Leis http://www.balneariorincao.sc.gov.br/

Cocal do Sul 16.446 S http://www.cocaldosul.sc.gov.br/

Criciúma 202.395 S http://www.criciuma.sc.gov.br/site/

Forquilhinha 25.988 S http://www.forquilhinha.sc.gov.br/

Içara 54.845 S http://www.icara.sc.gov.br/

Lauro Müller 15.149 S http://www.lauromuller.sc.gov.br/

Morro da Fumaça 17.532 S http://www.morrodafumaca.sc.gov.br/

Nova Veneza 14.837 S http://www.novaveneza.sc.gov.br/

Orleans 22.587 S http://www.pmo.sc.gov.br/

Siderópolis 13.870 S** Decretos, Normas e Leis http://www.sideropolis.sc.gov.br/

Treviso 3.863 S http://www.treviso.sc.gov.br/

Urussanga 21177 S http://www.urussanga.sc.gov.br/

*Em fase de construção;

**Há, mas não foi possível encontrá-lo;
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Quanto aos gráficos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, estes termos mais 

significativos apenas mostram que não há planejamento quanto à estrutura da paisagem 

em relação às áreas verdes, parques, jardins, ou seja, os PDs ficam nos planos do geral, 

nos termos “natureza” e “ambiental”, como proposta mínima de uma “agenda verde” (ver 

seção 2). 

 

4.1. PDs, áreas verdes, espaços verdes e espaços livres 

Para Balneário Rincão, pela lei nº 45/2013, art. 6º, fica reservada áreas verdes, de 

lazer, etc., especificadas conforme Lei municipal, e passam a ser patrimônio público 

Municipal, nas condições de bens de uso comum. Por fim, na Lei nº 277, há o destino à 

manutenção das áreas verdes públicas externas dos condomínios, com tratamento 

paisagístico. 

Para Cocal do Sul, o art. 137, do PD, destina a “implantação de equipamentos urbanos 

e comunitários, espaços públicos de lazer e áreas verdes”. Já no art. 79, parágrafo VI, é 

possível encontrar, nos objetivos do zoneamento, “ordenar a disponibilidade de 

equipamentos públicos e os espaços verdes e de lazer”. 

Para Criciúma, seu PD, art. 32 (p. 16), encontra-se o termo “áreas verdes”, onde num 

impacto de vizinhança, os empreendimentos devem mudar suas atividades em função 

dela. No art. 39, do solo urbano, lote e/ou gleba, desconsidera-se as áreas verdes como 

tal. O art. 50 trata do direito de preempção, para criação de espaços públicos de lazer e 

áreas verdes. No art. 77, têm-se a criação de áreas verdes para operações urbanas. No art. 

156, têm-se que os empreendimentos respeitarão as áreas verdes no tocante aos índices 

urbanísticos, definidos para a respectiva zona onde estão inseridas.  

O art. 177 torna impossibilitado a regularização fundiária de áreas verdes. No art. 190, 

como os canteiros - espaços destinados à área verde -, para implantação de paisagismo 

adequado, podendo ser central ou lateral, dependendo do caso. Na Lei Nº 6.797/2016, do 

parcelamento do solo, fica instituído que os desmembramento e loteamentos, devem ceder 

à municipalidade, 20% para área verde de vegetação, podendo chegar a 35%. Por fim, 

“espaços verdes”, bem como “espaços livres”, não foram localizados. 

Para Forquilhinha, em seu PD, art. 48, 49, 50, detalha perfeitamente o “Sistema 

municipal de áreas verdes” (objetivos, diretrizes relativas e ações relativas ao sistema). O 

art. 88 específica que caberá aos cidadãos do município, zelar pela qualidade da paisagem 

urbana, manutenindo as condições de acessibilidade e visibilidade. Em seu art. 117, fica 

estabelecido, da outorga onerosa, deve-se criar espaços de uso público de lazer e áreas 

verdes. No tocante ao direito de preempção (art. 120), fica estabelecido caso a necessidade 

de criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes. “Espaços livres” e “espaços 

verdes” não foram encontrados. 

Para Içara, o PD de mobilidade urbana, no art. 5º (p. 3), define o que vem a ser 

canteiro, e especifica a área verde, a fim de paisagismo adequado. Na lei orgânica 

municipal, frisa-se a proibição de área verde para uso comercial ou industrial. Os termos 

“espaços livres” e “espaços verdes” não foram encontrados. 

Para Lauro Müller, o art. 177, do Meio ambiente (planejamento urbano), compete ao 

poder público garantir a existência de áreas verdes no perímetro urbano, na proporção 

mínima indicada pela ONU, com a finalidade de garantir o lazer e a sadia qualidade de 

vida. No PD, em seu art. 144, do parcelamento do solo, as áreas verdes, principalmente 

aquelas de cobertura vegetal arbórea, devem estar adequadas aos elementos 

estruturadores do território. O art. 151 descreve o que vem a ser área pública, incluindo 
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as áreas verdes de lazer. No art. 156 fica estipulado um total de 10% de áreas verdes e de 

lazer, para as áreas publica (Áreas Verdes de Lazer), pelo loteador. O art. 228 fala do 

direito de preempção, como necessidade da criação de espaços públicos e áreas verdes. 

Seu art. 241, parágrafo 2º, especifica que o município pode exigir a boa utilização dos 

imóveis em áreas verdes, com aplicação de penas. 

No art. 281, têm-se os objetivos de qualificação ambiental, onde implementa-se o 

“Sistema Municipal de Áreas Verdes Urbanas”, hierarquizando as áreas verdes destinadas 

à preservação e ao lazer (p. 103). Não obstante, intenta-se aumentar para 8m² o índice de 

área verde por habitante. Questões com espaços verdes não foram encontrados. 

Para Morro da Fumaça, em sua Lei orgânica, não se incluem como área de terra de 

domínio público, as áreas verdes. Quanto à espaços livres, a mesma Lei propõe que 

loteamentos com área superior a dez hectares, deverão preservar, no mínimo, 35% de área 

livre, sendo 15% de área verde, e o restante para espaços livres de uso comum. Já na lei 

de uso do solo, fica a cargo dos condomínios, a manutenção das áreas verdes. No PD do 

município, art. 78, cabe aos cidadãos zelar pela qualidade da paisagem, acessibilidade e 

visibilidade das áreas verdes. No art. 100, especifica-se a criação de espaços de uso 

público de lazer e áreas verdes. O art. 103, o município, por meio do direito de preempção, 

terá a preferência para criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes. No art. 26, 

Título II, do projeto urbanístico, necessita-se um quadro resumo das diversas áreas 

indicadas no projeto (número de lotes, áreas verdes, vias públicas, etc.). No art. 52, fica 

estabelecido que APPs não serão computadas como áreas verdes.  

Para Nova Veneza, o art. 40, da lei 1706, fica estabelecido, pelo direito de preempção, 

que o Poder Público terá preferência à criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes. 

Por fim, conforme a Lei 1705, fica estabelecido, aos loteamentos criados, 10% de áreas 

verdes, e 10% de áreas de utilidade pública. 

Para Orleans, conforme seu PD (Lei Nº 2147), poder público e sociedade civil devem 

proteger as áreas verdes, praças públicas etc. Em seu art. 20, fica estabelecido a 

implantação de áreas verdes em cabeceiras de mananciais, às margens de corpos d'água, 

e estabelecer programas de recuperação. No art. 34, para proteção ao clima, deve-se 

aumentar as áreas verdes e preservação das existentes. O art. 141 refere-se ao Fundo 

Municipal de Desenvolvimento - FMD, à implementação de equipamentos urbanos e 

comunitários, espaços públicos de lazer e áreas verdes. 

Para Siderópolis, a Lei de parcelamento do solo (Lei Nº 1951/2011), art. 8, especifica 

que, para um loteamento aprovado, é necessário 10% de área de vegetação, e 10% de área 

verde de lazer e/ou utilidade pública. Segundo a Lei 2125 (2014), é dever dos 

condomínios, manter e conservar áreas verdes. Conforme a Lei orgânica, as áreas verdes 

não se incluem como área de terras de domínio público. 

Para Treviso, segundo a Lei de parcelamento do solo (Lei Nº356/2004), qualquer 

projeto de loteamento de ceder, sem ônus, 10% para área verde vegetação, e 10% para 

área verde de lazer e/ou utilidade pública. Segundo o PD (Lei Nº 659/2013), em seu art. 

10, compete ao poder público e a sociedade civil, proteger as áreas verdes. No Capítulo 

3, art. 13, o Sistema Estrutural Ambiental propõe Reservas Biológicas, Parques Lineares 

em APPs, áreas de mineração a se promover recuperação ambiental, e demais áreas verdes 

assim definidas em legislação própria. No art. 21, é objetivo e meta do sistema hídrico, 

implantar áreas verdes em cabeceiras de mananciais, às margens de corpos d'água e 

estabelecer programas de recuperação. O art. 34 visa aumentar as áreas verdes e 

preservação das existentes. Por fim, o art. 137, do Fundo Municipal de Desenvolvimento 
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Urbano, têm-se a implantação de equipamentos urbanos e comunitários, espaços públicos 

de lazer e áreas verdes. 

Para Urussanga, O art. 23, tem como objetivo, da Zona Urbana de Ocupação 

Prioritária - I, criar acesso às áreas verdes e de lazer. Para a Zona Urbana de Ocupação 

Prioritária – III, têm-se como limitante condicionante os remanescentes de áreas verdes, 

além de sua preservação. O art. 155, do parcelamento do solo, deve-se elencar os 

elementos estruturadores do território, como as áreas verdes, principalmente aquelas de 

cobertura vegetal arbórea. No art. 162, as áreas verdes (espaços públicos com cobertura 

vegetal arbustivo-arbórea) constituem-se como áreas de espeço públicos. Conforme o art. 

165, as áreas verdes não poderão, em qualquer hipótese, ter alterados sua destinação, fins 

e objetivos originalmente estabelecidos, bem como prejudicar o acesso público à elas. O 

art. 235 trata do direito de preempção, onde o Poder Público terá a preferência à criação 

de espaços públicos e áreas verdes. No art. 280, têm-se, como estratégia de qualificação 

ambiental, a proteção às áreas naturais e a qualificação do potencial paisagístico, 

programa de implantação e manutenção do Sistema de áreas verdes urbanas, implantação 

e manutenção de áreas verdes urbanas (cadastramento, hierarquização, distribuição, 

aumento do índice de áreas verdes para 8m² (oito metros quadrados) por habitante). 

 

5. Conclusões 

Quem define qual será a melhor tomada de decisão no tocante à legislação de uso e 

ocupação do solo, é a forma de como a paisagem se apresenta, distribuída no limite 

municipal. O PD, maior lei municipal, deve conter todas estas áreas naturais do 

município. Infelizmente o que se tem hoje são apenas os chamados “planos estratégicos”, 

quando não “planos discursivos”. 

Os PDs analisados, em sua grande maioria, parecem cópias uns dos outros, grandes 

pacotes entregues aos municípios em detrimento à alguma demanda etc., pois não 

mostram os pormenores dos municípios, suas potencialidades, limitações, enfim, são 

projetos gerais, sem estudo por bairro, zonas homogêneas e afins. 

No tocante à “áreas verdes”, “espaços verdes” e “espaços livres”, ou até mesmo no 

estudo da paisagem municipal, não há um projeto que diga quais áreas terão prioridade a 

“agendas verdes” (ver seção 2), parques, jardins, tamanho, em escala cartográfica, do 

planejamentos a serem elaborados. Os municípios ficam apenas nas questões do direito 

de preferência à construção de áreas verdes, desmembramentos e loteamentos com ônus 

de 20% de áreas verdes e/ou utilidade pública, e do Poder Público e o cidadão, em zelar 

pelas áreas verdes, como elencado na seção 4.1. 

Os únicos PDs que mostraram alguma significância com o termo “paisagem” e “áreas 

verdes” foram os de Forquilhinha, com seus art. 48, 49 e 50, detalhando o Sistema 

Municipal de Áreas Verdes, e de Urussanga, delimitando, para cada Zona Urbana de 

Ocupação Prioritária , sua utilização, quantidade de área verde, além do art. 280, que trata 

da estratégia de qualificação ambiental, da proteção às áreas naturais e à qualificação do 

potencial paisagístico, programa de implantação e manutenção do Sistema de áreas verdes 

urbanas, implantação e manutenção de áreas verdes urbanas. No geral, os demais PDs 

abordam as mesmas temáticas, bem como o uso literal das citações. 

As limitações ficaram na impossibilidade de conseguir o PD de Siderópolis, 

indisponível no  site do município, mas publicitado nas mídias, no não uso de um 

software adequado à análise da frequência, como o Hermetic Counter, por exemplo, e no 
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trabalho com os mapas dos PDs (a grande maioria ausentes), elencando onde dá-se as 

áreas verdes, espaços verdes e espaços livres de cada município.  

Sugere-se ao municípios que estudem profundamente sua paisagem para que definam 

questões “onde”, “como”, “quando”, “quanto”, “quem”, dentre outras, para melhor 

elaboração de estratégias de políticas de uso e ocupação do espaço, que farão parte de 

seus PDs. Por fim, recomenda-se aos municípios atualizarem os PDs mediante 

órgãos/corpo técnico especializado(s), em detrimento às demandas do município. 
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Resumo. O presente trabalho resulta de pesquisa exploratória desenvolvida para elaboração de Tese de 
Doutorado relacionada às temáticas de fluxos migratórios em Santa Catarina e Florianópolis, assim como 

suas relações com a dinâmica e conformação do espaço e paisagem. A análise e a abordagem desses 

temas aqui apresentadas, concentra-se a partir da segunda metade do século XX, até o período atual. O 

período analisado contempla os movimentos responsáveis pela urbanização e aumento de população nas 

grandes cidades no Brasil. As migrações intra e interestaduais e/ou de outros países incentivadas pelos 

modelos de concentração de serviços e indústrias e, nas últimas décadas inseriu o Brasil entre os países 

receptores de imigrantes do Caribe, África e América do Sul. 

 

Palavras-chave: imigrantes internacionais, Florianópolis, paisagem urbana.  

 

1. Introdução  

A Ilha de Santa Catarina, onde está situado o município de Florianópolis, teve sua 

ocupação efetivada mais tardia, em relação aos municípios das regiões Nordeste e 

Sudeste, pela Coroa Portuguesa. Foi somente no ano de 1738 que foram enviados 

imigrantes para a Ilha.  

O estado de Santa Catarina tem sua formação populacional caracterizada não só pelas 

imigrações europeias, mas esteve e na rota das diásporas africanas desde o século XVII. 

Na época as populações trazidas para Santa Catarina pelo tráfico negreiro, devido ao 

regime de escravidão, se concentraram, em sua maioria, em Nossa Senhora do Desterro 

(atual Florianópolis), nas vilas de Nossa Senhora do Rio São Francisco (atual cidade de 

São Francisco do Sul) e na de Santo Antônio dos Anjos de Laguna (atual cidade de 

Laguna) (SILVA, et al., 2018). 

A imagem do estado de Santa Catarina foi construída pela narrativa de formação de 

população e cultura pela imigração europeia, e terra de oportunidades. Também os fluxos 

destes imigrantes europeus - alemães, italianos, portugueses, poloneses - marcaram a 

composição étnica da população, bem como sua formação urbana, a constituição de sua 

agricultura familiar e seu desenvolvimento industrial (ASSIS et al., 2017). 

A intensificação das mobilidades intra e interestadual, caracterizadas por intenso êxodo 

rural do campo para as cidades, vinda de imigrantes especialmente dos outros estados da 
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região Sul e o consequente processo de urbanização tem se intensificado nos últimos 30 

anos em cidades de Santa Catarina, tais como: Chapecó, Joinville, Florianópolis, 

Criciúma e Itajaí. Além destes movimentos migratórios internos, ocorrem paralelamente, 

a saída de brasileiros para exterior e a formação de novos fluxos de migrantes rumo ao 

Brasil. 

Na última década, Santa Catarina e o Sul do Brasil, de modo geral, têm figurado como a 

região do País que tem atraído o maior número de refugiados e imigrantes internacionais. 

Isto decorre, sobretudo, dos melhores índices de desenvolvimento e das possibilidades de 

incorporação ao mercado de trabalho, quando comparados aos níveis nacionais (ASSIS 

et al., 2017).  

Os movimentos migratórios no estado de Santa Catarina, e em Florianópolis, da segunda 

metade do século XX e da contemporaneidade são abordados nesse trabalho analisando 

as formas de visibilização de imigrantes e alguns contextos de inserção desses na 

sociedade, bem como suas influências na dinâmica espacial, econômica e contribuição 

para aspectos da paisagem.  

 

2. Referencial Teórico 

Durante períodos de crescimento da economia brasileira pós-escravidão, foi incentivada 

a vinda imigrantes de diversas nacionalidades europeias para habitar o país e ocupar os 

postos deixados pelos escravizados nas lavouras e campos. Nesse período, estabeleceram-

se em SC imigrantes de nacionalidades europeias, nomeadamente alemã, italiana, 

austríaca, polonesa, entre outras, que se somaram ao já estabelecido contingente de 

portugueses. Assim, o estado catarinense se conformou a partir do acolhimento de pessoas 

das mais diversas naturalidades e etnias, consagrando-se como uma pátria de migrações 

(SILVA et al., 2018). 

Foi estabelecida, do final do século XIX ao início do século XX, uma política migratória 

em Santa Catarina, que recebeu milhares de imigrantes internacionais com incentivo à 

mão de obra estrangeira branca para trabalhar na lavoura e na indústria nacional que 

surgia. Este processo fez parte das políticas de estado para atrair população para os 

chamados “vazios populacionais” e se estendeu até o início dos anos 1930. 

Em Florianópolis, até a década de 30, a produção era destinada para a subsistência, e o 

excedente era destinado à exportação tendo como principal mercado o Rio de Janeiro. 

Segundo Fuhr e Dal Santo (2009), o comércio exportador foi a estrutura pela qual se 

sustentou a economia de Florianópolis até a década de 1930 quando esta começou a entrar 

em decadência, um fato observado é que alguns anos mais tarde, a partir do 

enfraquecimento da economia de exportação de Florianópolis, o porto da cidade é 

desativado. Nesse período, se registra um fortalecimento e um enriquecimento das 

funções do estado. 

A partir da segunda metade do século XX desenvolveu-se o processo de 

desruralização/urbanização, marcado por deslocamentos internos de população do campo 

para a cidade e também um movimento de concentração espacial da população em 

determinados centros urbanos (MIOTO, 2010). Como elemento da organização espacial, 

as migrações internas estão relacionadas, historicamente, aos processos de 
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industrialização e urbanização no que tange aspectos de desigualdades socioespaciais em 

diversas escalas (MIOTO, 2010). Ainda, segundo Mioto (2010), para além das análises 

de fluxos migratórios é necessária, portanto, atenção às estruturas econômicas e 

produtivas das regiões. 

A análise das recentes migrações internas no Brasil tem revelado o estado de Santa 

Catarina como destino bastante atrativo para os migrantes. As taxas de crescimento têm 

permanecido acima das médias nacional e regional, como veremos. Dos estados da 

Região Sul, Santa Catarina foi o único que aumentou sua participação no total da 

população brasileira. 

 

Tabela 1: Taxa de Participação dos Estados da Região Sul no total da População 

Brasileira entre 1970 e 2010 

 1970 2010 

Paraná 7,4% 5,5% 

Santa Catarina  3,1% 3,3% 

Rio Grande do 

Sul 

7,2% 5,6% 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

Tal como a tendência em outros estados, Santa Catarina tem apresentado uma 

desaceleração no seu ritmo de crescimento populacional. Embora a tendência se aplique 

à outros estados a taxa de desaceleração do crescimento populacional em Santa Catarina 

é superior à taxa brasileira, especialmente após a década de 1980, indicando que, apesar 

da taxa de fecundidade do estado ser inferior à nacional, a população catarinense cresce 

a taxas superiores às nacionais em razão da força do processo migratório no estado e de 

sua capacidade de atrair população e de configurar-se como polo de absorção regional, 

nacional e mesmo internacional de migrantes. 

 

3. Método 

O método para elaboração do trabalho foi a pesquisa exploratória realizada através de 

pesquisa bibliográfica com levantamento de referências teóricas e dados sobre população 

obtidos publicados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), além de 

pesquisa documental utilizando-se de reportagens sobre o tema. As informações também 

são de ordem empírica no que se refere a observação de aspectos de divulgação e/ou 

percepção de discursos coletivos em voga na atualidade. 

 

4. Análises e Discussão 

 

4.1 A urbanização e imigração território Catarinense no Século XX 

Em contrapartida ao decréscimo das taxas de crescimento, de acordo com Mioto (2010), 

nas últimas décadas do século XX, um crescimento do grau de urbanização tem sido 
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observado em Santa Catarina, após esgotamento da ocupação da fronteira agrícola e 

movimentos populacionais internos (deslocamentos rural – urbano e urbano – urbano).  

Em Florianópolis, outro fator que contribuiu para a urbanização e ocupação foi a 

construção das rodovias SC 401, SC 404 e SC 406, na década de 1970, que fazem a 

ligação do centro de Florianópolis às praias do leste, sul e norte da ilha (FUHR & DAL 

SANTO, 2009).  

O Plano Diretor dos Balneários, aprovado na câmara de vereadores no ano de 1985, tem 

medidas de incentivo ao setor turístico, através da implantação de vias de acesso e de a 

rede hoteleira, enfatizando políticas de ocupação aos agentes detentores de capital (Souza, 

2005). 

A partir desse fenômeno ocorrem processos a transformação do uso do espaço como, por 

exemplo, a extinção das terras comunais37 que estavam presentes na comunidade 

tradicional açoriana. Para Campos (1991), há um processo de mudança na função da terra. 

Num primeiro momento, com a economia de subsistência a terra tinha valor de uso e 

posteriormente quando a urbanização chega à Ilha a terra passa a ter valor de troca, 

alterando as atividades de pescadores e agricultores residentes até então em função da 

possibilidade de venda e negociações imobiliárias. 

Num segundo momento, a partir do turismo, alguns frequentadores temporários passam 

a se instalar, morar e integrar a economia local, especialmente no Norte da ilha de 

Florianópolis. Muitos turistas argentinos que chegaram nos anos 80 e 90 e permaneceram 

em Florianópolis, tornaram-se migrantes, mas, a despeito de modificarem a paisagem 

urbana e o comércio de localidades como Canasvieiras, não foram alvo de políticas 

públicas específicas. Destes, muitos permaneceram irregulares e sem documentação sem 

qualquer providência ou visibilidade perante as autoridades e aparecendo 

esporadicamente na mídia, quando “invadiam as praias” no verão (ALLOATI, 2013).  

Segundo Alloati (2013), esta imagem visibiliza os turistas, mas os migrantes continuam 

invisíveis. Os imigrantes favorecidos pela lei de anistia e pelo acordo de residência do 

Mercosul permanecem na cidade compondo o bairro com sotaque castelhano, e, apesar 

de estereotipados ou alvo de preconceitos, não são tratados nem pela mídia, nem pelo 

Estado, como uma migração problemática, tendo reconhecimento enquanto protagonistas 

desenvolvendo atividades no comércio, turismo e exercendo o papel de turista, morador 

e/ou empreendedor, especialmente em áreas valorizadas. 

 

4.2 Representações da imigração perante a sociedade na contemporaneidade 

Nas última década, a chegada de haitianos, senegaleses e ganeses, não tem as mesmas 

características em termos de aceitação, como no caso dos imigrantes Argentinos nos anos 

80, 90 e atualmente. Apesar das condições econômicas dos países de origem serem 

diferentes e a procura do Brasil pelos imigrantes atuais ser muito mas emergencial do que 

aprazível, como era o caso dos primeiros, ambos vem em busca de oportunidades e 

dispostos a oferecer sua força de trabalho. 

A partir de 2010 houve um aumento significativo de imigrantes e refugiados dos países 

do Sul Global, em Santa Catarina (SC), com destaque para os países africanos. (SILVA 

                                                
37 Terras comunais é o nome atribuído às terras que eram de uso comum pelos moradores de uma 

determinada comunidade formada pelos açorianos na Ilha de Santa Catarina. Eram utilizadas para a 

colocação do gado, retirada de lenha e atividades culturais como a “brincadeira do boi” 
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et al., 2018).  A realização de grandes eventos, como a Copa do Mundo de Futebol, 

realizada no Brasil em 2014, momento no qual deram entrada migrantes ganeses em busca 

de refúgio (FRAZÃO & ASSIS, 2016), e as Olimpíadas de 2016, além de episódios como 

a vinda gradual de haitianos para o Brasil – sobretudo após a ocorrência de um terremoto 

naquele país em 2010. 

No caso dos Haitianos, o processo de entrada desses imigrantes em território brasileiro é 

semelhante na quase totalidade dos casos. A viagem começa em Porto Príncipe ou na 

República Dominicana, e por via aérea chegam a Lima, Peru, ou em Quito, no Equador, 

países que não exigiam visto de entrada para os haitianos. Destas duas cidades partem por 

via terrestre em uma viagem que pode se estender por mais de um mês (PATARRA, 

2012), até a fronteira do Brasil com o Peru, nos estados do Acre e do Amazonas. Ao longo 

do percurso eles vão alternando trechos percorridos em ônibus e barcos. 

A chegada destes imigrantes, desde 2010 até então, tem sido objeto de matérias em 

noticiários e jornais, abordando a procura dos imigrantes por trabalho, conflitos com 

comerciantes entre outros. A forma de abordagem e repercussão de imagens e 

representações dos imigrantes não é favorável, produzindo impactos na opinião pública 

no que diz respeito a acolhida e integração. 

 Exemplo disso,  foi o primeiro caso de suspeita de ebola em solo brasileiro em 

outubro de 2014, de um refugiado da Guiné foi colocado sob suspeita, por supostamente 

ter contraído o vírus ebola e manifestado sinais semelhantes aos da doença ao dar entrada 

no Brasil. A forma de representação por veículos da imprensa, sites, emissoras de 

televisão e rádios promoveu um clima de pânico entre os brasileiros, mesmo após as 

autoridades informarem os resultados negativos dos exames realizados com o imigrante 

(FRAZÃO & ASSIS, 2017).  

Além da reprodução desta imagem pelos meios de comunicação, um fator agravante 

quando se trata do fluxo de afrodescendentes e africanos para o Brasil e para SC, é que 

tal como os negros brasileiros, os africanos são os coletivos que mais sofrem os processos 

de exclusão social e violação de direitos humanos. Os casos de injúria racial e racismo, 

quando somados à xenofobia, fazem com que eles recaiam numa condição de hiper-

vulnerabilidade, o que prejudica fortemente a integração desses povos na vida social e no 

mercado de trabalho (SILVA et al., 2018). 

Também são divulgados, e reais, as notícias sobre conflitos entre comerciantes e 

comerciantes imigrantes informais nas ruas, com produtos de procedência irregular. 

 

4.3 Fatores de expulsão populacional no Haiti e redes sociais  

Os fatores de expulsão populacional no Haiti surgiram historicamente e possuem como 

principal expressão as precárias condições de vida no país, o que faz da emigração 

internacional uma forma de busca de melhoria social e econômica. 

Com a Independência no país, o sistema capitalista mundial reage ao levante de libertação 

no Haiti de modo a desaconselhar o exemplo aos demais povos da periferia, condenando 

o país ao embargo econômico e ao isolamento comercial. Não devemos entender com isto 

que o Haiti foi excluído do sistema capitalista mundial. Pelo contrário, ele aprofundou 

sua vinculação a ele, de forma ainda mais subordinada. (CASTOR, 2008; JAMES, 2010).    
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A intervenção da ONU, com o exército Brasileiro no Haiti, coloca o Brasil no esquema 

como destino migratório do povo haitiano, e emerge o sistema de migrações Sul-Sul. 

Além disso, no Brasil, há setores interessados na mão de obra Haitiana que desenvolvem 

mecanismos para a vinda de imigrantes. Empresas catarinenses atuam no recrutamento e 

contratação de força de trabalho, ainda no Acre. Estas empresas foram até as cidades 

fronteiriças do Acre buscar a força de trabalho haitiana (MAGALHÃES & 

BAENINGER, 2016). 

Segundo estudo desenvolvido em Balneário Camboriú, por Magalhães e Baeninger 

(2016), outro fator determinante para o fluxo de haitianos reside na atuação das redes 

sociais: os amigos e parentes que já migraram dão referências positivas do lugar aos que 

ficaram, os incentivando a migrar e construindo uma rede de relações sociais e laborais 

na qual o migrante se inserirá. Previamente, já se tem garantias de emprego, hospedagem 

e ajuda inicial. As redes sociais, materializadas hoje no espaço de ajuda mútua 

representado pela Associação dos Haitianos da cidade, são um elemento fundamental da 

atual conjuntura migratória. Ainda, segundo os autores, no fluxo migratório, as redes 

sociais são mais produto que causa destes fluxos. 

Para Helton Yomura, ministro do trabalho em exercício, com a crise de 2014 no 

Brasil, os fluxos migratórios, não só de haitianos como de diversas nacionalidades, 

diminuíram (G1 SC, 2018). Os imigrantes internacionais também realizam fluxos 

internos de um estado ou de uma região para outra em decorrência da crise nos setores da 

construção civil ou frigoríficos que anteriormente, em expansão, incentivavam sua vinda 

e forneciam empregos.  

Assim, em diversas cidades de Santa Catarina as entidades são organizadas após 

a chegada dos imigrantes, ou nessas situações de rearranjo funcionado, praticamente, de 

forma independente de órgãos institucionais e do Estado, atuando como elemento de 

organização, acolhimento para os imigrantes, além de pressionar e fomentar a criação de 

políticas públicas.  

 

 

4.4 Entidades de apoio e a criação do CRAI em Florianópolis 

Em Florianópolis diversos grupos atuam em apoio e pesquisas junto aos fenômenos de 

migrações. São grupos em universidades como o Observatório das Migrações (UDESC), 

projetos de extensão (Eirene e NEMPsiC da UFSC), organizações internacionais 

(ACNUR), Pastoral, associações, voluntariado entre outros. Somente em 2018 foi aberto 

o primeiro Centro de Referência de Atendimento ao Imigrante (CRAI) de Santa Catarina. 

Até a inauguração do CRAI a Pastoral do Imigrante realizava, diretamente, as ações de 

apoio aos imigrantes na Grande Florianópolis, atendendo cerca de 50 imigrantes e 

refugiados por dia, nas dependências da Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, na 

Prainha, em uma sala com pouco mais de 16 m². 

Um grupo de mães imigrantes foi criado para oferecer apoio tanto a elas quanto às 

crianças. Recebiam também apoio voluntários e estagiários do Eirenè e NEMPsiC, grupos 

ligados à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), bem como de outras frentes. 

O CRAI foi inaugurado em fevereiro de 2018, dois anos após a assinatura de convênio 

entre o Ministério da Justiça e governo do estado de Santa Catarina, pelo qual o governo 

do estado disponibilizaria um imóvel para o espaço.  
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Em decorrência da demora de disponibilização do imóvel e troca de integrantes do 

Ministério, troca de governo o convênio acaba sendo cancelado, pelo Ministério da 

Justiça, em dezembro de 2017. Com isso o governo devolveu a primeira parcela de 

recursos de R$ 743,5 mil reais. 

A operação do CRAI foi viabilizada com recursos da SST (Secretaria de Assistência 

Social, Trabalho e Habitação) do estado de Santa Catarina, tendo um orçamento de R$ 

300 mil reais para 2018. Os atendimentos são realizados pela ASA (Ação Social 

Arquidiocesana) e consistem em assistência jurídica, orientação para regularizar 

documentos, encaminhamento para o mercado de trabalho e atendimento psicológico para 

imigrantes e refugiados haitianos, senegaleses, sírios, além de latino-americanos como 

peruanos, argentinos, equatorianos, uruguaios e paraguaios 

 

A visibilidade da imigração na Paisagem de Florianópolis 

Apesar da construção de imagem negativa, e da falta de políticas públicas para inclusão 

dos imigrantes, reportagem do portal de notícias G1/ SC, (2018), divulgou dados do 

Ministério do Trabalho, informando que Santa Catarina é o 2º estado do Brasil que mais 

emprega imigrantes de modo formal e o estado que mais emprega haitianos. 

Outros estudos (MAGALHÃES, 2014; BAENINGER & PERES, 2017) demonstram que 

a forma legal de grande parte de imigrantes haitianos no Brasil, com perspectivas prévias 

de trabalho e envio de remessas regulares de valores para as famílias no país de origem 

justificam a necessidade e busca pelo emprego por parte desses grupos no Brasil. A 

contribuição de trabalho e geração de valores ultrapassa a economia familiar, de modo 

que as remessas incrementaram de 22% a 26% do PIB do Haiti, na última década. 

Certamente essa dinâmica também gera substanciais consumo, renda e produção na 

economia brasileira. 

Assim os imigrantes haitianos já são importante força de trabalho no Brasil, e 

expressivamente em Florianópolis, tornando-se também protagonistas da paisagem, 

sendo essa imagem da produção do espaço. 

De acordo com Santos, M. P (2010), a paisagem não é para algumas correntes da 

Geografia objeto de estudo. A paisagem seria a representação em imagem do espaço, este 

sim, o objeto de estudo propriamente dito. Considerando abordagens dentro desta 

perspectiva da produção do espaço, e paisagem entendida como  imagem  e representação 

do espaço apropriado e produzido, o termo paisagem figura  dentro  da lógica de 

apropriação e produção do espaço.38  
Para Santos (2012) a paisagem não é dada para todo o sempre, é objeto de mudança. 

Assim, Santos (2012) coloca a noção de dinâmica da paisagem como resultado de adições 

e subtrações sucessivas. É uma espécie de registro da história do trabalho, das técnicas, 

sendo ela em si parcialmente trabalho morto, porque formada por elementos naturais e 

artificiais, segundo o autor.  

A presença de imigrantes em Florianópolis enquanto participantes da produção 

econômica e do espaço possui relevância na paisagem, ou, por assim dizer, na percepção 

                                                
38 Associar a paisagem à apropriação produção do espaço é recente na Geografia, segundo Santos M. P. (2010), pois 

esta perspectiva surge a partir da  Geografia  Crítica,  com  as  análises  em torno do “ambiente construído” de David 
Harvey, ou das “rugosidades” de Milton Santos.  
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e registro do espaço. Por outro lado, esta percepção, na perspectiva coletiva, é 

influenciada e construída por narrativas, notícias, ideias e concepções sociais e coletivas. 

Assim a percepção real dessa população existe, mas tem pouca visibilidade e 

reconhecimento no contexto social, em parte pelo trabalho e produção destes indivíduos 

serem considerados não relevantes, e até mesmo, indignos e conflitantes com atividades 

locais. Ou seja, as contribuições da população de imigrantes enquanto participantes na 

conformação da paisagem demonstra a existência de questões de percepção, interpretação 

e até mesmo aceitação (permeada por preconceitos, rejeição, protecionismo) presentes na 

elaboração deste conceito 

De qualquer maneira são notórias, aos que se atentam à estas questões, as contribuições 

e integração de imigrantes na paisagem cultural39, por exemplo. Também é notória a 

participação de migrantes enquanto consumidores pois são vistos produtos típicos, 

especialmente em espaços de convívio público como feiras, a venda ou sendo vendidos 

por imigrantes. As dinâmicas em comunidades locais, influências, trocas e negociações 

ocorrem também em espaços de cultos/prática religiosos (muitas vezes em língua de 

origem), aluguéis de moradias para imigrantes (relações de informalidade), convívio em 

escolas, eventos, comércio entre outros. Muitas vezes na escala local, com a 

informalidade das relações, são oferecidas condições de expressão de costumes, crenças, 

arte, idioma e produtos de consumo alimentar.  

 

5. Conclusões 

Verifica-se pelas informações discutidas a importante participação da imigração na 

conformação da população, bem como a complexidade das questões de conformação do 

espaço e paisagem. Evidencia-se a falta de identidade da população com as migrações de 

origem Africana e Caribenha pela construção de discursos pautados por  interesses e 

políticas de diversas naturezas, de acordo com a época e cenários político e econômico 

em vigor.  

Da mesma forma que há segmentos que incentivam a imigração para usufruir da mão de 

obra dessas populações, há os que defendem políticas de impedimento desses 

movimentos. 

É importante, no entanto, não suscitar a ideia de imigração ou de imigrantes enquanto 

problema para a construção coletiva de um espaço comum e democrático. Os movimentos 

migratórios, tanto internos quanto internacionais, ocorrem independente de políticas ou 

da construção coletiva de argumentos contrários a eles. 

Logo, fundamentalmente, há necessidade de formulação de políticas públicas previstas e 

implementadas, antes de conflitos e segregação territorial, que são as consequências da 

falta de assistência. 

O reconhecimento de imigrantes enquanto população é uma oportunidade para 

intercâmbio de conhecimentos, culturas, experiências laborais em diversas cidades, assim 

como em Florianópolis. Nesse sentido evidencia-se a necessidade de desenvolvimento de 

políticas públicas de alcance regional e nacional a fim lidar com a complexidade de 

aspectos envolvidos nessas dinâmicas a fim de suprir as necessidades e propiciar a 

                                                
39 As paisagens culturais, segundo a Unesco, representam o “trabalho combinado da natureza e do homem”, 
designado no Artigo 1º da Convenção. UNESCO, Documento Conceptual, Reunión de Expertos sobre Paisajes 
Culturales en El Caribe: Estrategias de identificación y salvaguardia.Santiago de Cuba, noviembre 7-10, 2005 



 

269 

 

inclusão de indivíduos em prol do desenvolvimento coletivo, em vez da segregação, da 

vulnerabilidade ou equivalente. 
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Resumo. Este trabalho identifica e discute algumas das idéias do filósofo Francês Michel Foucault e como 

elas têm sido aplicadas à História do Urbanismo. Nós pensamos e mostramos que o referencial teórico 

desenvolvido em seu trabalho oferece uma interessante perspectiva para o entendimento do discurso sobre 

urbanismo em pelo menos um certo período no Brasil. O trabalho utiliza ainda a metodologia histórica 

conhecida como genealogia, fazendo a genealogia da palavra e das práticas do urbanismo, mas usando 

também a corrente historiográfica conhecida como linguistic turn (“virada lingüística”) no mundo Anglo-

Saxão. Primeiramente nós discutimos abordagens Foucaultianas prévias da história do urbanismo, depois 

nós investigamos o nascimento ou invenção do urbanismo Brasileiro usando o método genealógico a partir 

do “linguistic turn” (virada lingüística) e finalmente nós analisamos episódios de intervenções em cidades 

Brasileiras usando conceitos criados por Foucault e aplicando-os à história do urbanismo, sobretudo no Rio 

de Janeiro e São Paulo, mas também fazendo incursões sobre Recife e outros lugares. 

 

Palavras-chave: Foucault, genealogia, bio-poder. 

 

1. Introdução. 

Os cientistas sociais, historiadores, arquitetos e urbanistas que têm utilizado as idéias 

de Foucault para o estudo da História do Urbanismo, o têm feito para analisar dois 

movimentos históricos. O primeiro foi o movimento por mudança e “melhoria” moral no 

século XIX, considerado com freqüência como um predecessor de uma continuidade 

histórica que teve o nascimento ou gênese do urbanismo como seu fim e ápice. O outro 

foi a gênese do urbanismo propriamente dita. Ambas as análises partem das idéias sobre 

disciplina de Foucault desenvolvidas em trabalhos como Surveiller et punir (Foucault, 

1975), que se concentra no nascimento da prisão, e ambos acreditam que a sociedade, em 

seu desenvolvimento histórico, chega em um estágio no qual é considerado caótico e 

desorganizado por um certo grupo social, dando assim origem a um movimento por sua 

disciplina, ordem e organização. 

 

2. Foucault, melhoria moral e medicina social. 

Para a análise da “melhoria” moral, algumas passagens de Foucault têm sido 

empregadas. A opinião de Foucault sobre a visão médica da cidade no fim do século 

XVIII, por exemplo, têm sido usada com freqüência. Foucault propôs que 



 

272 

 

Os médicos eram de certa forma os especialistas do espaço. Eles formularam 

quatro problemas fundamentais: localização (climas regionais, natureza dos 

solos, humidade e seca, sob o nome de constituição eles estudaram a 

combinação dos determinantes locais e das variações sazonais que facilitam, 

em certo momento, um certo tipo de doença); coexistência (seja dos homens 

entre si: questões de densidade e proximidade; seja dos homens e das coisas: 

questões de água, esgoto, ventilação; seja entre os homens e os animais: 

questão dos matadouros, estábulos; seja dos homens e dos mortos: questão dos 

cemitérios); habitação (habitat, urbanismo); deslocamentos (migração de 

homens, propagação de doenças) [...] os médicos pensaram sobretudo sobre o 

espaço da habitação e o das cidades (Foucault, 1977a, p.213-214). 

 

Foucault aprofunda esta assertiva, dizendo que é ignorância procurar pela origem dos 

grandes passos do pensamento sociológico nos trabalhos de Montesquieu ou Comte. Para 

Foucault, o pensamento sociológico constituiu-se principalmente na prática dos médicos 

(Foucault, 1977a, p.214). Como pode ser visto em outros trabalhos (Outtes, 2000, 

Capítulo 03), os primeiros surveys (inquéritos) urbanos no Brasil foram também 

realizados por médicos, embora um século depois da Europa, como por exemplo, o estudo 

sobre as condições de salubridade no Rio de Janeiro realizado pela Junta de Hygiene 

criada em 1851 ou a Commissão de Exame e Inspecção das Habitações de Santa 

Ephigenia em São Paulo em 1893 (Machado et al, 1978, p.246; Benchimol, 1982, p.214; 

Pereira, 1988, p.263-264).  

 

3. Driver e o uso britânico de Foucault. 

A passagem de um texto de Foucault sobre a visão médica da cidade tem sido usada 

em vários estudos. Explorarei três exemplos para ver como eles foram amparados em 

dados empíricos. Driver, explorando o relacionamento entre as ciências sociais e o 

ambientalismo na Inglaterra em meados do século XIX. considera a sobreposição das 

ciências morais e sociais com a estatística e suas ligações com “enquiry and social reform 

in a variety of fields [...] health, sanitation, houses, etc” (Driver, 1988, p.277). Problemas 

sociais associados com as classes trabalhadoras como pobreza, delinqüência e 

degeneração, eram vistas como tendo uma relação de proximidade com o meio ambiente. 

O autor se apoia em dados empíricos para mostrar como “the influence of climate and 

physical environment on the constitution of particular ‘races of man’ was a common 

feature in travelogues and topographies written by Europeans during the eighteenth and 

early nineteenth centuries” (Driver, 1988, p.278). 

Partindo desta idéia central, Driver discute a analogia estabelecida por viajantes do 

século XIX entre climas quentes e o encorajamento de fraqueza moral, e de climas frios 

e estímulo ao vigor intelectual. Seguindo este pressuposto básico, a particularidade do 

meio ambiente explicava diferenças locais na incidência de doenças. Além da doença 

física, o comportamento desviante, considerado uma doença, era também identificado 

com o meio ambiente, significando “a ‘dualism’ between environmentalism and 

moralism” (Driver, 1988, p.279). O estudo do comportamento e dos hábitos conhecido 

como ciências morais transformou-se em uma “science of conduct and its relationship to 
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environment, both moral and physical” (Driver, 1988, p.279), para a descoberta de seus 

princípios e a melhoria da sociedade através da re-educação de uma população 

considerada degenerada.  

Se, na visão dos reformadores sociais do século XIX, uma relação estreita existiu 

entre padrões de decadência moral e o meio ambiente, se fazia necessário a observação 

deste ambiente como gerador de vícios para entender como esta influência se estabelecia. 

A explicação achada para este relacionamento era a teoria miasmática, a qual se baseava 

na ressurreição da medicina Hipocrática, um tipo de medicina que leva em consideração 

elementos naturais como água, ar e lugar. De acordo com a teoria miasmática, a causa das 

doenças e epidemias era o estado da atmosfera ou a qualidade do ar. O ar poderia estar 

contaminado por miasmas, substâncias atmosféricas invisíveis resultantes ou da 

putrefação de material orgânico ou de emanações do corpo humano tais como o suor. Por 

esta razão, o meio ambiente tornou-se o fulcro da reforma social, incorporando o 

problema da organização à agenda reformadora. Cortiços e favelas, por exemplo, eram 

considerados lugares perigosos para a moradia. Por causa da densidade de pessoas 

vivendo tão próximas, considerava-se que não havia espaço suficiente para a dissipação 

dos tais miasmas. Esta condição, na visão de observadores da época, facilitava a doença 

física e moral. 

 

4. A contribuição de Machado e sua equipe: Um Foucault tropical e seus colegas. 

Roberto Machado, um discípulo Brasileiro de Foucault, desenvolveu uma abordagem 

semelhante em um trabalho coletivo sobre o estabelecimento de normas sociais através 

da medicina social e da psiquiatria no Brasil no século XIX (Machado et al, 1978). 

Considerando o fato que o meio ambiente era apontado como uma possível causa de 

doença, Machado mostrou como a medicina se tornou social por não apenas levar em 

conta a doença quando a mesma já se encontrava instalada nos corpos, como também pela 

prevenção das causas de sua manifestação. Neste sentido, havia um deslocamento da 

preocupação médica da doença para a saúde (Machado et al, 1978, p.248), e a medicina 

social tornou-se uma ação permanente de controle.  

O médico ou a médica (ainda que mulheres não exercessem tal profissão naquela 

época) passou a não ser mais considerado apenas alguém que dominava a técnica e 

possuía o conhecimento dos grandes tratados teóricos. Ele ou ela tornou-se uma 

autoridade: alguém que intervinha, decidia, executava, controlava e punia. Intervir na 

sociedade significava policiar tudo que poderia ser causa de doenças: destruir partes do 

espaço que facilitavam a desordem médica, transformando a desordem através de um 

projeto contínuo e planejado de observação e controle da vida social (Machado et al, 1978, 

p.258). 

Seguindo a visão Foucaultiana dos quatro problemas fundamentais estabelecidos 

pelos médicos, Machado reduziu a intervenção médica na cidade em dois princípios 

básicos: a localização espacial e temporal e a inter-comunicação ou contato. O isolamento 

temporal e espacial, como método, implica na reunião ordenada (Machado et al, 1978, p. 

261). Machado mostrou como o aspecto natural da cidade, especialmente sua situação 
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geográfica, era parte da visão médica, e era condutiva, como no estudo de Driver, à análise 

climatológica (Machado et al, 1978, p.264-265). Dentro da análise da paisagem urbana 

natural uma grande importância era atribuída às montanhas, charcos e mangues (Machado 

et al, 1978, p.266). As primeiras, sendo um obstáculo ao vento, eram consideradas um 

elemento indesejável na cidade. Vários médicos Brasileiros estudaram na Faculdade de 

Medicina de Paris no século XIX, e apresentaram teses de graduação que discutiam a 

remoção dos morros urbanos. De fato, dois dos morros do Rio de Janeiro (morros do 

Senado e Castelo) foram removidos entre 1890 e os anos 20 (Ribeiro, 1927, p.6; Abreu, 

1988; Kessel, 1997, p.27; Pereira, 1988, p.465-466), como discutido em mais detalhes em 

vários outros trabalhos (Outtes, 2000, Capítulos 3 & 4). 

Nos charcos e mangues, áreas úmidas nas quais substâncias animais e vegetais se 

decompunham, o clima quente da cidade provocava rápida putrefação destas substâncias, 

“criando” os miasmas (Machado et al, 1978, p.266). A visão médica foi mais longe, 

analisando as instituições urbanas em seus programas disciplinares, como os hospitais, 

cemitérios e fábricas. Na análise destas instituições, os médicos observaram ameaças à 

saúde para estabelecer formas alternativas de organizá-las, isolando pessoas da mesma 

doença em partes específicas dos hospitais e melhorando os métodos de enterro nos 

cemitérios, por exemplo. 

 

5. Foucault e a história do urbanismo. 

As idéias de Foucault têm também sido aplicadas ao nascimento do urbanismo no 

século XX propriamente. Um dos trabalhos mais desenvolvidos nesta tradição é o de M. 

Christine Boyer, a qual tem analisado o caso dos Estados Unidos (Boyer, 1983). Boyer 

observou que os textos lidando com os problemas sociais na segunda metade do século 

XIX poderiam ser vistos com um foco sobre as estratégias de controle social. Ela 

classificou tais textos em duas categorias. A primeira categoria foi a exploração dos 

trabalhadores urbanos e seu potencial para motins e protestos, a segunda foi o medo do 

meio ambiente danificado, em perigo, ou ameaçado e as condições de densificação 

(overcrowding) ou congestão dos cortiços Americanos (slum congestion), supostamente 

considerados como a causa moral e a decadência comportamental da população urbana. 

O medo da multidão humana caracterizava ambas as categorias (Boyer, 1983, p.9). 

Nos escritos dos reformadores sociais Norte Americanos, Boyer identifica a 

existência de duas premissas básicas: que o meio físico pode disciplinar os seres humanos 

a respeitar uma ordem harmoniosa com o mundo urbano, e que a provisão de um ambiente 

mais condutivo requeriria a supervisão constante e a correção disciplinar de uma 

autoridade política centralizada (Boyer, 1983, p.14). Esta posição, de acordo com Boyer, 

implicou em uma crença na capacidade ou potencialidade do meio ambiente: uma ilusão 

que um ambiente devidamente organizado poderia disciplinar e transformar em vantagem 

social os instintos básicos do indivíduo, e a idéia de que o processo de afirmação da ordem 

desejada ocorreria no lar. Era o mais perto possível do nível doméstico que a sociedade 

poderia intervir para alcançar o controle social (Boyer, 1983, p.15). 

Os reformadores acreditavam que o exemplo moral e a educação disciplinar iriam 
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direcionar a mente das pessoas das classes mais baixas em sentidos mais aceitáveis para 

eles. O que era considerado a falta de controle sobre a infra-estrutura urbana, suprimento 

de água, condições de habitação e códigos sanitários resultava de uma visão dos slums 

(cortiços) como uma ameaça para toda a população. Uma completa identificação das 

patologias sociais da vida urbana com o caos ambiental foi estabelecida (BOYER, 1983, 

p.17). Aqui, mais uma vez, como no caso dos trabalhos de Driver e Machado, o dualismo 

entre caos físico e moral é novamente aceito (Boyer, 1983, p.20). Para Boyer, em fins do 

século XIX, as últimas técnicas de inquérito e conhecimento científico começaram a ser 

usadas para o entendimento dos problemas sociais descobertos pelos reformadores sociais 

Americanos: pobreza, congestão, caos ambiental e desarranjo estético. Para a reunião de 

informação sobre o pobre urbano, um Board of State Charities foi criado em New York 

para estabelecer o controle provisório sobre as instituições locais em 1863. 

A principal estratégia para a melhoria social neste período foram as visitas aos lares 

dos pobres urbanos, realizada por pessoas especialmente treinadas para tal fim. Uma outra 

ação considerada importante foi a intervenção na educação das crianças. No mais, uma 

forma adequada de meio ambiente pensava-se serem os espaços abertos, a criação de 

playgrounds e sports fields sendo particularmente bem-vindas. Isto estava muito claro no 

pensamento dos urbanistas Brasileiros, como Anhaia Melo, sobre cujas idéias há 

trabalhos (Outtes, 2000, Capítulo 9). Um completo discurso sobre o relacionamento entre 

crime e áreas sem playing fields tomou corpo. O movimento pela reforma social através 

de espaços abertos enquanto um ambiente salutar teve lugar importante no plano de 

Chicago na virada do século, onde todo um sistema de parques foi criado. 

O movimento Americano pela reforma social avançou assim progressivamente 

através de passos cada vez mais largos. Seu universo de intervenção cresceu das crianças 

(através da educação), para a família (através das visitadoras de domicílios), para o bairro 

(através dos trabalhadores dos settlement-house), juntando esforços com as agências de 

caridade na conquista de um ambiente curativo (Boyer, 1983, p.25). Uma justificativa 

para a criação destas autoridades era a distinção entre o bom pobre e o pobre ruim. 

Tornou-se possível saber quem estava se candidatando a ajuda financeira e programas 

sociais através de diferentes organizações pela centralização de tal informação. Como em 

1898 New York possuía 1,323 formas organizadas de esforço filantrópico, a solução 

achada foi a divisão da cidade em distritos alocados para cada organização (Boyer, 1983, 

p.27). 

Para uma completa visão da vida do pobre urbano era necessário conhecer a 

população urbana. Depois dos anos 1860, questões específicas passaram a ser 

monitoradas através de surveys. Deste período até a virada do século surveys maiores e 

mais complexos foram realizados. Em 1863, o Council of Hygiene conduziu o primeiro 

survey da cidade inteira, sendo New York dividida em 29 distritos, cada um sob o controle 

supervisional de um médico (Boyer, 1983, p.29). Neste survey, dados sobre as condições 

topográficas e de drenagem, índice de doença e mortalidade, construção de edifícios e 

características populacionais foram coletadas. 

O resultado mostrou que 500,000 habitantes moravam em 15,000 tenement houses 

(cortiços), com 15,000 habitantes vivendo em cellar dwellings (porões ou adegas). A 
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epidemia de cólera de 1865 levou à criação do Metropolitan Health Board em 1867, de 

cujo trabalho resultou a primeira legislação para a cidade inteira. É interessante notar que 

tal survey foi realizado depois daquele do Rio de Janeiro. Na virada do século, uma nova 

investigação, realizada pela New York Charity Organisation Society, sob a corrdenação 

de Lawrence Veiller (quem influenciou a legislação Brasileira), resultou no New York 

State Tenement Law, a “lei dos cortiços” do Estado de New York, que tornou-se modelo 

para a legislação em outras cidades Americanas. O primeiro survey de uma cidade 

realizado nos Estados Unidos, o qual foi considerado um modelo para surveys de 

urbanismo, foi a investigação sobre as condições de trabalho e moradia de Pittsburgh, 

patrocinada pela Russell Sage Foundation em 1909 (Boyer, 1983, p.29-31). 

Dando continuidade à sua narrativa sobre a História do city planning nos Estados 

Unidos, Boyer se refere a outra passagem da obra de Foucault relacionada com disciplina: 

sua descrição sobre o medo de lugares escuros na cidade, onde perpetuadores de crime e 

desordem podem se esconder, e sua opinião de que a disciplina decorre da distribuição 

dos indivíduos no espaço (Boyer, 1983, p.33). Ela interpreta esta idéia colocando que a 

natureza era considerada como exemplar por reformadores Americanos para reconstruir 

a cidade de uma melhor forma. O principal elemento proposto como um espaço urbano 

curativo foram os parques. Os parques urbanos eram considerados instituições 

normativas, um ponto de contato entre as aflições das habitações congestionadas e o 

ambiente natural curativo. Tal movimento ocorreu em paralelo com o movimento pela 

proteção de áreas de natureza selvagem como o Yosemite Valley (onde foi criado um 

parque) e as cachoeiras do Niagara Falls (Boyer, 1983, p.33). 

A Cidade de New York foi pioneira na implementação da idéia de parques urbanos 

comprando a área para o Central Park entre 1856 e 1863. No começo do século XX a 

Cidade de New York tinha onze parques, cada um com cem acres ou mais. Boston foi a 

primeira cidade onde um sistema metropolitano de parques foi criado. Parques e espaços 

abertos foram uma preocupação corrente entre urbanistas Brasileiros como Victor da 

Silva Freire, Prestes Maia e Anhaia Melo, além de estrangeiros que trabalharam no Brasil 

como Bouvard, Arsène Puttemans e Donat-Hubert Alfred Agache. 

De acordo com Boyer, em cerca de fins do século XIX o discurso sobre parques 

urbanos se intensificou, com controles normativos e ordens disciplinares sendo elementos 

essenciais do melhoramento dos parques (Boyer, 1983, p.37). Na mesma direção, os 

subúrbios eram valorizados como uma mistura positiva de condições rurais e urbanas 

(Boyer, 1983, p.40). A transformação da interpretação da crise urbana em diretivas de 

controle disciplinar é explicada por Boyer como uma forma de desenvolver um 

movimento social em torno da vontade dos profissionais em melhorar as cidades (Boyer, 

1983, p. 45-46). Na análise deste processo pelo qual a cidade poderia se desenvolver de 

maneira ordenada, apesar de sua complexidade e especialização de estruturas e funções, 

Boyer sugeriu a necessidade de uma estratégia intervencionista, uma mentalidade 

planejadora que ofereceria um esquema conceitual para o desenvolvimento racional e o 

crescimento regulado. Em sua opinião, esta mentalidade começou a se desenvolver nos 

Estados Unidos em torno de 1907 (Boyer, 1983, p.62): 

“The environmental reforms of the early improvers had outlined the major problems 
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of chaotic city growth, cultural needs and social service requirements. In fragment and 

pieces the idea of improving the conditions of poverty, congestion, public health, 

recreational and architectural order became connected with the practices and profession 

of engineering and architecture, charity and municipal reform, housing, health and 

educational service. These movements alone could not develop a total perspective on the 

city” (Boyer, 1983, p.63). 

Como resultado, houve uma necessidade de uma especialização concatenadora: 

comprehensive city planning, o urbanismo compreensivo. Outro aspecto interessante da 

obra de Boyer é a ligação estabelecida entre disciplina e a remoção de barreiras espaciais 

ao crescimento econômico, um processo denominado por Marx de “a aniquilação do 

espaço pelo tempo” (Harvey, 1990, p.418). Ainda de acordo com Boyer, “the higher is 

the obstacle to capitalist accumulation the more necessary were disciplinary plans for the 

physical improvement of order in the city” (Boyer, 1983, p.65), e os documentos de 

urbanismo são um modo através do qual as contradições das frações do capital encontram 

expressão física. Esta autora sugere que os planos ligam diversos melhoramentos através 

de seus canais de suporte econômico e social e excluem vozes em oposição (Boyer, 1983, 

p. 67-68). Diz ainda que o objetivo do urbanismo é transformar, corrigir e melhorar a 

sociedade através de um ambiente físico disciplinado, garantindo o investimento de 

capital em terras, melhorias físicas ou infra-estrutura através de uma ordem espacial 

racional (Boyer, 1983, p.68). 

Boyer coloca que apesar de ser um suporte para a acumulação de capital, o que 

sustem o discurso sobre urbanismo através dos anos são as técnicas que podem disciplinar 

a aparência física da cidade. Neste sentido, para a autora, a ordem física é um instrumento 

efetivo a serviço da produtividade do capital. O urbanismo desenvolveu e mesclou um 

programa tático: a forma espacial da cidade como um elemento material na produção e 

circulação de bens (Boyer, 1983, p.66). O diálogo do urbanismo fala de uma ordem 

harmoniosa dissolvendo as forças contraditórias de maneira racional, tentando assegurar 

otimismo nos negócios, confiança financeira e uma ilusão de prosperidade. O urbanismo 

injeta um espírito de racionalidade utópica, sendo uma racionalização abstrata que torna 

possível a remoção de algumas barreiras que obstruem o crescimento econômico, 

protegendo o capitalismo ou outros modos de produção (Boyer, 1983, p.69). 

 

6. Á guisa de conclusão: Outras idéias de Foucault aplicáveis ao urbanismo e o caso 

Brasileiro. 

O tipo de argumento empregado por Boyer nos parece aplicável a outros casos 

empíricos como o discurso sobre o urbanismo proposto para o Brasil. Mais além das idéias 

de Boyer, o pensamento de Foucault tem muitas outras características que poderiam ser 

aplicadas ou desenvolvidas para se pensar a História do Urbanismo. Uma delas, 

desenvolvida por ela até certo ponto, é o conceito Foucaultiano de discurso e seu 

relacionamento com o poder e a verdade. Nós gostaríamos, ainda, de introduzir 

brevemente a abordagem teórica conhecida como linguistic turn (virada linguística) neste 

texto, discutindo o nascimento ou gênese da palavra urbanismo em Português Brasileiro. 
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No mais, é necessário ainda prevenir o leitor para o fato de que embora tal palavra não 

tenha sido empregada no Brasil antes da década de 1910, propostas para mudanças físicas 

em vários aspectos da cidade existiram e novas cidades têm sido planejadas desde o 

período colonial sob uma lexicografia diferente, muitas vezes sob a nomenclatura de 

melhoramentos. Queremos concluir este trabalho chamando atenção para o fato de que 

embora aspectos das cidades tenham sido implementados de acordo com os planos 

propostos, as cidades como um todo não se desenvolveram de acordo com planos.  

No Brasil, o nascimento do urbanismo teve lugar no período em que o governo 

começou a intervir na questão social através da criação da legislação do trabalho e de 

políticas sociais de bem estar, sendo o urbanismo uma estratégia de criação de uma cultura 

industrial. Sabe-se, à partir de Foucault, que saberes, discurso e poder estão fortemente 

associados (Foucault, 1977b, p.4-5). O discurso sobre problemas urbanos esteve e está 

investido de uma economia política da verdade, como sugerido pelo filósofo Francês para 

o caso das prisões. O Brasil fazia e faz parte do sistema capitalista global e ao tempo em 

que este saber apareceu, o país estava construindo e melhorando o seu setor industrial, o 

que significa que precisava de trabalhadores obedientes e qualificados para a produção 

industrial. No mais, parte do capital e riqueza nas sociedades industriais, como as 

máquinas fabris, se encontra nas mãos dos que as fazem trabalhar, permitindo assim a 

criação da mais-valia. Constituir o povo enquanto um corpo moral separado da 

delinqüência protegeu este capital e riqueza. 

A propaganda era parte do movimento pelo urbanismo. A presença de jornalistas em 

comissões de planos de cidade, como foi o caso em Recife (Outtes, 1996, p.179; Outtes, 

1997, p.5), assim como a cobertura de certos jornais apresentando o estado da discussão 

sobre urbanismo, parecem ser uma excelente evidência disto. Entrevistas com urbanistas 

foram publicadas em jornais e muitos deles deram palestras no rádio divulgando os 

princípios do urbanismo como foi o caso de Armando de Godoy e José Estelita. É por isto 

que nós pensamos que é importante e fascinante o estudo do discurso dos urbanistas. Para 

nós, ele revela parcialmente como a sociedade foi pensada para funcionar de acordo com 

os princípios de uma lógica industrial, ou, ao menos, como algumas tentativas foram 

feitas para desenvolvê-la nesta direção.  

Neste escrito, nós discutimos as idéias de Michel Foucault e argúimos que algumas 

delas eram e são úteis como um referencial teórico, historiográfico e metodológico para 

se discutir urbanismo. Como procuramos aplicar sua genealogia e damos atenção às 

palavras, é preciso explorar quando urbanismo, a palavra equivalente a planejamento de 

cidades no sentido de comprehensive city planning, town planning ou urbanisme foi usada 

no Português do Brasil pela primeira vez e quem a cunhou. Apesar da palavra urbanismo 

ter sido inventada no Brasil apenas em 1916, cidades foram planejadas no país desde o 

período colonial, a exemplo de Teresina, Recife e outras e tais intervenções nas cidades 

tiveram lugar na maioria das vezes sob a nomenclatura de melhoramentos.  

Outros escritos discutiram alguns melhoramentos no Rio de Janeiro e São Paulo até 

o fim do Império, se dedicaram ainda aos melhoramentos e urbanismo da proclamação 

da República ao fim dos anos 1920 tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. O leitor 

é informado da discussão e do debate sobre a cidade e favelas no Rotary Club do Rio, 

trabalham-se as idéias de Agache para o Rio e as de Corbusier para o Rio e para São 

Paulo. Investiga-se o desenvolvimento do urbanismo em São Paulo depois do plano de 
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melhoramentos de 1924 incluindo o Plano de Avenidas e o congresso de habitação de 

1931. Se lida ainda com as carreiras de Armando de Godoy e Luiz de Anhaia Melo, dois 

intelectuais do urbanismo no Rio e São Paulo, respectivamente. Investiga-se também a 

participação e os debates do Primeiro Congresso Brasileiro de Urbanismo em 1941. 

Além do estudo das palavras, argúi-se através deste texto que o urbanismo era uma 

tentativa de disciplinar a sociedade através da cidade e que alguns de seus aspectos, 

quando implementados, são uma forma de bio-poder que afeta infinitesimamente a 

liberdade dos corpos humanos. É inclusive interessante notar que alguns urbanistas 

pareciam estar conscientes deste aspecto do urbanismo. Anhaia Melo, por exemplo, na 

conclusão de um artigo sobre habitação e urbanismo, teve a inspiração de citar Churchill, 

quem, em uma sentença, sugere que ele tinha pensado em algumas das questões 

levantadas aqui: “we shape our buildings and afterwards our buildings shape us” (Melo, 

1945, p.2-3). 
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Resumo: 

Com a modernização que o Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) vem sofrendo, é necessário demonstrar a 

evolução nos aspectos técnicos de forma a corroborar para um melhor aproveitamento dos serviços 

subsequentes de sua utilização. Com a evolução da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo – RBMC, 

em seus 22 anos de operação, constatou-se com gráficos a existência da crescente utilização, tanto em 

serviços mais clássicos como o Pós-processamento, como no serviço de posicionamento em tempo real, 

destacando o Networked Transport of RTCM via Internet Protocol - NTRIP. Posteriormente o trabalho 

descreve a cobertura dos serviços de RBMC com ênfase na cobertura NTRIP nos municípios do estado de 

Santa Catarina. Certifica-se então que com o raio de 70 Km de abrangência existem 175 municípios dentro 

e 120 municípios fora desta área de cobertura. 

Palavras-chave: Sistema Geodésico Brasileiro (SGB); Geoprocessamento; Rede Brasileira de 

Monitoramento Contínuo (RBMC).  

1. Introdução 

A normatização para execução de levantamentos cadastrais como as NBR 14166 e 

13133 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) estão vigentes desde 1994 

e 1998, porém em 2016 com o Decreto 8764/16 de 10 de maio, instituiu-se o Sistema 

Nacional de Gestão de Informações - SINTER. Este sistema tem o objetivo de melhorar 

o acesso para as administrações públicas da União, dos Estados e dos Municípios e, de 

forma geral, pretende unificar os dados das informações registrais, cadastrais e a 

geolocalização precisa de todos os imóveis urbanos e rurais onde cada imóvel terá um 

código identificador inequívoco em âmbito nacional.  

 Portanto, para este conjunto de ações previstas em decretos e normas, destaca-se a 

importância de uma ferramenta operacional sem o qual todas estas ações não seriam 

possíveis: O Sistema Geodésico Brasileiro - SGB. Trata-se do sistema de referência 

espacial oficial do país conforme estabelece o Decreto Nº 243 de 28/02/1967 sendo o 
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE o responsável pelo seu 

estabelecimento e manutenção. 

Diante desta estrutura geodésica atribuída ao SGB é possível e consta na norma NBR 

14166, item 3.35 a Rede de Referência Cadastral de âmbito municipal referenciada ao 

SGB. Através da implantação da Rede de Referência Cadastral Municipal - RRCM, é 

possível integrar diversos levantamentos realizados e de interesse para o Sistemas de 

Informações Territoriais Municipais e, por conseguinte o Cadastro Técnico 

Multifinalitário - CTM.   

A integração e gerenciamento dos dados geoespacias é de responsabilidade municipal 

e deve ser realizada a obtenção destes dados através de um levantamento sistemático das 

parcelas cadastrais. 

O levantamento visa identificar o que de fato acontece com o território, atualizando 

quanto a situação dos imóveis: de quem é, como obteve, onde se localiza e a quantificação 

das áreas ocupadas. Para isso ocorrer, admitem-se necessariamente duas fontes 

imprescindíveis: o registro de imóveis e a base cadastral das parcelas contidas nos 

municípios. 

Um dos termos técnicos que vem se popularizando para o cumprimento das normas 

e a regulamentação territorial oficial é o Georreferenciamento, empregado nos 

levantamentos para cadastros rurais e urbanos. 

O Georreferenciamento define-se como a técnica de determinar as coordenadas dos 

vértices da figura geométrica que representa uma propriedade ou parcela, referenciando-

a de maneira inequívoca ao Sistema Geodésico Brasileiro - SGB. 

Com o fato exposto, este trabalho objetiva explorar os métodos de levantamento, com 

isso propõe-se uma abordagem de como está a situação atual do SGB, frente ao seu 

suporte a levantamentos cadastrais, apresentando o serviço de posicionamento em tempo 

real a partir das estações da RBMC-IP, apresentando a técnica de correção em tempo real 

( Networked Transport of RTCM via Internet Protocol – NTRIP) como ferramenta 

auxiliar nesta problemática, buscando demonstrar a evolução do SGB e as lacunas da 

cobertura RBMC-IP no estado de Santa Catarina. 

2. Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) 

O Sistema Geodésico Brasileiro – SGB é constituído por cerca de 76.000 estações 

implantadas e mantidas pelo IBGE em todo o território brasileiro, iniciada na década de 

1940. Este órgão atua com a missão de implantar e manter informações sobre as redes 

geodésicas oficiais (planimétrica, altimétrica e gravimétrica). É responsável pela 

divulgação em seu banco de dados de todas as estações, normativas e orientações, 

homologação de novas estações bem com seus descritivos disponibilizados na internet, 

serviços de posicionamento geodésico, informações sobre a ondulação geóide, elipsóide 

e programa de transformação de coordenadas.  

O SGB é caracterizado pelo conjunto de estações que representam o controle 

horizontal e vertical necessários para a representação cartográfica do território brasileiro 

e pode ser dividida em três redes:  

 Planimétrica: latitude e longitude de alta precisão. 

 Altimétrica: altitudes de alta precisão. 
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 Gravimétrica: valores precisos de aceleração da gravidade. 

O SIRGAS, originalmente denominado como Sistema de Referência Geocêntrico da 

América do Sul, já passou por algumas campanhas GPS ao qual culminou na sua 

densificação., Atualmente tem como denominação oficial Sistema de Referência 

Geocêntrico para as Américas (MONICO, 2008), apresentando como principal objetivo 

estabelecer um sistema de referência geocêntrico para a América do Sul.  

A adoção do SIRGAS segue, tendo em vista as potencialidades do sistema de 

posicionamento GPS/GNSS e as facilidades para os usuários, pois, com esse sistema 

geocêntrico, as coordenadas obtidas com GPS, relativamente a esta rede, podem ser 

aplicadas diretamente aos levantamentos cartográficos, evitando a necessidade de 

transformações e integração entre os dois referenciais (DALAZOANA; FREITAS, 2000). 

A Figura 01 apresenta uma síntese do SGB, onde o SIRGAS2000 é o referencial 

oficial, utilizado tanto nas redes geodésicas como também nos serviços disponibilizados, 

o qual destaca-se o RBMC-IP. 

 

Figura 01: Síntese do SGB.  

Fonte: Dos autores. 

O Banco de Dados Geodésicos – BDG, é o conjunto de informações sobre as estações 

de referência, que constituem o Sistema Geodésico Brasileiro - SGB, implantadas desde 

1939. Estas estações geodésicas são materializadas, em sua grande maioria, como 

monumentos de concreto que recebem uma chapa de metal no seu topo identificando com 

numeração, a estação geodésica (IBGE, 2018). 

As coordenadas, altitudes e/ou gravidade destas estações são determinadas por meio 

da aplicação de procedimentos e modelos geodésicos de alta precisão, compatíveis com 

as finalidades a que se destinam, e estão disponíveis através do Relatório de Estação 

Geodésica - REG gerado pela aplicação (IBGE, 2018). 

3. Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo (RBMC) 
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O IBGE iniciou em 1996 a implantação e operação da RBMC, a primeira deste tipo 

na América do Sul, com a instalação das estações de Curitiba (PR) e Presidente Prudente 

(SP), e a integração das estações de Fortaleza (CE) Brasília (DF) e Viçosa (MG). As 

estações da RBMC recebem os sinais de satélites artificiais com alta precisão, ajudando, 

através da interconexão com redes de outros países e continentes, a melhorar a qualidade 

dos sistemas envolvidos (sistemas de referência, sistemas de satélites, sistemas de 

usuários, entre outros). Em 2010 a RBMC contava com 79 estações. Atualmente são 146 

estações em operação, sendo que 32 estão disponíveis apenas para os pós-processamento 

(IBGE, 2018c). 

A implantação da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo (RBMC) constitui-se 

como uma das mais notáveis evoluções no posicionamento geodésico no Brasil 

(FORTES, 1997). 

Com a utilização do GNSS, com o apoio as RBMCs, as atividades de navegação e 

posicionamento dos trabalhos geodésicos e topográficos passaram a ser realizados de 

forma mais rápida, precisa e econômica (MONICO, 2008). 

À medida que as técnicas de posicionamento evoluem, diversas aplicações em tempo 

real e pós-processado têm surgido, tornando o papel da RBMC cada vez mais amplo 

(IBGE, 2018c). 

Com a dinâmica de manutenção e expansão da rede observa-se tanto questões de 

melhorias como também detecção de problemas de operacionalização, os quais remetem 

em suas especificidades na desativação de algumas estações, como também na 

necessidade de lançamento de novas estações, apresenta-se na Figura 02, um quantitativo 

das estações da RBMC nos últimos 5 anos, onde se tem as estações lançadas, desativadas 

e seu total. 

 

Figura 02: Quantitativo das Estações RBMC.  

Fonte: Dos autores. 
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Para se ter um melhor panorama da realidade sobre a importância e a demanda da 

RBMC, apresenta-se na Figura 03 a seguir, o número total de download registrados no 

portal de geoserviços da página do IBGE no período de janeiro de 2017 a maio de 2018, 

onde em agosto de 2017 atingiu-se a marca aproximada de 640 mil acessos aos dados. 

 

Figura 03: Número Total de Download dos Dados das Estações RBMC de jan/2017 

À maio/2018.  

Fonte: IBGE, 2018c. 

Verifica-se então que para cada processamento existe a utilização de um número entre 

3 e 6 bases para o processamento. Na Figura 04 observa-se o número de downloads das 

20 estações mais solicitadas pelos usuários onde se tem aproximadamente a marca dos 46 

mil downloads para a estação UFPR situada no campus da Universidade Federal do 

Paraná em Curitiba e em segundo a estação SCLA na cidade de Lages em Santa Catarina. 

A seguir, nas Figuras 05 e 06, apresentam-se para as vinte estações RBMC mais 

acessadas no portal de geociências do site do IBGE, o número de usuários para o 

geoserviço da RBMC-IP por cada estação para o ano de 2017 e 2018. 
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Figura 04: Número de Downloads por Estação Em 2017 (Somente As 20 Mais Usadas no 

Serviço RBMC-IP).  

Fonte: IBGE, 2018c. 

 

 

 

Figura 05: Número de Usuários por Estação Em 2017 (Somente as 20 Mais Usadas no 

Serviço RBMC-IP).  

Fonte: IBGE, 2018d. 
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Figura 06: Número De Usuários Por Estação Em 2018 (Somente As 20 Mais Usadas No 

Serviço RBMC-IP).  

Fonte: IBGE, 2018d. 

3.1 Sistema Global De Navegação Por Satélite (GNSS) 

O GNSS (Global Navigation Satellite System), Sistema Global de Navegação por 

Satélite é uma denominação genérica para a interoperabilidade dos sistemas de 

posicionamento global. Trata-se de um sistema baseado em satélites que orbitam o planeta 

terra em uma órbita de 20200 Km de altitude, no caso do sistema Americano 

NAVSTAR/GPS, 19100 Km de altitude no sistema Russo o GLONASS, 23600 Km de 

altitude no sistema da união europeia o Galileu (em implantação) e 21500 Km de altitude 

no sistema Chinês Beidou, (MONICO, 2008). 

No caso da Geomática, o uso do Sistema GNSS, traz uma série de vantagens quando 

comparado a técnicas convencionais de medições topográficas, dentre elas (SILVA; 

SEGANTINE, 2015) indicam: 

 As estações de medição não precisão ser intervisíveis; 

 As medições podem ser realizadas sob quaisquer condições climáticas; 

 O sistema opera 24 horas por dia 

As antenas receptoras dos sinais dos satélites coletam os dados de forma 

independente, ou seja, um receptor não precisa saber da existência de outros receptores 

coletando dados no mesmo instante; 

 Cobertura Mundial; 

 Alta precisão de posição, velocidade e tempo. 

Quando utilizado o GNSS para fins de geomática, existem dois tipos de dados 

observados nas medições, são considerados nos cálculos das distâncias entre a antena do 

receptor e o satélite rastreado, a pseudodistância e a fase da portadora. 

3.2 Métodos 



 

289 

 

De acordo com Monico (2008), o posicionamento diz respeito à determinação da 

posição de objetos com relação a um referencial específico. 

Classificado em posicionamento absoluto, quando as coordenadas estão associadas 

diretamente ao geocentro, e relativo, no caso em que as coordenadas são determinadas 

com relação a um referencial materializado, pré-determinado suas coordenadas por um 

ou mais vértices conhecidos. Silva; Segantine (2015) expõem que existem basicamente 

três métodos de posicionamento, sendo estes: absoluto, relativo e diferencial. 

Em função destes métodos de posicionamento, foram desenvolvendo várias técnicas 

de levantamento a campo, relacionadas cada uma com o tipo de levantamento topográfico 

que será realizado. Sendo que a escolha da técnica mais adequada depende das 

características do projeto em questão e do tipo de instrumento a ser utilizado, 

especialmente quanto ao nível de precisão que se deve atender (SILVA; SEGANTINE, 

2015). 

Em linha gerais, desde que sejam seguidas as recomendações dos fabricantes dos 

instrumentos GNSS, os levantamentos de campo se tornam relativamente simples e 

produzem resultados satisfatórios. No ponto de vista prático é importante que os usuários 

conheçam os critérios básicos de planejamento de um levantamento em campo, do 

processamento dos dados e análises dos resultados (SILVA; SEGANTINE, 2015).  

A técnica de levantamento no modo diferencial Real-time kinematic - RTK, 

rotineiramente chamado levantamento RTK, é assemelhado com o levantamento DGPS, 

diferenciando-se deste pelo fato de utilizar as medições das fases das portadoras e das 

pseudodistâncias para medição das distâncias entre os satélites e as antenas GNSS. Com 

esta técnica o receptor remoto explora em tempo real, as correções recebidas e combina 

com as suas observações para determinar suas próprias coordenadas com alta precisão 

(SILVA; SEGANTINE, 2015).  

Na Tabela 1 adaptada de um fluxograma de Silva e Segantine (2015), apresentam-se 

os valores referentes a precisão para cada tipo de técnica, os quais destaca-se o método 

em tempo real RTK/NTRIP e Pós processado relativo, certifica-se no método RTK/NTRIP 

no estudo de (COSTA et al., 2008) que os testes realizados demonstram uma precisão 

aproximada da Tabela 1. 

Tabela 1- Precisões Por Tipo De Método. 

Método de Posicionamento 

Fase 

Tempo Real Pós-Processado 

Absoluto Diferencial** Absoluto* Relativo 

Não se aplica 1 a 10 cm 1 a 30cm 0,1 a 10 cm 

 **RTK *PPP  

Fonte: Adaptado de (SILVA; SEGANTINE, 2015 p. 322) 
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Na realização de um levantamento RTK convencional é necessário um receptor 

instalado em uma estação com coordenadas conhecidas ou a ser determinada 

simultaneamente, a qual denomina-se estação base, e o outro receptor móvel de rover, e 

um rádio de comunicação este pode ser interno dos receptores ou externo com alcance 

maior para enviar os dados da estação base para o rover, (COSTA et al., 2008). 

O link de comunicação entre a base e o rover são fundamentais para um levantamento 

RTK, pelo fato que as correções da base têm que chegar ao rover em tempo real. Um dos 

fatores que limita a área de trabalho em levantamentos RTK é o alcance da transmissão 

das ondas de rádio, pois se existirem obstáculos entre a base e o rover a não se alcança 

uma precisão esperada de acordo com a Tabela 1. 

Além disso, devido ao fato da separação entre dois canais de rádio ser estreita, o sinal 

pode receber a interferência de outros usuários trabalhando na mesma banda de 

frequência demonstrando mais uma problemática neste tipo de levantamento.  

Uma das alternativas que os usuários têm para contornar este problema é alterar o 

link de rádio pela comunicação via modem Global System of Mobile - GSM, mas fica 

atrelada a disponibilidade dos serviços de telefonia celular na área de trabalho, (COSTA 

et al., 2008) o que rotineiramente em ambientes de interior, por vários fatores não se tem 

uma boa cobertura deste sinal o que em parte torna a medida apenas paliativa. 

Em se tratando de levantamento RTK, existem muitos detalhes expostos por (Weber 

et al., 2006; Weber et al, 2005; Chen et al., 2004; Costa et al., 2008), dos quais são 

fundamentais para o entendimento do NTRIP onde destacam-se:  

 Padronização da transmissão de dados GNSS, a Comissão Técnica de 

Rádio para Serviços Marítimos Radio Technical Comission for Maritime Services 

- RTCM; 

 Transmissão via Internet do formato RTCM o qual se torna um novo 

protocolo denominado, Networked Transport of RTCM via internet Protocol - 

NTRIP sendo desenvolvido pela Agência de Cartografia e Geodésia Alemã (BKG 

- Bundensamt für Katrographieund Geodäsie); 

 Projeto Piloto EUREF-IP (European Real-Time GNSS Pilot Project); 

 O EUREF-IP foi criado com objetivo de disponibilizar os dados GNSS da 

rede de referência europeia, a EUREF, em tempo real e com isso a estimativa de 

produtos, tais como órbitas, erro dos relógios, parâmetros ionosféricos e 

troposféricos a nível regional, os quais vêm a beneficiar o posicionamento para os 

usuários de GNSS; 

 O NTRIP foi desenhado de forma a distribuir dados GNSS continuamente 

a um receptor estático ou móvel via Internet, inclusive a wireless; 

 A crescente disponibilidade dos serviços de Internet através da RBMC-IP 

- Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS em tempo real; 

A RBMC-IP de acordo com Costa et al. (2008), é um serviço para posicionamento 

em tempo real a partir das estações da RBMC, para usuários que fazem uso da técnica 

RTK ou DGPS. Os dados são disponibilizados via protocolo Internet conhecido por 

Networked Transport of RTCM via Internet Protocol - NTRIP, em formato RTCM.  

O NTRIP foi projetado para disseminar correção de dados diferencial ou outros tipos 

de dados GNSS para usuários, móveis ou estacionários, pela Internet, permitindo 
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conexões simultâneas de computadores, tablets e smartphones que possuem acesso à 

Internet sem fio, como, por exemplo algumas tecnologias mais comuns hoje 3G e 4G. 

 

Figura 07: COMPONENTES DO NTRIP.  

Fonte: Adaptado de COSTA et al, 2008. 

Algumas vantagens sobre O NTRIP podem ser destacadas de acordo com (COSTA 

et al., 2008) as principais são: 

 Os receptores não precisam de licenças específicas, somente a necessidade 

de existir sinal de internet na região de execução do levantamento 

 O uso de GSM/3G/4G é mais econômico se comparado com a aquisição 

de um rádio externo. 

 Não é necessário ter um receptor base, apenas um receptor e um operador 

faz o trabalho 

 O alcance da internet é maior que o rádio 

 Menos problemas com obstruções de sinal. 

 Jornada de trabalho mais produtiva se comparar com o método clássico. 

4. RBMC-IP em Santa Catarina 

No contexto dos serviços geodésicos prestados pelo IBGE, passa-se agora para uma 

análise da abrangência do serviço RBMC-IP para o Estado de Santa Catarina. Analisando 

com um raio de 70 Km das 7 estações existentes: UFSC, IFSC, SCLA, SCCH, SCAQ, 

IMBT, SCCA, os municípios que são compreendidos dentro e os que estão fora, 

destacando a particularidade do acesso à conexão com a internet para poder obter a 

correção em tempo real com o método NTRIP, que está associado ao tipo de serviço e 

alcance das torres de operação das companhias de telefonia. 

A Figura 8, permite verificar que com o raio de 70 Km de abrangência existem 175 

municípios dentro e 120 municípios fora desta abrangência que não são cobertos, sugere-

se então uma densificação de estações nas áreas às quais não se tem estações a fim de 

tornar mais trivial os serviços de levantamento topográfico utilizando receptores GNSS, 

dentre os quais destaca-se a atualização cadastral tornando a mais acessível. 
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Figura 8: COBERTURA RBMC-IP EM SANTA CATARINA.  

Fonte: Dos autores. 

Os raios de abrangência de cada RBMC onde o serviço RBMC-IP é disponibilizado, 

com ênfase em Santa Catarina, de acordo com o servidor “caster” IBGE ressalta-se que 

esta cobertura de serviço é acessível a todos através do servidor disponibilizado na página 

do site do IBGE que pode ser acessado pelo endereço IP 186.228.51.52 e opera na porta 

2101, destaca-se que a porta 2101 é reservada para a transmissão das correções 

diferenciais obtidas pelos programas cliente NTRIP. 

5. Considerações Finais 

Observa-se que quando se realizam levantamentos topográficos utilizando como 

equipamento o GNSS é imprescindível o uso das RBMC em se tratando dos métodos e 

técnicas destaca-se o NTRIP, que em seu atual estágio de desenvolvimento ainda 

apresenta vazios a serem recobertos com as estações de monitoramento. 

Com relação a telefonia, a grande problemática são as regiões remotas, porém quando 

abordado o método relativo, onde um receptor necessita ser instalado em um vértice com 

coordenadas conhecidas, e outro receptor simultaneamente ocupa os vértices de interesse 

as RBMC recobrem todo o território Brasileiro, que tem o papel fundamental de, no 

processamento, serem pontos de controle, horizontal e vertical, com coordenadas 

conhecidas já ajustadas. 

Pelo fato do SGB estar em constante modernização e evidente expansão e as técnicas 

de levantamento estarem cada vez mais aprimoradas, junto com a crescente demanda de 
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serviços de geoprocessamento e o fornecimento de equipamentos por empresas 

fabricantes de receptores, os usuários do sistema GNSS, devem estar sempre atualizados 

sobre as implementações,  pelo fato de que pequenas alterações dentro de todo esse 

conjunto trazerem significativas implicações que podem vir a contribuir para que toda a 

atividade venha a ser desempenhada de forma mais trivial. 

Observa-se que os serviços de processamento online disponibilizados pelo IBGE, tem 

uma crescente procura, pela sua versatilidade nos mais diversos tipos de utilização. 

Particularmente nas regiões onde se tem uma cobertura da rede RBMC-IP, o 

levantamento pela técnica NTRIP, demonstra-se como uma ferramenta de auxílio na 

atualização cadastral. 

Destaca-se como vantagem deste método o usuário não necessitar de licença especial 

para utilizar o serviço e não necessitar a utilização de um receptor como referência, onde 

os trabalhos que necessitam de levantamento e não contam com quantidade de pessoas 

adequada, um único técnico preparado já seria o suficiente fazer os levantamentos 

Pelo fato de existir a densificação de estações RBMC, espera-se que no futuro todas 

as regiões sem recobrimento demonstradas neste trabalho sejam cobertas pelo sinal tanto 

da telefonia móvel como da própria rede RBMC-IP, para que essa técnica venha a se 

consolidar em moldes que já se observa na região de São Paulo. 
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Resumo: Com a necessidade crescente de tentar entender melhor como os ecossistemas interagem e 

sobrevivem em meio ao crescimento galopante da sociedade e seus meios produtivos, profissionais das 

áreas bióticas, apropriando-se de uma gama de informações coletadas por anos e anos de pesquisas e 

observações, desenvolveram metodologias e ferramentais com base científica para não só compreender os 

mecanismos de sobrevivência destes ecossistemas, bem como desenvolver e aprimorar técnicas já 

existentes com o intuito de antever os impactos da antropização e aplicar medidas que irão amenizar o efeito 

dos impactos propondo um menor tempo de recuperação para as comunidades bióticas atingidas 

(ecossistemas). Neste trabalho foi realizada uma análise temporal com a apropriação dos conceitos 

vinculados às Métricas da Paisagem, utilizando como plataforma operacional ferramentas de 

geoprocessamento atreladas a algoritmos específicos desenvolvidos unicamente para a obtenção de 

resultados mais próximos possíveis da realidade. 

 

Palavras-chave: Geoprocessamento; Métricas; Paisagem. 

 

1. Introdução 

A Mata Atlântica que é, por sua alta diversidade de espécies e nível de endemismo, 

um dos complexos vegetacionais mais singulares no mundo (Mori et al., 1981; Fonseca, 

1985), vem sofrendo historicamente as consequências do intenso processo de 

fragmentação (Dean, 1996; Viana e Tabanez, 1996; Ranta et al, 1998). Segundo a 

Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE 

(2009) restam atualmente apenas 7,91%, ou seja, 102.012 km² da área originalmente 

coberta pela Mata Atlântica. 

Esta mensuração referencia-se apenas aos fragmentos superiores a 100 Ha de área, 

perfazendo um total de 18.397 fragmentos. Cabe ressaltar que os fragmentos do Bioma 

Mata Atlântica do estado do Piauí não estão contabilizados por ainda não terem sido 

devidamente cartografados. 

Conforme Viana (1990), um fragmento florestal é qualquer área de vegetação natural 

contínua, interrompida por barreiras antrópicas (estradas, cidades, culturas agrícolas, 

pastagens, etc.) ou naturais (montanhas, lagos, outras formações vegetacionais, etc.), 

capazes de diminuir significativamente o fluxo de animais, pólen e/ou sementes. É, 

portanto, produto de uma ação natural ou antrópica.  
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No entanto, para Ishihata (1999) a fragmentação é a separação artificial do hábitat em 

fragmentos espacialmente isolados e envolvidos por uma matriz altamente modificada ou 

degradada, que pode ser constituída por culturas agrícolas ou outro tipo de uso do solo. 

A maior parte das áreas remanescentes de Mata Atlântica é representada por fragmentos 

pequenos, de domínio privado (Fonseca, 1985; Ranta et al, 1998), submetidos a diferentes 

pressões, como relevo acidentado.  

Segundo Dent e Young (1993 apud Pirovani, 2010), as consequências da 

fragmentação florestal são: redução da área de ecossistemas naturais; distúrbio no regime 

hidrológico das bacias hidrográficas; mudanças climáticas; erosão do solo; inundações e 

assoreamento das bacias hidrográficas; degradação dos recursos naturais; favorecimento 

ao estabelecimento de espécies invasoras; e, ainda, mudanças nos fluxos químicos e 

físicos da paisagem, incluindo os movimentos de calor, vento, água e nutrientes. Além 

disso, a fragmentação resulta em remanescentes de vegetação nativa que se avizinham a 

usos agrícolas e a outras formas de uso, e como resultado o fluxo de radiação, a água e os 

nutrientes dos solos são alterados significativamente (Saunders et al, 1991). 

Algumas vezes até a reprodução dos indivíduos pode ser comprometida, como no 

caso de espécies de fecundação cruzada obrigatória (Dias et al, 2000). De acordo com 

Metzger (2001) o processo de fragmentação leva à formação de uma paisagem em 

mosaico com a estrutura constituída por manchas ou fragmentos, corredores e a matriz. 

O estudo desses elementos da paisagem, bem como as suas interações, é de grande 

importância para a compreensão dinâmica da paisagem, auxiliando na definição de 

técnicas de manejo visando à recuperação e ou a conservação dos remanescentes 

florestais. 

 

2. Ecologia da Paisagem 

Risser et al (1984) definem ecologia de paisagens como uma área de conhecimento 

que considera o desenvolvimento e a dinâmica da heterogeneidade espacial, as interações 

e trocas espaciais e temporais através de paisagens heterogêneas, as influências da 

heterogeneidade espacial nos processos bióticos e abióticos e o manejo da 

heterogeneidade espacial. 

A ecologia de paisagens segundo Naveh e Lieberman (1994) é uma ciência 

interdisciplinar que lida com as interações entre a sociedade humana e seu espaço de vida, 

natural e construído. Essa última definição aponta para uma ecologia humana de 

paisagens, representando a abordagem geográfica, enquanto as demais definições 

apontam para uma ecologia espacial de paisagens preocupada com a consequência dos 

padrões espaciais e a forma pela qual a heterogeneidade se expressa nos processos 

ecológicos (Metzger, 2001), representando assim a abordagem ecológica. 

A paisagem é interpretada de uma forma geral como um componente do geossistema 

espacializada de forma heterogênea e segundo Turner e Gardner (1990), estrutura, função 

e alterações fundamentam sua existência. 

A estrutura da paisagem compreende todas as relações espaciais dos elementos e 

ecossistemas que as compõem. Esta relação implica diretamente na distribuição de 

materiais e espécies presentes no sistema. 
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A função compreende a interatividade entre todos os elementos, como por exemplo, 

a troca, ou o fluxo de informações genéticas, perpetuação das espécies, etc. 

As alterações nada mais são do que todas as transformações exercidas sobre a 

paisagem, seja de forma natural, seja de forma antrópica, onde a função e a estrutura 

original sofrerão alterações (Forman e Godron 1986). 

 

3. Estrutura da Paisagem 

O conceito de “estrutura da paisagem” é relativamente jovem dentro da ecologia de 

paisagens. Trata-se do estudo do mosaico da paisagem que aparece como o padrão e 

ordenamento espacial específico das unidades de paisagem numa determinada seção de 

pesquisa. Trabalha com as feições espaciais/estruturais observáveis e mensuráveis na 

paisagem e caracteriza as suas condições, seu desenvolvimento e sua mudança temporal 

(Blaschke, 2000; Turner et al, 2001 apud Lang e Blaschke, 2009). Trata-se, em síntese, 

das causas e efeitos da heterogeneidade espacial sobre os diferentes processos ecológicos. 

Segundo Loffler (2003 apud Lang e Blaschke, 2009), estruturas da paisagem são 

fortemente formadas e alteradas pelo homem, por isso, a paisagem também é vista como 

um tipo de interface entre as esferas biótica, abiótica e humana. 

O conceito de estrutura da paisagem foi fortemente determinado por ferramentas 

apoiadas em computador e por métodos do processamento de informações geográficas, 

bem como do processamento digital de imagens (Lang e Blaschke, 2009). O mesmo autor 

cita ainda que para a avaliação analítica da estrutura da paisagem, desenvolveu-se um 

conjunto de métodos designados medidas da estrutura da paisagem (métricas), que deve 

ser considerado como o coração metodológico do conceito de estrutura da paisagem.  

Por apoiar-se numa forma de observação espacial, do conceito de estrutura da 

paisagem, resulta a necessidade de modernos métodos de processamento de informações 

geográficas, bem como de teorias fundamentais da divisão hierárquica de paisagens e do 

holismo (Lang et al, 2004). 

Segundo Forman e Godron (1986); Metzger (2001) a estrutura da paisagem é 

composta pelos elementos: fragmento, matriz e corredor. 

De acordo com Valente (2001), o conhecimento dos elementos ou os componentes 

de uma paisagem é essencial para a caracterização de sua estrutura e para a identificação 

de seus padrões. 

 

4. Quantificação da Estrutura da Paisagem 

 

Conforme o autor Pereira et al (2001), a ecologia da paisagem fundamenta-se no 

princípio de que os padrões dos elementos que compõem a paisagem influenciam 

significativamente nos processos ecológicos atuantes nos ecossistemas. Portanto saber 

quantificar a estrutura da paisagem é um pré-requisito para os estudos das funções e das 

mudanças ou alterações das características mater da paisagem em questão. Esta premissa 

é enfática para o desenvolvimento de métodos de pesquisa que tem por função a 

quantificação de toda a estrutura da paisagem para futura análise ecológica da mesma. 
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Na visão de Carrão et al (2001), o universo de medidas quantitativas que compõem a 

paisagem, denominadas de “Métricas da Paisagem”, torna-se cada vez mais notórias haja 

vista que estas, ao serem devidamente processadas, geram indicadores que nos fazem 

compreender melhor a estrutura dos sistemas integradores da paisagem de uma forma 

geral, bem como a relação intrínseca dos ecossistemas ali operantes. 

Para otimizar os processos, alguns autores criaram o sistema de agrupamento destes 

índices considerando particularidades como unidades métricas, formas, densidade, 

tamanho e variabilidade métrica dos fragmentos, fatores ou índices de bordas, fatores ou 

índices de área central, etc. 

Diante do exposto, o presente trabalho abordará um total de cinco índices que foram 

propositadamente escolhidos em detrimento a execução do projeto de ampliação da malha 

viária na região norte do Estado de Santa Catarina. Estes índices estão relacionados 

diretamente com o impacto exercido sobre eles na implantação dos projetos de ampliação. 

 

5. Materiais e Métodos 
Como subsídio para análise da paisagem e mapeamento da vegetação, técnicas de 

geoprocessamento e fotointerpretação foram aplicadas através de ferramentas 

computacionais (Hardware e Software), imagens de satélite, GPS (Global Positioning 

System), além de uma gama de informações coletadas em campo que terão como 

finalidade a aferição e validação de dados gerados em gabinete. 

Conhecer a cobertura vegetal é de suma importância para gestor do empreendimento 

fornecendo subsídios para os estudos de alternativas antevendo assim a proteção e 

manutenção dos ecossistemas presentes em detrimento à implantação do projeto, pois 

toda e qualquer alteração antrópica altera a paisagem e compromete os ecossistemas por 

meio do ato da supressão que acaba sendo muito mais impactante. 

O processo tem início na obtenção de imagens orbitais de alta resolução, 

multiespectrais, as quais serão a base para a fotointerpretação e vetorização das feições 

que compõem a paisagem da área de estudo.  

A área de estudo compreende um corredor de 300,0 metros de largura e que se estende 

ao longo de todo o eixo da rodovia (Figura 1). 

Figura 1: Localização da área de estudo. 
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Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O fator humano associado a sua experiência no processo que envolve a 

fotointerpretação é muito importante para que o resultado obtido apresente uma retratação 

do cenário mais próximo da realidade possível. 

Todos os dados gerados e os resultados alcançados só foram possíveis em virtude do 

uso de Softwares e Hardwares de alto desempenho e específicos para as metas 

propositadas, e que serão listados a seguir: 

1) Softwares: 

Erdas Imagine Advantage; 

Corel Draw X6; 

Microstation (Bentley); 

ArcGis/AcView; 

Office 2016; 

GPS TrackMaker PRO; 

Fragstats V4.2.1 

App Patch Analyst para ArcView 

2) Hardwares periféricos: 
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Processador i7 3, 40 GHz / 8 GB de Memória RAM / Placa de vídeo dedicada: 

2 GB; 

Sistemas Operacional Windows 7 - 64 bits; 

Plotter HP Designjet T1200 PostScript (Formato A1, A0 e outros); 

Impressora Xerox C75 (Formato A4 e A3); 

Drivers de Multimídia; 

3) Base cartográfica: 

Base cartográfica IBGE (diversas escalas); 

Mapeamento Sistemático Brasileiro e Base Vetorial Contínua ao Censo 2010; 

4) Sensoriamento Remoto e Imageamento Aerolevantado: 

Imagem de domínio e distribuição pela Digital Globe dos anos de 20014 e 2017 

Imagem de domínio e distribuição pela CNS/Astrium do ano de 2013/14 

5) Equipamentos: 

Sistema de Posicionamento Global (GPS) Garmin 12XL; 

Maquina fotográfica com abertura focal de 35 mm 

Para melhor entender as dinâmicas da paisagem, considerando um período que 

antecede e um período que sucede a implantação da duplicação da rodovia, fez-se uso de 

imagens temporais entre 2014 a 2017 que foram comparadas com o cenário atual para 

compor uma matriz resultante e definir se houve ou não regeneração e qual o grau de 

alteração foi inferido aos fragmentos com a implantação da duplicação. 

Uma vez concluído o processo de vetorização, os arquivos em shapefile foram 

depurados para eliminar inconsistências de ordem geométrica e os mesmos foram 

submetidos posteriormente aos algoritmos denominados Patch Analyst e Fragstats que, 

após terem sido previamente programados com os índices de interesse, resultaram em um 

arquivo no formato shapefile cujos resultados abastecerão planilhas de comparação para 

entender as relações dos fragmentos quanto a sua forma, área, etc.  

Os cinco índices usados para a realização deste trabalho estão detalhados a seguir: 

1) Índices de Área: A maioria dos autores reconhece os índices de área como a base 

mais importante na análise das métricas da paisagem, haja visto que os valores obtidos 

servirão de base primária para obtenção de outros índices, o que tornam estes índices 

prioritários e importantes por si só. Saber a quantia de fragmentos e a área ocupada 

respectivamente em uma determinada região é de grande valia para entender as relações 

entre os vários ecossistemas que ali habitam e entender como e se as espécies, tanto da 

flora quanto da fauna, terão condições de se manter sem ter que passar por processos mais 

severos de adaptação.  

2) Índices de Densidade e Tamanho: Os valores aqui obtidos não são medidos 

necessariamente espaciais; na verdade a finalidade destes índices alicerça-se na 
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representação da configuração do cenário paisagístico quanto a suas formas, tamanho 

médio, densidade, variação, etc. 

3) Índices de Borda: Ressalta a relação dos efeitos dos diversos fenômenos 

meteorológicos atuantes sobre o fragmento vegetacional em relação ao número de bordas 

existente no fragmento e como estas bordas se configuram. A configuração e disposição 

deste índice, pode influenciar na intensidade do vento que incide sobre o fragmento, o 

mesmo pode ser inferido para a questão da umidade e iluminação solar que, dependendo 

de como atuam sobre o sistema, podem gerar microclimas e consequentemente taxas de 

distúrbios. 

4) Índices de Forma: Estes índices estão relacionados diretamente com o tamanho e 

forma dos fragmentos e a relação direta com os ecossistemas que habitam estes 

fragmentos e a conectividade entre eles exercendo influência direta como, por exemplo, 

em ações como a migração de pequenos mamíferos e a colonização de plantas de médio 

e grande porte, bem como influenciar na estratégia de fuga da fauna ao se sentirem 

ameaçadas em algum momento em seu habitat. 

5) Índices de Proximidade: Estes tem por finalidade determinar as distâncias entre 

os vizinhos mais próximo de um fragmento e a distância deste entre os demais 

considerando a distância entre suas bordas. São índices quantificadores  que salientam 

a necessidade de identificar o quão os fragmentos estão próximos entre i, pois esta 

distância inferirá no grau de isolamento entre os mesmos e consecutivamente estes 

resultados apontarão para as dificuldades de relação entre todos os processos ecológicos 

que envolvem estes fragmentos. 

Como as fitofisionomias interceptadas pelo empreendimento vão desde formações de 

Restinga, passando por manguezais até a Floresta Ombrófila Densa, será apresentado um 

resumo geral sobre os resultados obtidos considerando todas as formações com ênfase 

nos resultados obtidos para a Floresta Ombrófila Densa. 

 

6. Resultados e Discussão 

Para analisar a paisagem foi dividida em quatro classes: muito pequenos (< 5 ha), 

pequenos (5 – 10 ha), médios (10 – 100 ha) e grandes (> 100ha). Nos fragmentos de 

Floresta Ombrófila Densa – F.O.D., em 2014, representavam uma área total de 1.662 

hectares, sendo os fragmentos médios a classe de maior representatividade. Comparando 

com o ano 2017 ocorreu redução de área total para 1.537,6 hectares, porém as classes dos 

fragmentos muito pequenos que são mais susceptíveis a extinção observou-se um 

aumento de 5,2%. Para os fragmentos de Manguezal ocorreram mudanças na faixa 0,2-

0,4 hectares; na formação de Restinga, as variações mais significativas foram um aumento 

de 49% da área da classe 5-10 hectares e uma redução de 19% na classe de 10-100 

hectares. 

 

Tabela 1: Métricas da Floresta Ombrófila Densa em 2014 
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FOD Classe de Áreas 2014 

Sigla Unidade < 5 ha   5 - 10 ha  10-100 ha  > 100 ha   Total 

CA Hectare (ha) 262,4 298,7 918,6 182,3 1662,0 

NUMP Adimension

al 

210,0 41,0 42,0 1,0 294,0 

TE Metros (m) 
128195,

0 
73807,4 142248,3 14281,8 

358532

,5 

ED m/ha  65,2 37,5 72,3 7,3 45,6 

MSI 
Adimension

al 
1,7 1,9 2,0 3,0 2,1 

MNN Metros (m) 515,7 1491,5 1012,4 1,0 755,1 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Tabela 2: Métricas da Floresta Ombrófila Densa em 2017 

FOD Classe de Áreas 2017 

Sigla Unidade < 5 ha   5 - 10 ha  10-100 ha  > 100 ha   Total 

CA 
Hectare 

(ha) 
276,0 262,6 820,1 178,8 1537,6 

NUMP Adimensio

nal 

230,0 36,0 38,0 1,0 305,0 

TE Metros (m) 
135927,

6 
65710,0 129027,0 15344,1 346008,7 

ED m/ha  74,6 36,1 70,8 8,4 47,5 

MSI 
Adimensio

nal 
1,7 1,9 2,1 3,2 2,2 

MNN Metros (m) 455,6 1508,9 1223,9 1,0 797,3 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

No ano de 2014 havia um total de 294 fragmentos para F.O.D. sendo: 71,1 % muito 

pequenos (< 5 ha), 13,9% pequenos (5 – 10 ha), 14,1% médios (10 – 100 ha) e 0,3% 

grandes (> 100ha). Em 2017 ocorreu uma redução para 305 manchas, um fator positivo 

quando se analisa conjuntamente com outros indicadores como área, bordas e 
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proximidade, mostrando que os pequenos fragmentos estão se unindo por meio de 

corredores ecológicos, mantendo o fluxo gênico. 

As métricas de borda apresentaram proporcionalmente na extensão do levantamento 

menor valor no total de borda (TE) para a classe dos fragmentos considerados grandes da 

Floresta Ombrófila Densa (15.344,1), ao passo que os fragmentos pequenos apresentaram 

maior representatividade além de apresentarem densidade de bodas de forma 

considerável. 

Considerando os dados depurados e planilhados, chegou-se a um cenário que inspira 

um olhar mais crítico, pois os mesmos indicam um alto grau do efeito de borda indicando 

assim um menor grau de conservação. 

Em fragmentos menores onde a transição entre o fragmento florestal e o meio 

adjacente é abismal, cria-se uma borda de entorno que deixa a floresta vulnerável às 

condições encontradas na periferia.  

A porção externa da floresta torna-se parte de um ecótono, ou seja, zona de transição 

entre os fragmentos e a vizinhança existente, que pode ser desde uma área antropizada 

até uma área em estágio inicial de regeneração manifestando a possibilidade de se criar 

pequenas zonas microclimáticas, como oscilação termal e estresse hídrico, 

comprometendo assim a consistência deste fragmento e, dependendo do seu grau de 

estágio sucessional, até a capacidade de resiliência será comprometida. 

Outro ponto fatídico é a forma dos fragmentos que também impacta diretamente no 

que se refere ao efeito de borda, incluindo os fluxos biótico e abiótico (FARINA, 1998). 

Para que as formas fossem analisadas, conforme os inúmeros conceitos pesquisados, 

chegou-se a um padrão que se refere à forma mais ideal de um fragmento para que haja 

condições perfeitas para a manutenção de sua existência. O valor adotado é igual a um, 

valor este que está atrelado a forma mais esférica possível. Quanto mais gradiente 

numeral se afastar do valor padrão, mais irregular e mais comprometedora será a forma 

do fragmento. 

O grau de isolamento dos fragmentos, caraterizado pela distância média do vizinho 

mais próximo (MNN), apresentou resultados semelhantes e ao mesmo tempo 

preocupantes, pois se detectou um alto grau de isolamento dentro da área de estudo e que 

por consequência, acarretará dificuldades de interação ecológica tanto para a flora como 

para a fauna. 

Para dar ênfase na metodologia aplicada neste estudo, foram exemplificadas três 

áreas ao longo da rodovia onde os fragmentos florestais foram identificados para dar uma 

visão mais clara de como os ecossistemas podem ser afetados pelos processos de 

antropização, neste caso, pela ampliação da malha viária (Figuras 2). 

 

Figura 3: Demonstração de fragmentação da vegetação em detrimento à ampliação 

da malha viária. 
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Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

7. Conclusões 
Apesar da forma sintética como foram abordados os processos e metodologias 

aplicadas a leitura da paisagem interferida pelo empreendimento, foi possível mensurar o 

impacto ambiental exercido sobre o sistema. 

Os resultados obtidos forneceram indicadores que serviram de subsídio para as 

devidas tomadas de decisões quanto aos procedimentos a serem adotados para a 

manutenção e/ou recuperação das áreas degradadas. 

A seara abordada nos faz entender que para toda e qualquer obra de infraestrutura a 

ser implantada, alterações físicas nos componentes da paisagem se tornam inevitáveis, 

contudo, apropriando-se de novas tecnologias e conceitos científicos torna-se possível o 

monitoramento das áreas impactadas bem como a aplicação de medidas mitigadoras mais 

eficazes intrínsecas aos projetos de reposição e compensação florestal. 
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Resumo. As áreas de preservação permanente são fundamentais para a conservação dos recursos hídricos. 

O objetivo do presente estudo é delimitar a bacia do rio Biguaçu e as áreas de preservação permanente do 

seu curso d’água principal legalmente instituída pelo código florestal atual. A área de estudo compreende 

a bacia hidrográfica do rio Biguaçu, localizada na porção central do litoral catarinense, possui uma área 

total de 389,7 km² compreendendo todo município de Antônio Carlos e parte do município de Biguaçu.  A 

metodologia aplicada se apoia na utilização de ferramentas e técnicas de Geoprocessamento. O 

procedimento metodológico se mostrou satisfatório e pode permitir uma boa análise de conflitos de uso da 

terra.  

 

Palavras-chave: Código Florestal, APP, Bacia Hidrográfica 

1. Introdução 

Uma bacia hidrográfica, por se caracterizar como um sistema integrado constitui 

uma unidade de planejamento ambiental extremamente eficaz visto sua expressividade 

espacial, estrutura e funcionamento. Barrela (2001) conceitua as bacias hidrográficas 

como um conjunto de terras, drenada por um rio e seus afluentes, formada nas regiões 

mais altas do relevo por divisores de água.  

As Áreas de Preservação Permanente (APP) são porções territoriais protegidas 

por Lei federal (Lei 12.651/2012) que apresentam funções ambientais fundamentais para 

a conservação dos recursos hídricos e para a proteção do solo. Nessas áreas só é possível 

o desmatamento total ou parcial da vegetação com autorização do governo federal e, 

mesmo assim, quando for para a execução de atividades de utilidade pública ou de 

interesse social. 

O código Florestal atual prevê faixas e parâmetros diferenciados para os diferentes 

tipos de APP, de acordo com a característica de cada área a ser protegida. No caso das 

faixas marginais de cursos d’água (rio, nascente, vereda, lago ou lagoa), a norma 

considera não apenas a conservação da vegetação, mas também a característica e a largura 

do curso d’água, independente da região de localização, rural ou urbana.  

Há faixas diferenciadas para os rios de acordo com a sua largura, iniciando com 

uma faixa mínima de 30 metros em cada margem para rios com até 10 metros de largura, 

ampliando essa faixa à medida que aumenta a largura do rio.  No seu art. 4º, o código 

florestal estabelece como áreas de preservação permanente: 
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I - As faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, 

excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura 

mínima de: 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de 
largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 

(cinquenta) metros de largura; 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 

(duzentos) metros de largura; 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) 

a 600 (seiscentos) metros de largura; 

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d'água que tenham largura superior 

a 600 (seiscentos) metros; 

 

Contudo, o Código Florestal de 2012 com relação às áreas de preservação de curso 

d’água refere-se apenas à “cursos d’água naturais”, sendo assim, muitas áreas teriam forte 

diminuição do que se considera curso d’água comparado ao antigo código que abrangia 

também cursos d'água “não naturais”. Também se questiona que à exclusão dos “cursos 

d'água efêmeros” do novo código ampliará à margem de erro nos estudos, pois, às 

cartografias não identificam esses cursos d’água que duram cerca de um dia.     

Apesar de existirem leis que protejam essas áreas especiais, em diversos locais 

elas encontram-se extremamente ameaçadas em decorrência da ação humana. É 

necessário um monitoramento das áreas de preservação bem como a fiscalização. O 

desenvolvimento de ferramentas e a aplicação de metodologias embasadas nos conceitos 

da Geoinformação para o apoio a gestão do meio ambiente, são soluções que vem sendo 

disseminadas há algum tempo por meio de pesquisas e trabalhos técnicos (Ribas, 2015). 

Tecnologias da Geoinformação, tais quais os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 

e o Sensoriamento Remoto permitem e apoiam o monitoramento e fiscalização das APP, 

bem como fornece métodos e técnicas para auxílio na delimitação automatizada das 

bacias hidrográficas.  

Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo delimitar a bacia do rio 

Biguaçu e as áreas de preservação permanente do seu curso d’água principal legalmente 

instituída pelo código florestal atual com apoio de geotecnologias.  

 

2. Materiais e métodos 

2.1. Área de estudo 

A área de estudo compreende a bacia hidrográfica do rio Biguaçu (Figura 1), 

localizada na porção central do litoral catarinense, possui uma área total de 389,7 km² 

compreendendo todo município de Antônio Carlos e parte do município de Biguaçu, 

ambos situados na mesorregião da grande Florianópolis sendo a terceira em importância 

na região (SISRH, 2016). 

Anteriormente a ocupação pelos açorianos o município de Biguaçu, na época 

chamada de Freguesia de São Miguel da Terra Firme, era ocupado pelos índios Guaranis. 
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Foi em meados do século XVIII que os imigrantes açorianos começaram a colonizar a 

Região e posteriormente os alemães, nos primeiros decênios do século XIX.  

Surge um pequeno comércio no ano de 1830. As pessoas começam a ocupar as 

margens do Rio Biguaçu, pois ali se encontrava terras férteis para atividade agrícola e por 

conta do rio ser totalmente navegável, era meio determinante para a saída da produção 

colonial (PMB, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Localização Bacia Hidrográfica do rio Biguaçu 

A construção da estrada se deu no ano de 1896, ligando Biguaçu a Desterro e a 

partir de 1904 dinamizou a economia devido à instalação de pequenas indústrias.  Em 

1960 houve o desmembramento da região do alto Biguaçu, hoje município de Antônio 

Carlos, e outras freguesias como Ganchos, Armação da piedade, unidades do município 

de Governador Celso Ramos. 

O município teve, na década de 70, sua economia voltada para agricultura, 

pecuária e pesca, porém, atualmente a indústria responde pela maior parte de empregos 

do município. Hoje a pesca é considerada insignificante, já a agricultura é bem 

representativa, sendo Antônio Carlos o maior produtor de hortaliça do Estado de Santa 

Catarina.  

A partir da década de 80 o município apresentou um grande crescimento populacional: 

em 2010 já apresentava cerca de 60 mil habitantes com estimativa para 2017 de 66.558 

(IBGE, 2010). 

A Bacia Hidrográfica do Rio Biguaçu possui uma geomorfologia composta 

normalmente por superfícies onduladas, colinas e montanhas com topos que podem 

chegar a 800 metros de altitude. Essas elevações se dão por conta das formações de serras 
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a oeste da região, serra do Major e do Macaco Branco. A altitude diminui no decorrer dos 

18 km de extensão na direção E-W, chegando aos 2 metros quando encontra a planície 

sedimentar costeira (ANA,2018). 

As características climáticas estão enquadradas no tipo mesotérmico úmido, com 

precipitações bem distribuídas, em média 1.650 mm ao ano, portanto, sem estação seca. 

Por localizar-se no litoral sofre constante influência proveniente do oceano Atlântico.  

A cobertura vegetal da região encontra-se inserida nos domínios de Mata 

Atlântica, com ocorrência de Floresta Ombrófila densa em sua maior parte. Atualmente 

uma parte da bacia já não está mais coberta por vegetação nativa devido à ação antrópica; 

como atividade agrícola, pastagem e silvicultura. 

Esta bacia é constituída pelo Rio Biguaçu que possui 37 km de extensão e deságua 

na baía norte. O rio Farias é o seu maior tributário nascendo na serra do Major a 800 

metros de altitude. A rede de canais fluviais da bacia apresenta grande variedade de 

formas, ligadas à constituição litológica, estrutural e histórico climático da área e suas 

nascentes se localizam nas partes mais elevadas das serras constituídas por rochas do 

embasamento. Os rios são na maioria das vezes perenes, ocorrendo trechos intermitentes 

nos altos cursos (Fortes,1996).   

 

2.2. Metodologia  

Para a delimitação da bacia hidrográfica do rio Biguaçu utilizou-se uma base com 

a informação altimétrica do terreno, ou seja, um Modelo Digital de Elevação (MDE). 

Uma forma de Sensoriamento Remoto ativo bastante difundida para a obtenção de um 

MDE é a interferometria de imagens de Radar de abertura sintética (InSAR). A tecnologia 

InSAR apresenta um potencial tecnológico inovador e diferenciado para levantamento 

topográfico visto que a radiação do espectro das microondas, além de atravessar as 

nuvens, atravessa também a massa de vegetação, atingindo assim o terreno com menos 

interferência (Timbó Elmiro et al., 2006).  

A missão conhecida como Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), realizada 

no ano 2000 a bordo da nave Endeavour, forneceu o mapeamento topográfico mais 

completo a nível global, abrangendo uma área entre 60° de latitude norte e 56° de latitude 

sul. Essa missão foi uma parceria entre a agência espacial alemã (DLR), a agência espacial 

italiana e National Aeronautics and Space Administration (NASA). Nesse levantamento, 

os sistemas InSAR instalados operaram na banda C e X, resultando em produtos com 

resolução espacial de 90 e 30 m2 por pixel (Sun et al., 2003).  

Para o delineamento automático das bacias hidrográficas foi utilizado o software 

ArcGIS 10.5 por meio de sua ferramenta para análise hidrológica ArcHydro. A imagem 

com altimetria do terreno utilizada como base para o processamento foi proveniente da 

missão SRTM. Os procedimentos metodológicos realizados subdividiram-se em 3 etapas, 

sendo a primeira o preenchimento de depressões, com a função “fillssinks”. Esta etapa foi 

fundamental visto que a acurácia de MDE’s gerados por meio de dados da missão SRTM 

tem relacionamento direto com a topografia do terreno, sendo que em áreas de relevo 
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montanhoso constata-se falhas de medição em função do sombreamento provocado pela 

própria formatação acidentada do relevo (Farloni et al., 2005).  

Este procedimento é capaz de preencher essas depressões ou inconsistências no 

modelo, por meio da interpolação dos valores dos pixels vizinhos à determinada área que 

possui a falha de informação.  

A segunda etapa foi a criação de uma camada indicando a direção de fluxo. Esta 

etapa foi necessária, tendo em vista que numa bacia hidrográfica, a direção do fluxo da 

água obedece a determinadas relações hidrológicas de escoamento. A função 

“flowdirection” indica a direção do fluxo a partir da análise do valor de altimetria de um 

pixel central e dos seus vizinhos. A imagem de saída após a aplicação desta função foi 

tematizada em função de oito direcionamentos cardeais (N-NE-NO-S-SE-SO-O-E), 

sendo que, para cada pixel foi informada uma direção de escoamento.  

A terceira e última etapa foi a criação dos limites das bacias hidrográficas. Este 

procedimento foi realizado por meio do processamento do raster com a direção de fluxo 

criado na etapa anterior com a função “basin”.  

Para a delimitação de APP do curso d’água principal da bacia hidrográfica 

Biguaçu, que, por conseguinte, é o rio de nome Biguaçu foram utilizados os softwares 

Google Earth PRO e ArcGIS 10.5. Optou-se pela vetorização das margens esquerda e 

direita do rio Biguaçu utilizando-se imagens atuais em alta resolução espacial disponíveis, 

isto porque os vetores disponibilizados pelo IBGE em escala 1:50.000 apresentaram 

algumas inconsistências em relação ao delineamento atual do rio.  

No intuito de representar a massa d’água do rio e gerar as áreas adjacentes em 

acordo com o código florestal, após a vetorização das margens, estas foram mescladas e 

transformadas em polígono, sendo então aplicada a ferramenta buffer. Utilizando-se a 

ferramenta de medição linear do software ArcGIS 10.5, foram extraídas medições 

aproximadas da largura do curso d’água, sendo então o polígono do rio divido em faixas 

de largura de rio condizentes com o direcionamento do código florestal. Importante 

destacar que não foram realizadas medições em campo, e, sim com apoio de 

geoprocessamento Informar se for o caso, que nesta fase do trabalho não foram feitos 

controles de campo para averiguação. 

 

3. Resultados e Discussão  

A delimitação automática das bacias hidrográficas, conforme processo 

apresentado na Figura 2, se mostrou muito eficaz para o objetivo proposto. As imagens 

SRTM com 30 metros (1 arcsec) de resolução espacial apresentaram bom desempenho, 

visto que a representação da superfície em cada pixel é de 900 metros Há de se ressaltar 

que um MDE de maior resolução espacial poderia prover melhor resultado, porém 

incidiria em mais gasto computacional para o pré-processamento, além da disponibilidade 

de tal produto. 
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Figura 2: Etapas metodológicas da delimitação 

 

A utilização de um método automatizado é interessante pelo fato de excluir a 

subjetividade humana em métodos manuais, apesar do que, em alguns momentos a 

interferência apoiada sobre o ponto de vista de interpretação de um analista envolvido no 

tema seja útil. Neste caso foram feitos pequenos ajustes devido a sobreposição de 

drenagem na bacia e efeito de sinal proveniente de algum alvo no mar próximo a foz 

(Figura 3) 
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Figura 3: Inconsistências na delimitação 

 

A vetorização do rio Biguaçu utilizando imagens de alta resolução atuais do 

software Google Earth PRO se mostrou etapa importante, pois para o cálculo da APP o 

vetor disponibilizado pelo IBGE em escala 1:50.000 não acompanha as margens esquerda 

e direita do rio em sua plenitude, apresentando em alguns locais cerca de 12 metros fora 

da margem real (Figura 4). Uma das prováveis causas é a época de mapeamento do IBGE, 

por volta da década de 70 e o dinamismo do rio, além claro de erros inerente aos 

procedimentos de coleta dos dados e vetorização.  
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Figura 4: Diferença de posição entre o vetor do IBGE e digitalização no Google 

Earth PRO 

A vetorização das margens permitiu a medida da largura do rio em diversos pontos 

e com isso foram criadas 3 classes para delimitação de APP, sendo: (1) da Foz (102 

metros) até por volta de 51 metros em média de largura, APP de 100 metros; (2) deste 

Ponto (51 metros) até por volta de 10 metros de largura do curso d’água, APP de 50 

metros e, (3) menos de 10 metros de margem, APP de 30 metros. Este procedimento 

permitiu a delimitação de APP em 3 trechos diversos do rio Biguaçu, isto em coerência 

com o regimento do Código Florestal atual. Tais situações podem ser observadas na 

(Figura 5).  
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Figura 5: Largura da margem e respectiva APP 

 

 

5. Considerações Finais 

As ferramentas utilizadas demonstraram bons resultados, contudo se faz 

necessário testes da qualidade geométrica das imagens do software Google Earth PRO, o 

que os autores pretendem realizar no decorrer da pesquisa. Uma boa opção é a utilização 

de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT) para coleta de imagens ortorretificadas. 

Espera-se a partir destes procedimentos metodológicos realizar o mapeamento da 

cobertura da terra nas áreas de APP e identificar possíveis conflitos de uso da terra nestas 

áreas. Este estudo será desenvolvido em Trabalho de Conclusão de Curso a ser defendido 

no curso de Geografia da Universidade do Estado de Santa Catarina. 

 

6. Referências 

Agência Nacional De Águas (ANA). Região Hidrográficas Atlântico Sul. Apresenta informações acerca 

da Região Hidrográfica do Atlântico sul. Disponivel em: <http://www3.ana.gov.br/as-12-regioes-

hidrograficas-brasileiras/atlantico-sul>. Acesso em: Setembro de 2018. 

  

 

 

http://www3.ana.gov.br/as-12-regioes-hidrograficas-brasileiras/atlantico-sul
http://www3.ana.gov.br/as-12-regioes-hidrograficas-brasileiras/atlantico-sul


 

316 

 

_________A. sistemas de informações sobre recursos hídricos do Estado de Santa Catarina. Apresenta 

informações sobre recursos hídricos de santa catarina. Disponível em: <http://www.aguas.sc.gov.br/>. 

Acesso em: Agosto.2018. 

Barrella, W.; Petrere Jr., M.; Smith, W.S.; Montag, L.F.A. As relações entre as matas ciliares, os rios e 

os peixes. In: RODRIGUES, R.R. & LEITÃO FILHO, H.F. Matas ciliares: Conservação e recuperação. 

EDUSP, 2ª ed., São Paulo, p.187-207, 2001.   

Biguaçu. Lei nº 3.166, de 14 de dezembro de 2011. Biguaçu. Disponível em: 

<https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/biguacu/lei-ordinaria/2011/316/3166/lei-ordinaria-n-3166-2011-

dispoe-sobre-a-autorizacao-para-atividades-consideradas-de-baixo-impacto-ambiental-inclusive-quando-

executadas-em-areas-de-preservacao-permanente-app-a-autorizacao-para-pequenas-obras-de-canalizacao-

e-tubulacao-de-corpos-hidricos-terraplenagem-e-aterro-no-municipio-de-biguacu-e-da- outras-

providencias>. Acesso em: Setembro 2018. 

Brasil. Lei nº 12.727, de 17 de Outubro de 2012. Código Florestal. Brasília. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/12727.htm>. Acesso em: Setembro 2018. 

Brasil. Lei n° 4.771 de Setembro de 1965. Código Florestal. Brasília. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4771.htm>. Acesso em: 12 set. 2018.  

Falorni, G.; Teles, V.; Vivoni, E.R.; Bras, R.L.; Amaratunga, K.S. Analysis and characterization of the 

vertical accuracy of digital elevation models from the Shuttle Radar Topography Mission. Journal of 

Geophysical Research, Washington, v.110, n.F2, p.1-20, 2005. 

Florenzano, T. G. Iniciação em Sensoriamento Remoto. 3. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2011. 128 

p. 

Fortes, E. A planície costeira da região de Biguaçu - SC: abordagens dos aspectos ambientais da bacia 

hidrográfica do Rio Biguaçu . 1996. 216 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal de 

Santa Catarina, Programa de Pós-Graduação em Geografia, Centro de Filosofias e Ciências Humanas, 

Florianópolis, 1996. 

Freyesleben, L. M. C. Aspectos essenciais do ritmo climático de Florianópolis, UFSC, Tese Professor 

Adjunto, UFSC, 1979, 49p.  

Hoffmann, G. P. O uso da terra e a influência sobre o volume das águas na Bacia do Rio Biguaçu. 

2014. 141 f. Trabalho de Conclusão de Curso ( Graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Florianópolis, 2014. 

Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística. Censo demográfico 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2010.   

Meneses, P. R.;Sano, E. E. Classificação pixel a pixel de imagem in: MENESES, P. R.; ALMEIDA, T. de 

(Orgs). Introdução ao Processamento de Imagens de Sensoriamento Remoto. UNB: Brasília, 2012. 276 

p. 

Ministério Do Meio Ambiente. Secretaria de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável, Brasília. Áreas 

de Preservação Permanente Urbanas. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/cidades-

sustentaveis/areas-verdes-urbanas/%C3%A1reas-de-prote%C3%A7%C3%A3o-permanente>. Acesso em: 

Setembro. 2018. 

Prefeitura Municipal De Antônio Carlos (PMAC). Sobre- a Cidade. Disponivel em: 

<https://turismo.antoniocarlos.sc.gov.br/sobre-a-cidade> Acesso em Agosto de 2018.  

Prefeitura Municipal De Biguaçu (PMB). história do município. Disponivel em: 

https:<//bigua.atende.net/#!/tipo/página/valor/21> Acesso em Agosto de 2018. 

Reitz, Raulino. Alto Biguaçu: Narrativa Cultural Tetrarracial. Florianópolis: Lunardelli / UFSC, 1988.  

http://www.aguas.sc.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4771.htm
https://turismo.antoniocarlos.sc.gov.br/sobre-a-cidade


 

317 

 

Ribas, R.P. Análise espacial da conectividade estrutural na paisagem: Uma aplicação no Mosaico de 

áreas protegidas do espinhaço: Alto Jequitinhonha - Serra do Cabral. Universidade Federal de Minas 

Gerais. Tese (Doutorado). 219 p. 2015 

Silva, Vicente Rocha. Análise socioambiental da bacia do Rio Biguaçu - SC: subsídios ao planejamento 

e ordenamento territorial. Tese (Doutorado em Geografia), 2007.209 f. Universidade de São Paulo, 

programa de Pós-graduação em Geografia Física, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências humanas, 

Departamento de Geografia, São Paulo, 2007. 

Sun, G.; Ranson, K.J.; Kharuk, V.I.; Kovacs, K. Validation of surface height from shuttle radar topography 

mission using shuttle laser altimeter, Remote Sensing of Environment, v. 88, p. 401–411, 2003. 

Timbó Elmiro, M. A.; Dutra, L.V.; Mura, J.C.; Freitas, C.C.; Santos, J.R. Avaliação de dados de altimetria 

da floresta amazônica baseados nas tecnologias INSAR, LIDAR e GPS. Revista Brasileira de 

Cartografia, v. 58, n.3, p. 233-246, 2006. 

  



 

318 

 

Potencial das imagens Sentinel-2 em aplicações na agricultura: Proposta de 

aplicação no mapeamento da cultura de Soja 

 

Vitoria Novello Bernardino¹ 

Rodrigo Pinheiro Ribas¹ 
 

1 Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC 

Departamento de Geografia – Centro de Ciências Humanas e da Educação 

Av. Madre Benvenuta, 2007 – CEP 88035-001 - Florianópolis - SC, Brasil 

vitorianbernardino@gmail.com, ribasgeo@gmail.com 

 

Resumo. Este artigo tem como objetivo apresentar a potencialidade do satélite Sentinel-2 em aplicações 

relacionadas a extração de informação biofísica e mapeamento de culturas agrícolas. Será dada ênfase na 

cultura de soja ao final se propõe uma metodologia de aplicação para monitoramento da cultura de soja no 

Oeste do Estado de Santa Catarina. Espera-se assim evidenciar o potencial da metodologia aplicada 

utilizando-se o sensor MSI do satélite Sentinel-2B como uma ferramenta eficaz na identificação da cultura 

da soja. 

 

Palavras-chave: Sensoriamento Remoto, vegetação, imagem multiespectral.  

1. Introdução 

 

Nos últimos vinte anos notou-se um crescimento na produção de soja no Brasil, 

estimado em 13,4%. Segundo a Embrapa (2017), na safra 1996/1997 a produção foi de 

26 milhões de toneladas saltando para 113,92 milhões de toneladas na safra de 2016/2017. 

O início da cultura de soja no Brasil deu-se no final da década de 1960, quando a 

indústria de óleo começa a ser ampliada, aumentando a necessidade pelo grão. A explosão 

do preço em meados de 1970 fez com que os investimentos em pesquisa e tecnologia para 

a adaptação da cultura às condições brasileiras aumentassem gradativamente. Devido a 

este fato, ocorreu um fenômeno denominado de ‘tropicalização’ da soja, que reuniu uma 

conjuntura de profissionais de diversos países com um só objetivo, achar uma planta 

capaz de se desenvolver bem em climas tropicais, através de pesquisas aprofundadas e/ou 

melhoramentos genéticos, conseguindo-se, pela primeira vez, o desenvolvimento pleno 

do grão em regiões de baixas latitudes. É a partir dos anos 1980 e com maior 

expressividade nos anos 1990 que os resultados gerados pelo melhoramento do grão e, 

consequentemente, da qualidade, os resultados em produção começam a ser notados. 

A aquisição de dados agrícolas relacionados a produtividade podem ser realizados 

por meio de estimativa dos sindicatos de produtores, censos agropecuários, tal qual o 

Censo Agropecuário realizado periodicamente pelo IBGE. Outra forma bastante 

apropriável é a utilização de métodos e produtos obtidos por Sensoriamento Remoto. 

Atualmente um grande leque de tais produtos encontra-se disponível. São imagens de 

satélites orbitais, fotografias aéreas, imagens de Radar, dentre outros. 
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O presente estudo tem o objetivo de apontar a potencialidade das imagens do satélite 

Sentinel-2 para o mapeamento do uso e cobertura da terra põe também um roteiro 

metodológico para mapeamento da cultura de soja por meio de técnicas de processamento 

digital de imagens obtidas por Sensoriamento Remoto. 

 

2. Revisão Bibliográfica 

2.1. Agricultura e a cultura de soja 

De acordo com a Embrapa Territorial (2016), as terras agrícolas cobrem mais ou 

menos 1,87 bilhões de hectares do planeta. Ainda de acordo com a Embrapa Territorial 

(2016), no Brasil, a porcentagem de área ocupada pela agricultura é de cerca de 7,8%. 

Dentre as diversas culturas plantadas, a soja se constitui como a principal. Segundo a 

USDA (United States Department of agriculture), em 2018, a produção mundial de soja 

na safra de 2017/2018 foi de 336,699 milhões de toneladas, sendo responsável por 

124,580 milhões de hectares de área plantada. O Brasil é o segundo maior produtor 

mundial da cultura, representando 116,996 milhões de toneladas (CONAB, 2018), cerca 

de 34,74%, atrás somente dos EUA, somando um total de 119,518 milhões de toneladas, 

aproximadamente 35,49% do total produzido.  

Segundo a CONAB (2018), o maior estado brasileiro produtor de soja é o Mato 

Grosso com uma produção de 31,887 milhões de toneladas, logo atrás o Paraná com 

19,070 milhões de toneladas e em seguida o Rio Grande do Sul com uma produção de 

16,968 milhões de toneladas. Em 2011, segundo a EMBRAPA, Santa Catarina ocupava 

a posição de 10º colocada em relação a produção de soja no Brasil, rentabilizando cerca 

de 1,6 milhões de toneladas da produção total do país.  

A vasta aplicação da soja é reconhecida, variando desde o uso em alimentos, como 

chocolates, temperos prontos - sendo utilizada também como alternativa para indivíduos 

que possuem intolerância à lactose -  ao uso industrial, sendo a principal matéria prima 

para produtos cosméticos, farmacêuticos e veterinários. O grão também é bastante 

requisitado quando se fala em biodiesel, já que, o óleo derivado desta é a principal fonte 

na produção do combustível renovável, tendo participação de 80% na fabricação no 

Brasil. Em Santa Catarina mais especificamente na região Oeste do estado, respectiva 

área de estudo, a produção da soja está amarrada à cadeia produtiva de carnes. Juntamente 

com o milho, são as principais matérias-primas para produção de ração em especial para 

aves e suínos, possuindo grandes quantidades de proteínas e energia. 

 

2.2. Sensoriamento Remoto da vegetação 

 

O Sensoriamento Remoto caracteriza a medição ou aquisição de informação sobre 

algum objeto ou fenômeno por meio de um sensor que não esteja em contato físico direto 

com o alvo em análise (Jensen, 2009). Assim, o sensor tem a capacidade de coletar a 

energia, transformá-la em sinal possível de registro, e, por conseguinte, demonstrá-la de 

forma com que se torne possível a retirada das informações.  

A reflectância espectral, princípio básico do Sensoriamento Remoto, é o estudo da 

interação da radiação eletromagnética (REM) com os elementos da superfície terrestre, 

manifestando-se nas imagens de satélite, um dos produtos do sensoriamento remoto.   
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Cada elemento da superfície terrestre possui um comportamento espectral diferente, 

em distintas regiões do espectro eletromagnético, demonstrado a partir de sua respectiva 

assinatura espectral, sendo única e exclusiva de determinado objeto de estudo. Segundo 

Moraes (2002, p. 7), a assinatura espectral pode ser definida como o conjunto dos valores 

sucessivos da reflectância do objeto ao longo do espectro eletromagnético. 

Em relação ao comportamento espectral da vegetação, IBGE (2001) indica que as 

folhas são os elementos da vegetação que mais contribuem para o sinal detectado. As 

propriedades espectrais de uma folha são função de sua composição química, morfologia 

e estrutura interna. Os constituintes mais importantes para a radiação são: a celulose, os 

solutos (íons e moléculas), os espaços intercelulares e os pigmentos.  

A Figura 1 apresenta a vegetação quando se encontra na condição sadia. Observa-se 

que até 0,7μm a reflectância é baixa devido a absorção causada pelos pigmentos, com 

pequeno aumento na faixa verde (máximo em 0,56μm). De 0,7μm  a 1,3μm  a reflectância 

é alta devido à interferência da estrutura celular. De 1,3μm a 2,5μm, a influência maior 

do conteúdo de água das folhas, com dois máximos de absorção em 1,4μm e 1,95μm . 

Figura 1: Comportamento espectral da vegetação.  

 

Legenda: Imagem demonstrando o comportamento espectral da vegetação de acordo com a estrutura 

celular, conteúdo de água na folha e pigmentos contidos na folha. Nota-se que a curva caí nos momentos 

que a planta absorve mais água. Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAgXOYAA/karina-ndvi. 

 

Na região espectral do infravermelho a energia refletida é muito grande, fato que se 

deve a estrutura interna das folhas, onde as folhas verdes sadias apresentam cerca de 45-

50% de reflectância, 45%-50% de transmitância, e baixa absortância menos de 5% 

(Formaggio e Sanches, 2017).  

Ainda de acordo com Formaggio e Sanches (2017) no visível, entre 0,4μm à 0,7μm, 

a folha possui reflectância muito baixa, quando se aproxima de 0,55μm ocorre um pico, 

fato que explica porque a vegetação é vista na cor verde. As mudanças na pigmentação 

das folhas afetam a cor e a forma da curva de reflectância na região entre 0,4μm e 0,7μm.  

Quando se fala em comportamento espectral da vegetação, é necessário separar o 

dossel, no caso o estrato superior de uma determinada área de vegetação e o 

comportamento da folha em si.  Numa base percentual, a reflectância de um dossel é 

consideravelmente menor do que a de uma folha individual, em virtude de atenuações 

gerais de radiação devidas a variações no ângulo de iluminação, na orientação das folhas, 
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nas sombras e nas superfícies de fundo não foliares, tais como o solo sobre o qual crescem 

as plantas. Knipling (1970) 

No caso da soja, cultura agrícola de ciclo curto, há uma inconstância na quantidade 

de material vegetal contido no dossel, principal objeto de interação da REM com o sensor 

do satélite.  A extensão do ciclo de soja pode ser dividida em três etapas no ciclo 

fenológico-espectral. Na primeira é realizado a preparação do solo, o plantio e logo após 

a germinação, caracterizando o desenvolvimento inicial da planta. Ressalta-se que nesse 

momento a plantação ainda não recobre totalmente o solo. A Figura 2 representa a 

preparação do solo para plantio da soja e o desenvolvimento inicial do grão, 

respectivamente, em imagens Landsat-8 obtidas no mês de janeiro de 2018 referentes ao 

estado do Mato Grosso no Brasil. 

Figura 2: Estágios iniciais do ciclo da soja. 

  

Legenda: Na figura acima podemos perceber dois momentos distintos do ciclo da cultura, demonstrados a 

partir de imagens LANDSAT. Ao lado esquerdo podemos perceber o preparo do solo para o plantio e à 

direita a soja já em seu estágio inicial. Fonte: Imagens LANDSAT dos meses de dezembro e janeiros no 

estado do Mato Grosso.  

Na segunda etapa, a cultura recobre todo solo, formando o dossel. É nesta etapa que 

ocorre o reflorestamento e a formação dos grãos. Na última etapa do ciclo, ocorre a 

maturação e a senescência, onde a planta perde suas folhas e vêm a secar, sendo exposta 

parte do substrato.  

A senescência produz um efeito oposto ao da maturação, ou seja, a reflectância 

no visível aumenta devido à diminuição das clorofilas (menor absorção), 

enquanto a reflectância no infravermelho diminui, embora relativamente, 

menos que o aumento da reflectância no visível. (FORMAGGIO; SANCHES, 

2017, p. 73) 

Na Figura 3 estão representadas a segunda e a terceira etapa do ciclo fenológico e 

como a soja se comporta em cada uma delas. Demonstrando a soja no ápice de seu 

desenvolvimento e a segunda quando o grão já bem desenvolvido entra em fase de 

senescência, perdendo suas folhas, estando pronto para colheita.  

Figura 3: Estágio 3 e 4 do ciclo da soja 
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Legenda: Na figura acima podemos perceber dois momentos distintos do ciclo da cultura, 

demonstrados a partir de imagens LANDSAT. Ao lado esquerdo podemos perceber a soja em seu estado 

vegetativo pleno e à direita a soja já em estágio de senescência. Fonte: Imagens LANDSAT dos meses de 

fevereiro e março no estado do Mato Grosso.   

 

3. Materiais e Métodos 

 

3.1. Características do Sentinel-2 e proposição metodológica 

 

Os satélites Sentinel-2 são fruto de uma missão imageadora multiespectral do 

programa GMES (Global Monitoring for Environment and security) promovida pela 

comunidade Europeia e a ESA (European Space Agency). Os satélites da série Sentinel-

2 são relativamente novos, sendo duas plataformas em órbitas polares, a primeira, 

Sentinel-2A, lançada em 23 de junho de 2015, e a segunda nomeada Sentinel-2B, lançado 

dia 7 de março de 2017. Ressalta-se que as imagens do satélite em questão só se tornaram 

gratuitas em junho do ano de 2015.  

O respectivo satélite dispõe de um sensor MSI (MultiSpectral Instrument), com 

informação multiespectral (Figura 4), abrangendo 13 faixas do espectro eletromagnético. 

Uma peculiaridade de tal sensor são as diversas bandas espectrais na região de borda do 

vermelho, possuindo 4 bandas Red Edge. Tais faixa espectrais tem grande utilidade em 

estudos relacionados a cobertura vegetal, dada a sensibilidade  da vegetação em tais faixas 

espectrais. 

Figura 4: Bandas do Satélite Sentinel-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

323 

 

 

 

 

Legenda: A imagem acima representa as bandas contidas no satélite SENTINEL - 2B. Fonte: Engesat. 

  

O satélite em questão apesar de recente, já foi utilizado em diversos estudos para 

investigação do seu potencial na análise de culturas agrícolas e gramíneas. Clevers e 

Gitelson (2013) avaliaram a quantidade de clorofila e nitrogênio em vegetações agrícolas 

e gramíneas utilizando as bandas Red Edge do Sentinel-2 e Sentinel-3. Os resultados 

apontaram para 3 diferentes níveis de clorofila no dossel das vegetações estudadas, 

reforçando a importância das bandas Red Edge do sensor para aplicações agrícolas. 

Frampton et al (2013) obtiveram resultados positivos na avaliação do sensor MSI na 

quantificação das variáveis biofísicas da vegetação utilizando as bandas Red Edge. Os 

resultados indicaram relações significativas entre o conteúdo de clorofila do dossel e os 

dados obtidos pelo sensor.  

 

3.2. Proposição metodológica 

 

Neste capítulo apresenta-se uma proposta metodológica que será desenvolvida 

posteriormente em trabalho final de conclusão do curso de Bacharelado em Geografia. O 

primeiro passo foi a coleta de imagens do sensor MSI do SENTINEL-2B. Para a escolha 

das datas das imagens foi consultado o calendário agrícola da safra 2017/2018 em Santa 

Catarina. O vazio sanitário da soja no estado finalizou em 15/09/2017, estando os 

agricultores autorizados a iniciar a semeadura a partir desta data. A data limite para 

semear soja em SC foi estipulada em 10/02/2018. Observando esta época e a 

disponibilidade de imagens sem cobertura de nuvens na região oeste do Estado de Santa 

Catarina, foram coletadas 2 cenas órbita/ponto 22JCR de novembro (antes do prazo de 

término de plantio) e de abril com início de colheita. (Figura 5). 

Figura 5: Articulação Cena do Satélite Sentinel-2B. 
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Legenda: A 

imagem 

acima 

demonstra a 

área de 

estudo e a 

orbita ponto 

do satélite 

SENTINEL 

utilizada no 
estudo. 

Fonte: 

Imagem do 

Google Earth com articulação do SENTINEL – 2B, 2018.  

 

As imagens adquiridas no sistema ESA foram obtidas om nível de processamento 

1C, ou seja, sem correção atmosférica. Na fase de pré-processamento, será realizada a 

conversão radiométrica, convertendo-se os valores dos números digitais da imagem para 

valores de refletância no topo da atmosfera (TOA). Desta forma os efeitos da atmosfera 

na imagem são amenizados, além de apresentarem valores físicos da vegetação.  

A próxima etapa proposta no pré-processamento é a reamostragem espacial dos 

pixels. Este método será aplicado tendo em vista a diferença na resolução espacial entre 

as bandas do Visível e Infravermelho Próximo, que possuem 10 metros e as imagens na 

faixa Red Edge, E infra Vermelho Médio, que possuem 20 metros. Serão então 

reamostradas para 10 metros as bandas 5, 6, 7, 8A, 11 e 12 que possuem originalmente 

resolução espacial de 20 metros. Será aplicado o método de reamostragem pelo vizinho 

mais próximo. 

A conversão radiométrica e, também a reamostragem será realizada utilizando a 

plataforma SNAP (Sentinel Application Platform) desenvolvida pela ESA. Após os 

procedimentos citados todas as bandas espectrais serão compostas em uma única imagem 

em formato .Geotiff. 
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Na próxima etapa será realizada a classificação supervisionada da imagem com vistas 

ao mapeamento temático da cobertura vegetal de cultura de soja. Será utilizado o 

algoritmo classificador Extration and Classification of Homogeneous Objects (ECHO) 

(Kettig e Landgrebe, 1976) presente no software MultiSpec. A classificação ocorre em 

duas etapas, inicialmente a imagem é segmentada em regiões estatisticamente 

homogêneas e em seguida as regiões são classificadas por meio do método estatístico da 

máxima verossimilhança. A nomenclatura das classes será definida em consonância com 

a 3ª edição do Manual Técnico de Uso da Terra do IBGE. 

A seleção das áreas de treinamento para as classes utilizadas será fundamentada no 

conhecimento prévio da área de estudo, na coleta de dados in loco (identificação com 

GPS em campo) e na interpretação visual das imagens Sentinel-2, utilizando diferentes 

composições com as bandas espectrais selecionadas. 

A avaliação da classificação será realizada a partir da análise da Matriz de Confusão 

e do índice Kappa. De posse do Mapeamento Temático produzido após a aplicação dos 

processamentos descritos, a imagem será convertida para o formato vetorial, sendo 

calculado o quantitativo de área de cultivo de soja identificada. Esta informação será 

confrontada com o dados do Censo Agropecuário do IBGE de 2017 a fim de comparar 

área plantada e produção por hectare. 

 

4. Resultados esperados  

 

Espera-se com essa metodologia, tendo em vista que o satélite SENTINEL-2B possui 

as bandas Red Edge e apresentar resolução espacial adequada aos objetivos propostos, 

diferenciar a cultura da soja das demais tipologias de cobertura vegetal. A banda Red edge 

é um diferencial no satélite, o que segundo os estudos realizados anteriormente com o 

mesmo satélite, é fator determinantes na diferenciação das culturas agrícolas, assim como 

a alta resolução espacial, variando de 10 a 20m. 

Ao fim do estudo que será produzido em forma de Trabalho de Conclusão de Curso 

do curso de Geografia, espera-se evidenciar o potencial do sensor MSI do satélite 

SENTINEL- 2B satélite, constituindo-se como uma ferramenta eficaz na identificação da 

cultura da soja. 
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Resumo. O Brasil destaca-se como um dos países com elevadas cargas tributária do mundo. No tocante às 

finanças municipais, as receitas são basicamente estruturadas em receitas próprias e repasses da União e 

Estados. Os impostos que são de competência dos municípios acabam compondo pequenas parcelas das 

receitas e trazendo ao município grande dependência dos repasses realizados. Desta forma, o objetivo deste 

estudo é analisar a influência da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 

IPTU nas receitas dos municípios da Região Metropolitana da Grande Florianópolis - RMF no período 

entre 2010 e 2017. Para a pesquisa foram coletadas informações territoriais no site do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística - IBGE e informações de receita pública municipal Tribunal de Contas do Estado 

de Santa Catarina – TCE/SC, para analisar os dados foi utilizado o Sistema de Informação Geográfica livre 

QGIS. Os resultados demonstram que existe uma grande disparidade em relação aos 9 municípios que 

compõe a região. O município de Florianópolis se destaca com o maior valor de arrecadação, e demonstra 

a maior autonomia financeira oriundo de receitas próprias. 

 

 

Palavras-chave: Geoprocessamento; Gestão Territorial; IPTU;.  

 

1. Introdução 

Atualmente os municípios brasileiros vivem uma crise estrutural agravada 

extraordinariamente por um quadro de recessão que se abateu sobre a economia nacional. 

Assim, os gestores públicos municipais devem concentrar esforços na arrecadação de 

receitas próprias, em especial a arrecadação pelas Receitas Tributárias, para equilibrar as 

contas e buscar maior autonomia na sua arrecadação. Dentro desta perspectiva, surge a 

necessidade de se entender cada vez mais as dinâmicas tributárias, assim como a relação 

destas receitas com o ambiente em que estão inseridas, de forma a melhor gerenciar e 

planejar as políticas públicas ao nível local. Desta forma, como subsídio para análise da 

dinâmica de arrecadação do IPTU na Região Metropolitana da Grande Florianópolis, este 

artigo propõe a utilização de Sistemas de Informação Geográfica para analisar as 

informações das receitas públicas municipais coletadas no Tribunal de Contas do Estado 
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de Santa Catarina (TCE/SC), e dados territoriais coletados no Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 2010 a 2017. 

Ao serem espacializadas através de mapas temáticos, as informações demonstram 

características distintas de cada município, e permite fazer uma análise da vulnerabilidade 

tributária dos municípios que compõe a RMF. Para tanto, optou-se pela utilização do 

Sistema de Informação Geográfica QGIS em sua versão 2.14. O presente estudo pretende 

apresentar de maneira ainda que superficial, com base nos dados publicados pelos órgões 

competentes, de que forma está a arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano na 

RMF. De que forma esses valores arrecadados se relacionam com variáveis demográficas, 

a exemplo a população total municipal, e variáveis territoriais como perímetro urbano e 

rural, e qual a proporcionalidade da arrecadação de IPTU em relação a receita total do 

município. 

 

2. Referencial Teórico 

 

De acordo com Massardi e Abrantes (2014) a promulgação da Constituição Federal 

de 1988 tem trazido diversos benefícios aos municípios pelo processo de descentralização 

fiscal, seja pelo aumento da receita disponível em virtude de transferências 

intergovernamentais ou pela ampliação de competências tributárias. Deste modo, o 

comportamento tributário dos municípios passa a atrair a atenção de governantes e 

pesquisadores, os quais buscam a melhor forma de entender a dinâmica das receitas 

públicas, assim como as relações existentes com os aspectos demográficos e 

desenvolvimento econômico do município. 

Uma discussão importante que analisa o comportamento tributário está presente no 

trabalho de Tristão (2002) que aplicou a análise de clusters para propor a tipologia para 

o comportamento tributário dos municípios brasileiros e assim auxiliar na compreensão 

das dificuldades enfrentadas pelos governantes municipais na cobrança de tributos de sua 

competência. O autor considerou aspectos referentes ao grau de urbanização e à densidade 

demográfica dos municípios para explicar o desempenho da arrecadação tributária. 

Buscando identificar as principais diferenças da administração tributária municipal. 

Classificou em 4 tipos o comportamento tributário de acordo com a Tabela 1: 

  

Tabela 1 Tipologia do comportamento tributário dos municípios brasileiros 
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TIPO 1 

Desempenho da arrecadação: bom 

Ênfase no IPTU 

Cidades turísticas 

TIPO 2 

Desempenho da arrecadação: bom 

Ênfase no ISS 

Centros metropolitanos 

TIPO 3 

Desempenho da arrecadação: fraco 

Grande dependência da quota-parte ICMS 

Centros urbanos 

TIPO 4 

Desempenho da arrecadação: muito fraco 

Grande dependência do FPM 

Municípios rurais 

Fonte: Tristão (2002) 

  

Semelhante Santos e Nascimento (2014) analisam o comportamento da arrecadação 

per capita IPTU, no estado do Paraná, no período entre 1997-2011 fazendo uso de 

técnicas de Análise Exploratória de Dados Espaciais - teste I de Moran Global e Local - 

para verificar a autocorrelação espacial entre os municípios do Paraná e confirmar a 

existência de clusters espaciais. Os resultados demonstram que a mesorregião 

Metropolitana de Curitiba não mostrou ser mais eficiente na arrecadação per capita do 

IPTU no período compreendido entre 2005-2011 comparado a 1997 a 2004.  

Outro exemplo de classificação de municípios está o de Massardi e Abrantis (2014) 

que classificaram os municípios mineiros em relação à composição de suas receitas 

utilizando a Análise de Cluster pelo método k-médias estabelecendo quatro grupos de 

municípios distintos em relação à composição da arrecadação total, levando em 

consideração o nível de exploração da base tributária própria e de dependência em relação 

às transferências intergovernamentais. O Cluster 1 é o grupo com característica marcante 

em que os municípios exploram bem a sua base tributária própria, principalmente o ISS 

e a Contribuição de Melhoria, consequentemente, são os municípios que menos 

dependem das transferências do FPM este grupo representa apenas 9,6% dos municípios 

analisados. O Cluster 2 possui como principal característica a baixa exploração da 

arrecadação própria associada a um nível considerado de transferências tanto pelo FPM 

quanto pela Quota-parte do ICMS.Cerca de 45,8% dos municípios analisados fazem parte 

desse grupo. Cluster 3 se assemelha aos municípios do Cluster 2, entretanto, o que os 

diferenciam é que os municípios do Cluster 3 possuem uma dependência maior ainda do 

FPM. Em média, o FPM representa 63,32% da arrecadação desses municípios e 

representa 26% da amostra. O Cluster 4 é muito semelhante aos municípios do Cluster 1. 

A principal característica desse grupo é o alto nível de exploração da arrecadação dos 

tributos que são de competência própria dos municípios. Nesse cluster, estão os 
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municípios que mais exploram a arrecadação do IPTU, sendo que em média, essa 

arrecadação representa 1,88% da receita total.   

O trabalho de Brito e Dias (2016) analisa o comportamento da Receita Pública 

Municipal em Parnaíba - PI no decênio 2003-2012 com o objetivo de revelar a dinâmica 

de arrecadação das receitas tributárias e de transferências intergovernamentais em 

Parnaíba - PI no período estudado e demonstrar uma possível condição de dependência 

financeira em relação às transferências intergovernamentais. 

No tocante à tributação sobre serviço Fabre e Dutra (2016) analisaram a relevância 

do Imposto sobre serviços ISS dos municípios catarinenses com maior capacidade de 

arrecadação, constatando que o ISS destaca-se com maior representatividade dentre as 

receitas tributárias com 37% seguido pelo IPTU com 26%. Observou que as receitas totais 

apresentaram evolução nos anos 2011-2015 e que o município catarinense tem se 

mostrado cada vez mais dependentes de suas receitas básicas (receitas tributárias), porém 

alguns municípios ainda apresentam grande dependência com as transferências correntes 

da União e dos Estados. 

Os Impostos sobre a Propriedade constituem em uma importante fonte de 

arrecadação dos poderes locais. Como concluiu Silva (2014) o IPTU pode servir de 

proveitoso instrumento para um regular e ordenado desenvolvimento da cidade, 

demonstrando que a adequada tributação sobre a propriedade configura um subsídio para 

impor aos proprietários a observância das regras de urbanização estabelecidas nas leis 

locais, especialmente no plano diretor, para garantir o cumprimento da função social da 

propriedade e o direito à cidade. 

 

3. Materiais e Métodos 

 

A área de estudo é a Região Metropolitana da Grande Florianópolis - RMF. A seguir 

na Figura 1 é possível verificar que a RMF é composta por 9 municípios a citar: Águas 

Mornas, Antônio Carlos, Biguaçu, Florianópolis, Governador Celso Ramos, Palhoça, 

Santo Amaro da Imperatriz, São José e São Pedro de Alcântara, totalizando uma área de 

aproximadamente 2.333 km². 
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Figura 01: Mapa de localização da Região Metropolitana da Grande Florianópolis. 

 

A partir da informação de perímetro urbano e rural disponível no banco de dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os setores censitários do ano de 

2010 foram classificados e quantificados o percentual da RMF. 
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Figura 02: Mapa da RMF apresentando o perímetro urbano e rural do ano de 2017. 

 

Foram coletados dados de receita total e tributária dos municípios para os anos de 2010 a 

2017 no site do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC). Outros dados 

socioeconômicos dos municípios foram coletados no site do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE).  Abaixo a tabela 01 apresenta a arrecadação do Imposto 

Predial e Territorial Urbano nos municípios da RMF. 

 

Tabela 01: Valores em reais da arrecadação do IPTU nos municípios da RMF. Fonte: 

TCE/SC. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Águas Mornas 44.347,04 55.723,12 58.566,33 68.918,21 69.068,10 73.437,84 81.517,51 90.142,09 

 Antonio Carlos 450.606,26 464.443,32 518.506,43 571.799,75 603.325,38 689.887,60 789.988,16 921.006,10 

 Biguaçu 1.342.809,70 1.659.568,51 1.958.186,20 2.069.637,70 3.397.730,64 3.491.410,50 3.904.281,46 4.787.386,93 

 Florianópolis 127.300.251,39 121.581.141,11 104.103.382,66 138.990.823,91 146.048.810,39 208.455.679,67 245.259.632,00 273.662.128,61 

 Governador 
3.549.624,78 3.621.536,96 3.861.462,43 4.109.619,36 6.052.441,59 7.081.233,83 7.889.110,27 8.466.767,98 
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Celso Ramos 

 Palhoça 9.472.095,27 10.550.331,05 13.100.849,45 14.372.352,22 20.969.337,19 23.170.610,02 25.465.347,34 33.256.018,71 

 Santo Amaro 

da Imperatriz 534.669,15 702.577,46 821.815,17 873.807,09 959.723,49 1.357.270,20 1.431.799,94 1.834.995,02 

 São José 21.144.610,17 23.908.587,19 26.405.735,93 31.705.160,68 40.294.510,13 45.746.592,99 50.632.315,86 63.854.059,09 

 São Pedro de 

Alcântara 210.500,87 239.684,81 245.655,91 275.412,84 310.237,69 353.650,04 313.201,87 352.822,03 

 

 

Foram analisados também os valores das receitas totais para os anos pesquisados, na 

tabela 02 é possível verificar o montante total de cada município. Percebe-se que no 

período compreendido entre o ano inicial e final, ou seja, entre 2010 a 2017 as receitas 

totais em geral aproximadamente triplicaram. 

 

Tabela 02: Valores em reais das Receitas Totais do municípios da RMF. Fonte: 

TCE/SC. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Águas 

Mornas 7.177.087,32 12.133.584,83 14.650.316,03 13.524.084,57 17.798.734,23 16.453.977,08 19.331.755,48 

18.808.864,

95 

 Antonio 

Carlos 13.416.697,28 21.695.593,51 24.268.784,82 22.071.848,12 27.220.122,68 30.386.450,45 33.820.986,32 

34.160.153,

57 

 Biguaçu 56.512.041,47 101.699.572,64 144.043.104,45 125.969.497,28 

131.906.368,7

3 

144.927.654,1

0 

172.520.780,4

1 

182.700.924

,96 

 Florianópolis 

574.609.770,0

1 

1.002.912.068,7

5 

1.074.817.373,9

6 

1.122.863.882,3

5 

1.297.277.535

,88 

1.408.491.414

,49 

1.585.830.556

,48 

1.611.265.8

52,13 

 Governador 

Celso Ramos 15.382.525,88 24.986.223,66 30.711.403,77 31.993.727,17 39.326.083,12 46.300.679,71 52.412.924,07 

59.853.587,

36 

 Palhoça 90.008.315,63 207.592.120,21 242.890.393,23 261.803.175,16 

332.329.887,7

7 

363.645.151,8

4 

416.734.522,9

1 

446.893.389

,96 

   Santo 

Amaro da 

Imperatriz 18.180.984,75 32.446.363,16 41.093.222,12 40.420.713,93 49.041.014,30 50.880.951,88 64.914.748,68 

61.358.868,

80 

   São José 

190.729.684,0

1 367.054.360,25 390.176.821,65 389.811.545,89 

485.808.387,3

7 

506.834.417,5

1 

551.347.234,1

6 

594.956.769

,40 
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   São Pedro 

de Alcântara 6.536.877,02 10.307.309,57 11.728.344,94 11.730.926,60 15.953.629,71 15.093.822,13 17.188.582,91 

18.255.416,

33 

 

Na tabela 03 foi calculado o percentual de participação do IPTU na Receita Total municipal de 

cada ano apresentado. Em geral todos os municípios apresentaram uma diminuição de 

participação em relação ao ano inicial e final, exceto o município de Santo Amaro da 

Imperatriz. 

 

 

Tabela 03: Percentual de participação do IPTU na Receita Total municipal. Adaptado de 

TCE/SC. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Águas Mornas 0,62 0,46 0,40 0,51 0,39 0,45 0,42 0,48 

 Antonio Carlos 3,36 2,14 2,14 2,59 2,22 2,27 2,34 2,70 

 Biguaçu 2,38 1,63 1,36 1,64 2,58 2,41 2,26 2,62 

 Florianópolis 22,15 12,12 9,69 12,38 11,26 14,80 15,47 16,98 

 Governador 

Celso Ramos 23,08 14,49 12,57 12,85 15,39 15,29 15,05 14,15 

 Palhoça 10,52 5,08 5,39 5,49 6,31 6,37 6,11 7,44 

 Santo Amaro da 

Imperatriz 2,94 2,17 2,00 2,16 1,96 2,67 2,21 2,99 

 São José 11,09 6,51 6,77 8,13 8,29 9,03 9,18 10,73 

 São Pedro de 

Alcântara 3,22 2,33 2,09 2,35 1,94 2,34 1,82 1,93 

 

Após a coleta, utilizou-se como ferramenta para espacialização dos dados o software QGIS 2.18, 

que é um Sistema de Informação Geográfica. Permitindo a geração de mapas temáticos e 

estatísticas básicas para apoiar a análise.  

 

4. Resultados e Discussão 
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A partir do mapeamento de perímetro urbano e rural da RMF é possível verificar que 

77,26% da RMF é área rural, restando apenas 22,64% de área urbana. Com dados de 

arrecadação do IPTU dos anos de 2010 a 2017 foi elaborado o mapa temático apresentado 

na Figura 3, onde é possível comparar e verificar o crescimento da arrecadação entre 

municípios na RMF. Percebe-se que os municípios de Antônio Carlos, São Pedro de 

Alcântara, Águas Mornas e Santo Amaro da Imperatriz apresentam uma arrecadação 

pouco expressiva em relação aos demais municípios da região. Observa-se que em 

Florianópolis houve um aumento considerável no valor arrecadado de 2014 para 2015, 

ano esse em que passou a vigorar a Lei Complementar Municipal 480/2013 que alterou a 

Planta Genérica de Valores do município. 

 

 

Figura 03: Mapa da RMF apresentando a arrecadação de IPTU 2010-2017. 

 

É possível concluir também que a arrecadação do IPTU está vinculada com a 

quantidade populacional de cada município. Na figura 04 é apresentado um mapa 

temático que ilustra a comparação entre a arrecadação de IPTU x População para o ano 

de 2010. Os municípios de Florianópolis, São José e Palhoça são os municípios com mais 

de 50 mil habitantes no ano de 2010, e lideram a arrecadação de IPTU na região. 
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Figura 04: Mapa da RMF apresentando a arrecadação de IPTU x População, ano de 

2010. 

Utilizando o cálculo de percentual do IPTU na receita total apresentado na tabela 03, é 

apresentado na Figura 4 o mapa temático que demonstra a importância do IPTU para a 

receita total municipal. O mapa apresenta um diagrama composto em vermelho pela 

Receita Total, que é a soma de todas as receitas. Em amarelo a Receita Tributária, que 

são os valores oriundos de tributos municipais, a exemplo o IPTU, ITBI, ISS. E em azul 

pôr fim a arrecadação do IPTU. O ano de referência do mapa é o ano de 2010. Em 

Florianópolis e Governador Celso Ramos as receitas de IPTU tiveram maior 

representatividade na Receita total. Comparando os mapas das Figuras 4 e 5 nota-se que 

apesar de São José e Palhoça possuírem maior arrecadação no IPTU que Governador 

Celso Ramos a representatividade deste tributo na receita total foi menor. 
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Figura 05: Mapa de percentual do IPTU na receita total, ao de 2010. 

 

Observa-se que municípios como Águas Mornas, Biguaçu, Santo Amaro da Imperatriz, 

Antônio Carlos e São Pedro de Alcântara demonstram que o IPTU tem um impacto 

bastante pequeno em relação a receita total. 

 

5. Conclusões  

Os resultados obtidos na pesquisa apresentam uma disparidade entre os municípios da 

RMF, e concluem que o município de Florianópolis tem uma elevada arrecadação do 

Imposto Predial e Territorial Urbano, demonstrando claramente uma autonomia 

financeira do município quando comparado ao restante da região. O mesmo se percebe, 

porém em menor escala nos municípios de São José e Palhoça. Apesar de não ser um 

valor expressivo quando comparado aos municípios citados, o município de Governador 

Celso Ramos tem uma dependência expressiva do IPTU  na sua receita total. Já os 

municípios de Biguaçu, Santo Amaro da Imperatriz, Antônio Carlos, Águas Mornas e 

São Pedro de Alcântara não demonstraram uma arrecadação do IPTU expressiva, 

tornando-se municípios dependentes de outras receitas para manterem suas despesas. 
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EIXO 5 O ESTUDO DA PAISAGEM NO ENSINO DE 

GEOGRAFIA  
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Resumo. O programa de extensão “Acervo de Rochas e Minerais do Estado de Santa Catarina” que ocorreu 

durante os anos de 2016 e 2017 foi motivado pelo interesse de expandir o conhecimento das ciências 

geológicas e organizar e divulgar o acervo da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Para 

isto, os graduandos do curso de geografia de licenciatura e bacharelado espacializaram as amostras já 

existentes e participaram de expedições de campo para a coleta de exemplares das unidades litológicas a 

fim de complementar o acervo litológico do Laboratório de Geologia e Mineralogia (LGEM) do 

Departamento de Geografia da Universidade. Após esta primeira fase, foram elaborados produtos para a 

divulgação do acervo, dentre eles folders e catalogo, bem como eventos com palestras sobre a geologia de 
Santa Catarina. Por fim e mais importante, muitas oficinas e rodas de conversas foram realizadas em 

seminários de extensão e em escolas de ensino básico. Nestas, considera-se que o impacto foi muito 

positivo, principalmente devido ao interesse por parte das crianças e adolescentes nas apresentações dos 

universitários nas escolas de educação básica, pois os estudantes tiveram a chance de olhar exemplares de 

minerais e rochas com atenção, conhecer e entender as unidades geológicas que os cercam. Por isso, 

considera-se que o objetivo de levar o conhecimento das ciências geológicas foi fundamental para o 

entendimento do resultado e dos processos do meio físico que modelam a paisagem e configuram os 

diferentes compartimentos da geodiversidade do Estado de Santa Catarina. 

Palavras-chave: Geologia de Santa Catarina, Acervo de Rochas e Minerais; Escolas de Ensino Básico. 

 

1. Introdução 

 

Ao relacionar o espaço geográfico do território do Estado de Santa Catarina com as 

rochas que nele afloram percebe-se sua grande riqueza, pois os terrenos geológicos 

mostram diferentes histórias e fenômenos. O Laboratório de Geologia e Mineralogia 

(LGEM) do Departamento de Geografia do Centro de Ciências Humanas e da Educação 

(FAED) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) possui um acervo de 

rochas e minerais constituído principalmente a partir de atividades de campo realizadas 

pelo curso de geografia. As amostras, que são provenientes do estado e de outras partes 

de todo o mundo, foram inicialmente catalogadas pelas geólogas aposentadas do 

departamento, as doutoras Maria Paula Casagrande Marimom e Lúcia Ayala, que 

reuniram no acervo também exemplares doados por colaboradores. A continuidade de 

trabalhos de campo pelo estado fez perceber a importância de resgatar este acervo e de 

contar a história geológica do estado (ORLANDI FILHO et al., 2002; White, 1908). 

Assim, apesar de grande diversidade e riqueza, o acervo era pouco utilizado, por isso 

percebeu-se a necessidade de elaborar um programa cujo objetivos principais foram levar 
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o conhecimento das ciências geológicas, principalmente do estado de Santa Catarina e 

divulgar o acervo do LGEM pelo estado catarinense e em alguns eventos que professor e 

bolsistas participam. 

 

2. Metodologia 

 

Para a execução do Programa de Extensão “Acervo de Rochas e Minerais do Estado 

de Santa Catarina, as primeiras ações envolveram a reorganização das amostras, sua 

espacialização (georreferenciando-as) para identificar unidades geológicas ausentes no 

acervo e, assim, foram realizadas expedições em campo para coleta destas amostras e 

descrição de seus afloramentos (Figura 01 e 02). 

Figura 01 – Expedição em campo para coleta de novas amostras para o acervo. O 

destino foram municípios da Grande Florianópolis, como São Pedro de Alcântara, 

Angelina e Rancho Queimado. 

 

Fonte: Wladimir Alexandre Pacanaro Trinca. Data: 14/12/2016. 

 

Figura 02 - Expedição em campo para coleta de novas amostras para o acervo. O 

destino foram alguns municípios da Região Norte Catarinense, como Guaramirim e 

Doutor Pedrinho. 
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Fonte: Cleber D’Espindula. Data: 16/12/2016. 

 

Os discentes do programa de extensão também foram estimulados a desenvolver 

produtos de divulgação. Para isto, montaram no laboratório um “estúdio fotográfico” para 

registrar, da melhor forma possível, as amostras do acervo que compõem o folder e o 

catálogo. Além disso, os estudantes também pesquisaram e desenvolveram os textos 

constantes nestes materiais. 

Por fim, para a realização das rodas de conversa e oficinas foi necessário a 

organização do deslocamento dos discentes bolsistas e voluntários para diferentes escolas 

de ensino básico, uma em Lauro Müller, junto a Serra do Rio do Rastro (Escola de 

Educação Básica Walter Holthausen) e todas as outras, em diferentes distritos e bairros 

de Florianópolis. Para estas atividades, foram transportadas grande quantidade de 

amostras e materiais do laboratório, o que exigiu muito empenho dos estudantes. 

 

3. Resultados e Discussões 

 

A organização do acervo e os trabalhos de campo com coleta de amostras, embora 

sejam atividades ligadas a pesquisa, permitiram aos alunos conhecer comunidades 

diferentes e interagir com elas. 

Para a divulgação do acervo, inclusive dentro da própria instituição foi organizado 

um evento aberto ao público, com apresentação de 03 (três) palestras com geólogos 

convidados contando sobre a história geológica do estado, o que simbolizou a 

inauguração do acervo. Para complementar esta divulgação, foram confeccionados 

folders (Figura 03 e 04) e um catálogo (Figura 05), elaborados pelos discentes do projeto. 
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Os catálogos são destinados às 17 (dezessete) bibliotecas dos diferentes campi da 

universidade. Ele contém descrição com curiosidades e fotografias de alguns exemplares 

das rochas e dos minerais mais importantes do estado, separados pelas categorias: 

minerais, rochas ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Por outro lado, o 

folder contém informações breves sobre a geologia do estado, minerais e rochas e os 

contatos e endereço eletrônico para busca de informações relativas ao acervo do LGEM. 

 

Figura 03 – Frente do folder elaborado pelos bolsistas e voluntários para a divulgação 

do acervo de rochas e minerais do laboratório. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Figura 04 – Verso do folder elaborado pelos bolsistas e voluntários para a divulgação 

do acervo de rochas e minerais do laboratório. 
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Fonte: Elaborado pelos autores. 

Figura 05 – Capa do catálogo elaborado pelos bolsistas e voluntários destinado às 

bibliotecas dos campi da Udesc. 
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Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

As oficinas e rodas de conversa tiveram abordagens diferenciadas, por sua posição 

geográfica, no caso da escola de Lauro Müller, e por conteúdos solicitados pelos 

professores das escolas de ensino básicos contempladas com as ações (Figura 06, 07, 08 

e 09). Assim, a escola participou do planejamento da atividade de extensão. Alguns dos 

temas solicitados foram cavernas, solos e minerais e devido a esta diversidade, estas 

atividades exigiram bastante empenho dos bolsistas. 
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Figura 06 – Oficina realizada na E.E.B. Leonor de Barros, Florianópolis/SC. 

 

Fonte: Yohana Schreiber. Data: Setembro/2016. 

 

Figura 07 - Oficina realizada na E.E.B. Walter Holthausen, Lauro Müller/SC. 
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Fonte: Larícia Lorenzini. Data: Outubro/2016. 

 

Figura 08 - Oficina realizada na E.E.B. Herondina Medeiros Zeferino, 

Florianópolis/SC. 
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Fonte: Amanda Cristina Pires. Data: Outubro/2016. 

 

Figura 09 - Oficina realizada no Educandário Imaculada Conceição, Florianópolis/SC 
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Concomitante com a ida às escolas foi realizado uma segunda palestra (Figura 10), 

além de um minicurso e uma oficina no Laboratório de Geologia e Mineralogia (LGEM) 

(Figura 11). 

Figura 10 – Folder de divulgação da segunda palestra oferecida pelos discentes do 

programa de extensão. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Figura 11 – Folder de divulgação do minicurso e da oficina realizado no LGEM. 
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Fonte: Elaborado pelos autores. 

O público atingido pelos cursos, oficinas e rodas de conversa nas escolas e no 

laboratório durante os dois anos do programa de extensão foi muito significativo, de 

forma que o impacto, embora tendo havido ações diversificadas, foi muito relevante. 

Além disso, destaca-se a receptividade, interesse e curiosidade dos estudantes ao 

manusear amostras e equipamentos do laboratório, como lupas de mão e de mesa. Isto 

deixou todos os discentes muito gratificados. Todas as ações foram importantes na 

formação acadêmica dos estudantes. 

 

4. Considerações Finais  

 

Os objetivos pretendidos de organizar e divulgar o acervo foram plenamente 

alcançados. Entretanto, as ações exigiram muito empenho com o transporte de amostras 

e materiais do laboratório, que muitas vezes foram realizados com recursos próprios. 

Assim, as rodas de conversa e oficinas atualmente se restringem ao laboratório de maneira 

que as escolas venham à universidade e aos eventos que professor e bolsistas participam. 

Os produtos desenvolvidos enquanto o programa estava ativo continuam promovendo a 

divulgação para que estas atividades tenham continuidade e também para que o enorme 

acervo do laboratório não fique apenas dentro dos muros da universidade. Além disso, 

este trabalho representa um conjunto de ações de caráter de ensino, de pesquisa e de 

extensão. 
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Resumo 

O artigo tem como objetivo discutir as possibilidades de educação geográfica em espaços não formais de 

educação por meio de experiências formativas no Parque Municipal da Lagoa do Peri, uma das nove 

unidades de conservação da cidade de Florianópolis/SC. A pesquisa contou com a participação de 

estudantes da 7ª fase do curso de Geografia da UDESC (licenciatura), vinculados à disciplina de Estágio 
Curricular Supervisionado III no primeiro semestre de 2018. As atividades foram conduzidas em duas 

etapas: foram realizados estudos bibliográficos acerca do Parque e trabalhos de campo apoiados em 

observação e entrevistas durante dois meses. Divididos em grupos, os estudantes planejaram e 

desenvolveram dois projetos: um roteiro de saída de estudos na trilha Caminho do Saquinho, e um curta-

metragem com o intuito de problematizar a temática do lixo e dos resíduos sólidos na comunidade do Sertão 

do Ribeirão, núcleo de população tradicional residente no Parque. Os projetos desenvolvidos abriram novas 

possibilidades de conhecimento para comunidade local e criaram novas perspectivas de intercâmbio 

acadêmico entre a Universidade e o Parque. Ademais, deram visibilidade à promoção de ações educativas 

de diferentes naturezas, bem como o incentivo à formação docente em Unidades de Conservação.  

 

Palavras-chave: Educação geográfica; Estágio Supervisionado em Geografia; Parque Municipal da Lagoa 

do Peri.  

 

1. Introdução 

O Parque Municipal da Lagoa do Peri é a maior unidade de conservação de 

Florianópolis e sua importância se deve, principalmente, à presença do maior reservatório 

de água doce do litoral catarinense. Foi criado em 1981 pela Lei Municipal 1.828 e 

abrange uma área de 20,3 km² sendo, em média, um quarto correspondente à lâmina 

d´água (IPUF, 1978).  
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Figura 1. Sul da Ilha de Santa Catarina, com destaque para o Parque e a Lagoa do Peri ao 

centro. 

Fonte: Departamento de Unidades de Conservação, 2018.  

 

A escolha desta unidade de conservação para a realização da pesquisa deve-se, 

principalmente, pela tamanha expressividade desse espaço público, tanto pela exposição 

de suas paisagens naturais e culturais que lhe conferem ampla e legítima visibilidade, 

quanto pelo potencial geoturístico, com um número que ultrapassa a marca de duas mil 

pessoas diárias durante o verão.  

Considerando a larga repercussão e reverberação das dinâmicas geoturísticas e 

geoeducativas ali existentes, a formação docente em unidades de conservação como esta 

pode corroborar para garantir a proteção de paisagens que apresentam características 

naturais e culturais proeminentes.  

Dessa maneira, o presente artigo tem como objetivo discutir as possibilidades de 

educação geográfica em espaços não formais por meio de experiências formativas no 

Parque Municipal da Lagoa do Peri, localizado ao sul da Ilha de Santa Catarina, na cidade 

de Florianópolis. Para tanto, a pesquisa contou com a participação de estudantes da 7ª 

fase do curso de Geografia da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, 

vinculados à disciplina de Estágio Curricular Supervisionado III. 

 

O Parque e suas paisagens 
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O Parque Municipal da Lagoa do Peri atualmente é dividido em três grandes áreas: a 

Área de Reserva Biológica, a Área de Paisagem Cultural e a Área de Lazer. De acordo 

com o Departamento de Unidades de Conservação (DEPUC), da Fundação Municipal do 

Meio Ambiente (FLORAM), a Área de Reserva Biológica é uma área de preservação 

integral e permanente do ecossistema e de seus recursos, com uso permitido somente para 

fins científicos e educativos. A Área de Paisagem Cultural é a porção do território onde 

se localizam os assentamentos e atividades associadas aos descendentes de antigos 

colonizadores açorianos. Localmente denominada de Sertão do Peri ou Sertão do 

Ribeirão, abriga atividades tradicionais como a produção de cachaça e farinha nos 

engenhos e atividades de agricultura de subsistência de caráter artesanal. Já a Área de 

Lazer, compreende a planície de restinga com o acúmulo de sedimentos arenosos e 

recentes que separam a lagoa do mar. Nesta área encontra-se a maior diversidade de 

instrumentos urbanos, dentre eles a sede administrativa do Parque, instituições de ensino 

e pesquisa, domicílios, organizações religiosas, sede de associações comunitárias e a 

estação de captação e tratamento de água da Companhia Catarinense de Águas e 

Saneamento (CASAN). 

 

Figura 2. Folder de apresentação do zoneamento do Parque Municipal da Lagoa do Peri. 

Fonte: Departamento de Unidades de Conservação, 2018.  

Embora considerada uma das mais importantes Unidades de Conservação (UC) de 

Proteção Integral no município, desde meados do século XVIII as ações humanas 

interferem de modo diverso na dinâmica do local, seja na proteção legal do patrimônio 

paisagístico (FLORIANÓPOLIS, 1981), seja na exploração indiscriminada dos recursos 

(CABRAL, 1999). Segundo Sbroglia e Beltrame (2012, p. 6), os conflitos que dificultam 
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a gestão e o desenvolvimento dos objetivos propostos pelo Parque, em grande medida, 

foram ocasionados pelo precário processo de implantação e pela omissão do Poder 

Público, principalmente, durante seus primeiros anos de existência.  

Ao longo de três séculos a colonização portuguesa-açoriana na Ilha de Santa Catarina 

foi responsável por descaracterizar significativamente a paisagem fitogeográfica e os 

processos de sucessão ecológica, relegando a cobertura vegetal atual a uma imagem 

reduzida do que fora no passado. Ainda que haja no Parque pequenas áreas remanescentes 

em meio às formações arbóreas secundárias (capoeirões), apenas uma única área de maior 

expressividade encontra-se em um vale próximo a Lagoa do Peri (KLEIN, 1984). Nos 

primeiros anos de existência do Parque, o extrativismo vegetal decorria, principalmente, 

da extração de lenha para manutenção dos engenhos, aliada à coivara praticada pelos 

habitantes do Sertão do Ribeirão. Além disso, houve a extração de palmito içara, 

extrativismo de cipó, plantas fitoterápicas e o chamado desmatamento seletivo 

(SBROGLIA; BELTRAME, 2012). 

A área do Parque é formada pelo bioma Mata Atlântica nas suas formações: floresta 

ombrófila densa, restinga e as comunidades aluviais (neste caso, lacustres). As formações 

pioneiras, por estarem em terrenos mais planos e próximos ao litoral, foram as que mais 

sofreram processo de retirada de espécies nativas antes da implantação da UC. Parte da 

restinga foi utilizada para silvicultura, com plantios de espécies exóticas, como o pinus 

elliottii e o eucaliptus. Outras espécies introduzidas pela atividade agrícola, anterior a UC, 

ainda resistem à sucessão ecológica atual. Dentre as espécies exóticas observadas in loco 

nos anos de 2015 e 2016, além de pinos e eucaliptos, encontramos bambus, castanheiras 

e cafezais. Já entre as espécies animais, a presença de saguis (Callithrix spp.) e da tilápia 

(Tilapiarendalli) afetam drasticamente os ecossistemas do Parque. 

A ocupação do Parque Municipal da Lagoa do Peri originou-se a partir da Freguesia 

de Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão, núcleo de colonização açoriana instalado na 

região no século XVIII. Segundo Cabral e Buss (2002, p. 48), dois sítios de ocupação se 

estabeleceram: um, nas partes elevadas do sul da bacia (hoje Sertão do Ribeirão), onde a 

agricultura (mandioca, cana-de-açúcar, café, milho, feijão) e a manufatura de engenho 

predominavam; o outro, na planície de restinga da face leste, onde as atividades 

produtivas conjugavam pesca e agricultura. 

Embora a comunidade do Sertão do Ribeirão esteja assegurada pelo Decreto 

Municipal nº. 091/82 em seu Art. 28, permitindo nesta área usos públicos de interesse 

social e as atividades agrícolas, zootécnicas e de transformação artesanal tradicionais, 

compatíveis com a preservação do ambiente natural, a implantação do Parque e o declínio 

de atividades agrícolas colaboraram sobremaneira para a decadência da cultura local. A 

partir de meados do século XX as atividades tradicionais declinam cada vez mais, pois a 

agricultura de subsistência das famílias foi paulatinamente conjugada, ou 

verdadeiramente substituída, por atividades relacionadas à expansão urbano-turística.  

Para Sbroglia e Beltrame (2012), o declínio das atividades também esteve associado 

à falta de amparo aos moradores tradicionais por parte dos órgãos gestores; à falta de 

assistência e alternativas para substituir e adaptar as atividades agrícolas desenvolvidas e 

à ação repressiva dos órgãos de proteção ambiental, principalmente devido aos conflitos 
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gerados em torno do manejo de recursos naturais. Tal situação fez com que grande parte 

dos moradores abandonasse suas terras em busca de áreas urbanizadas. Dos 35 engenhos 

que existiam em funcionamento, em 2017 restaram apenas dois engenhos de farinha e três 

alambiques ainda em atividade. Uma redução brusca refletindo significativamente no 

aniquilamento da cultura local e na perda de territorialidades por parte da comunidade 

tradicional ali instalada, acentuando ainda mais o relativo isolamento da população 

restante.  

 

O Parque como laboratório de estudos geográficos 

Vislumbrando no Parque múltiplas possibilidades de estudos geográficos e partindo 

do ensejo de estabelecer parcerias entre a Universidade e a unidade de conservação, 

delineamos uma proposta de estágio para ser executada durante o primeiro semestre de 

2018. A proposta abarcaria os estudantes da 7ª fase do curso de Geografia, matriculados 

na disciplina Estágio Curricular Supervisionado III. A disciplina, dentre seus propósitos, 

busca fomentar a formação do estudante de geografia na pesquisa, planejamento e 

desenvolvimento de atividades de ensino em espaços não formais de educação. É uma 

disciplina relativamente jovem no curso de Geografia da Udesc, pois foi ofertada pela 

segunda vez em 2018. Além do professor orientador de estágio, as atividades em espaços 

não formais de educação contavam com o apoio de um geógrafo supervisor em campo. 

Assim, sete estudantes tiveram a oportunidade de estagiar no Parque Municipal da Lagoa 

do Peri. 

As atividades foram conduzidas em duas etapas de trabalho complementares: a) a 

primeira destinou-se à organização e levantamentos iniciais das fontes bibliográficas e 

documentais acerca do Parque, pesquisa realizada tanto na sede do Parque, como em 

bibliotecas universitárias; b) a segunda etapa esteve relacionada à pesquisa exploratória 

em trabalhos de campo. Nesta etapa, foram realizadas saídas de estudos semanais durante 

dois meses visando identificar elementos geográficos na paisagem que pudessem ser 

articulados aos conteúdos de Geografia na educação básica, bem como entrevistas com 

lideranças locais e funcionários do DEPUC. 

Após este reconhecimento inicial do Parque, os estudantes foram divididos em dois 

grupos. A proposta era que cada grupo pudesse planejar e desenvolver um projeto a partir 

dos conhecimentos adquiridos até então. Os projetos desenvolvidos foram acerca de um 

roteiro de saída de estudos no Caminho do Saquinho e um curta-metragem sobre a 

problemática do lixo e dos resíduos sólidos no Sertão do Ribeirão. A seguir, apresentamos 

cada uma das propostas. 

 

a) O Caminho do Saquinho no Parque Municipal da Lagoa do Peri como espaço de 

construção do saber geográfico 

O Caminho do Saquinho é uma das trilhas mais conhecidas e utilizadas pelos 

frequentadores do Parque. Seu percurso está inserido tanto na Área de Lazer, como na 
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Área de Reserva Biológica. Por ser uma trilha de fácil acesso e próxima à sede do Parque, 

foi eleita pelos estudantes para a realização da atividade.  

Diante do desejo de valorizar e dar visibilidade aos aspectos naturais e culturais 

presentes no Parque, os estudantes elaboraram uma proposta de saída de estudos como 

subsídio teórico-metodológico para professores de geografia da educação básica. A 

atividade, planejada para ser realizada em três horas, foi dividida em três momentos: uma 

apresentação geral do Parque ao grupo de participantes, a trilha propriamente dita e o 

encerramento com uma roda de conversa às margens da Lagoa do Peri.  

Foram selecionados 11 pontos ao longo da trilha e os principais elementos destacados 

dizem respeito à fauna e à flora local, tanto de espécies nativas quanto exóticas; às 

características morfológicas da paisagem, como o relevo, a composição do solo e a 

hidrologia presentes no Parque; e à paisagem cultural, conferida nos resquícios de antigos 

engenhos onde se pressupõe serem de cachaça, devido ao declive em que foram 

construídos. 

Ao longo do semestre, a saída de estudos, em formato de oficina, foi realizada com 

três grupos distintos: com os participantes da Semana da Faed/Udesc; com os estudantes 

da 3ª fase da disciplina de Educação Ambiental do curso de Geografia da Udesc; e com 

os participantes do IV Encontro de Práticas de Ensino em Geografia da Região Sul – 

ENPEG-Sul.  

 

 

Figura 3. Atividade na trilha Caminho do Saquinho. 

Fonte: Matheus Sagaz, 2018. 
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Figura 4. Pontos de estudos ao longo do Caminho do Saquinho. 

Fonte: Elaborado por Matheus Sagaz, 2018. 

 

b) Para onde vai o lixo? A luta da comunidade Sertão do Ribeirão na regularização 

da coleta 

O segundo grupo trouxe à baila a problemática do lixo e dos resíduos sólidos no 

Sertão do Ribeirão, localizado na Área de Paisagem Cultural do Parque. O ensejo em 

trabalhar com tal temática adveio de demandas da própria comunidade, em particular, a 

preocupação com o descarte adequado do lixo e dos resíduos sólidos, e as dificuldades 

enfrentadas quanto à regularização da coleta do lixo. Para tanto, o projeto desenvolvido 

resultou na produção de um curta-metragem com o intuito de problematizar e dar 

visibilidade ao tema em questão.  

Durante dois meses, o grupo de estudantes percorreu a comunidade no intuito de 

observar o descarte do lixo. Junto às observações de campo, realizaram entrevistas com 

cinco lideranças locais. Ao longo dos trabalhos de campo, e a partir dos relatos coletados 
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nas entrevistas, os estudantes conferiram que a coleta de lixo, de responsabilidade da 

Companhia de Melhoramentos da Capital (COMCAP), não estava sendo realizada 

adequadamente. Assim, vislumbravam na produção do curta-metragem um instrumento 

para fortalecer as reivindicações dos moradores da comunidade frente aos órgãos 

públicos. 

A partir dos dados coletados em campo e apoiados na Lei 12.305 de 2010, a qual 

dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, os estudantes estruturam um roteiro 

de vídeo. A ênfase do roteiro estava na importância da coleta e descarte adequado do lixo, 

uma vez que do contrário, os resíduos produzidos e descartados incorretamente podem 

vir a contaminar os corpos d'água, lençóis subterrâneos e o solo, afetando diretamente a 

Lagoa do Peri e toda comunidade ali residente.  

O curta-metragem Para onde vai o lixo? A luta da comunidade Sertão do Ribeirão na 

regularização da coleta foi apresentado e partilhado com os funcionários do Departamento 

de Unidades de Conservação (DEPUC), do Departamento de Educação Ambiental 

(DEPEA), com lideranças locais da comunidade do Sertão do Ribeirão e com os 

estudantes da 3ª e 7ª fases do curso de Geografia da Universidade do Estado de Santa 

Catarina. 

 

  

Figuras 5. Descarte do lixo no Sertão do Ribeirão. 

Fonte: Susana Barbosa, 2018. 
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Figuras 6. Latões destinados a coleta de lixo no Sertão do Ribeirão. 

Fonte: Susana Barbosa, 2018.  

 

Considerações finais 

Os projetos de educação geográfica desenvolvidos no Parque Municipal da Lagoa do 

Peri, a partir das atividades propostas pela disciplina de Estágio Curricular 

Supervisionado III, abriram novas possibilidades de conhecimento para comunidade local 

e criaram novas perspectivas de intercâmbio acadêmico entre a Universidade e o Parque.  

 A saída de estudos na trilha do Caminho do Saquinho foi uma possibilidade 

metodológica de estudos geográficos que buscou incentivar a valorização da Área de 

Lazer do Parque, além de suscitar pensar em espaços não formais de educação como 

laboratório de estudos ao ar livre. A produção e divulgação do curta-metragem sobre a 

problemática do lixo e dos resíduos sólidos foi um subsídio de estudos geográficos que 

contribuiu para despertar o interesse da comunidade para processos de gestão sustentável 

dos recursos, para elaboração de projetos que atendem as demandas dos moradores do 

Sertão do Ribeirão, e para o próprio empoderamento da população local diante da 

reivindicação de políticas públicas. 

Portanto, em atividades como estas, assinalam-se práticas que permitem dimensionar 

as transformações espaciais do local, bem como seus conflitos e potencialidades, 

apontando para os modos como atualmente se perfaz a preservação do patrimônio natural 

e cultural. Ademais, trabalhos desta envergadura dão visibilidade à promoção de ações 



 

361 

 

educativas de diferentes naturezas, bem como o incentivo à formação docente por meio 

da educação geográfica em Unidades de Conservação. 
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo refletir sobre os conceitos de paisagem, através da análise 

de livros didáticos de geografia do 6º ano do ensino fundamental. As três diferentes coleções analisadas 

(Projeto Mosaico, Por Dentro da Geografia e Coleção Integralis), passaram pela avaliação no Programa 

Nacional do Livro e do Material Didático - PNLD do ano de 2017.  A análise se construiu através de uma 

pesquisa de cunho bibliográfico, a qual objetivou reconhecer como os livros as representações do conceito 

de paisagem. Se ultilizou nesta pesquisa, os seguintes critérios: descrição, conceitos, descrições e as 

imagens apresentadas nas três obras. Através da análise dos livros, e do estudo do conceito, propõe reflexões 

e desafios para que o conceito seja trabalhado no ensino da geografia escolar de maneira adequada. Desta 

forma, através deste trabalho de análise, procura-se investigar as contribuições para que o processo de 
ensino-aprendizagem do conceito se concretize de maneira didática, proporcionando um ensino de 

qualidade para as escolas de educação básica que tem como principal ferramenta, e muitas vezes a única, o 

livro didático. Buscando assim, ir à contramão da dificuldade histórica de articulação entre geografia como 

ciência acadêmica e a prática pedagógica da geografia como disciplina escolar.  

 

Palavras-chave: paisagem, ensino de geografia, livro didático. 

 

1. Introdução  

A Geografia se apresenta como uma ciência social que possui como principal objeto 

de estudo a sociedade, que passa a ser objetivada a partir de cinco principais conceitos-

chave – espaço, lugar, território, região e paisagem – que conjuntamente se referem a ação 

humana sobre a superfície da Terra (SILVEIRA, 2009). No presente artigo o principal 

conceito a ser trabalhado diz respeito a paisagem, e como esta está representada nos livros 

didáticos de geografia de distintas coleções de sexto ano do ensino fundamental. O 

conceito de paisagem se apresenta ao longo dos anos dentro da Geografia de diversas 

formas. Tendo o conceito não apenas associado a natureza unicamente, mas também 

associado aos processos sociais e econômicos, bem como os ambientais a fim de 

compreender o mundo como ele é (SILVA, et. all. (2014). A elucidação de compreender 

o mundo como ele é se manifesta nos primeiros capítulos dos livros didáticos de 

Geografia, com a apropriação, mesmo que de distintas maneiras, do conceito de 

paisagem. Fundamentado neste conhecimento, o objetivo desta pesquisa ganha forma.  
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A partir disso o presente artigo que tem como objetivo refletir sobre o estudo dos 

conceitos de paisagem numa perspectiva socioespacial na geografia escolar, através da 

análise de livros didáticos de geografia do 6º ano. Dispondo de três diferentes coleções para 

estudo, sendo a primeira o Projeto Mosaico, seguido da Por Dentro da Geografia e por fim a 

Coleção Integralis, todas estas avaliadas no Programa Nacional do Livro e do Material 

Didático - PNLD do ano de 2017. O objetivo específico desta pesquisa se deu através de 

análises minuciosas de cada livro didático. Se apresentando com a observação dos autores 

das coleções, ao longo dos três livros didáticos, transpondo de maneira adequada o 

referido conceito trabalhado. Desta forma, através deste trabalho de análise, procura-se 

proporcionar contribuições para que o processo de ensino-aprendizagem desse conceito 

se concretize de maneira didática. Proporcionando assim um ensino de qualidade para as 

escolas de educação básica pública que tem como principal ferramenta, e muitas vezes a 

única, o livro didático. 

 

2. O conceito de paisagem: das artes à geografia 

 

 As pinturas rupestres podem ser tomadas como as formas de observação do ser 

humano, acerca da paisagem, mais antigas que se tem registro. À vista disso, nota-se que 

essa noção do que é a paisagem já existe muito antes do seu conceito, principalmente 

expressa através das artes, onde se observava nas pinturas as paisagens decorativas que 

eram embasadas na observação do meio. Seja através do uso dos recursos da paisagem 

ou apenas à sua apreciação, a mesma sempre esteve atrelada ao ser humano. O surgimento 

do seu conceito dentro das percepções geográficas manifesta-se no final do século XIX, 

a partir desse momento, podemos tomá-la como o produto das inter-relação entre seus 

elementos naturais e a interação humana no espaço (MAXIMIANO, 2004). 

 A geografia no Brasil, no século XIX, recebeu grande influência das escolas 

francesas e alemã, fazendo com que o conceito de paisagem definido pelos geógrafos 

brasileiros também fosse baseado nessas escolas. Inicialmente, os estudos sobre paisagem 

descreviam majoritariamente as formas físicas presentes na superfície terrestre, onde, aos 

poucos, foi-se inserindo as ações humanas. Para Humboldt, tal conceito era empregado 

como um método de analise para compreensão da superfície terrestre, das “paisagens 

naturais”, onde a mesma era composta por seus aspectos físicos, como relevo, solo e 

vegetação, deixando de lado as interações que ali ocorriam (SILVEIRA, 2009). 

Considerando que a paisagem se forma através de um agrupamento de símbolos, a própria 

pode ser lida e interpretada, levando em conta tanto seus aspectos intelectuais quanto os 

naturais (FERRAZ, 2014).  

 Nota-se que a conceituação da paisagem tomou diferentes formas durante a 

evolução da ciência geográfica, assumindo-se em diferentes contextos sociais em 

econômicos onde ia se inserindo. O uso desse conceito dentro do ensino de geografia se 

torna indispensável para que se possa compreender o espaço geográfico e suas 

transformações. Como fonte de pesquisa temos em sala o livro didático que aborda 

conteúdos e representações das paisagens, que mesmo sendo, por vezes, limitado, abre 
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portas para que o professor explore e discuta esse conceito e os clichês que o circundam 

(DIAS, 2013). 

 

3. Livro didático 

 

Intimamente ligado às instituições públicas educacionais brasileiras, o livro de 

didático é o mais presente recurso didático dos dias atuais. As opiniões sobre seu uso são 

diversas, mas a realidade das instituições públicas deixa em evidencia que este material 

didático muitas vezes é a única ferramenta de trabalho do professor, bem como, única 

fonte de pesquisa que os estudantes têm acesso.  Utilizado das mais diversas maneiras em 

sala de aula, muitas vezes serve de auxílio norteador para os professores, que em sua 

maioria possuem carga horária excessiva e encontram no livro didático um rumo para 

suas aulas. Sendo assim, é importante que o livro didático, tenha informações confiáveis 

com apresentação de conteúdos e conceitos coerentes que contribuam na formação dos 

estudantes da educação básica.   

Considerando também que muitas vezes além de um instrumento de ensino o livro 

pode ser um instrumento de dominação ideológica das classes dominantes (ALBANO, 

2016), a história do livro didático no Brasil é cheia de percursos que acompanharam as 

políticas de governo que se empregaram ao longo dos anos no Brasil. Hoje, o Ministério 

da Educação – MEC cuida de diferentes propostas educacionais no país, enquanto o 

Fundo Nacional de Educação – FNDE coloca em prática as propostas levando em conta 

as finanças que são destinadas a área educacional. Encontramos então, dentro do FNDE 

programas que envolvem os livros didáticos, como o Programa Nacional do Livro 

Didático – PNLD. O programa avalia os livros didáticos que vão compor o Guia do Livro 

Didático, guia que norteia a escolha dos livros que vão para as escolas. Esta escolha é 

feita pelos professores da rede pública de ensino, que fazem suas escolhas conforme sua 

preferência de livro para trabalhar em sala de aula.  

Sendo assim, para um livro didático chegar até uma escola pública no Brasil, o 

mesmo passa por uma comissão avaliadora, que segue um roteiro de avaliação. Esta 

comissão é composta por especialistas de diferentes áreas que avaliam conceitos e 

conteúdos que compõe o livro didático.  É fundamental destacar a importância do 

professor na escolha do livro didático, pois é ele que trabalha diretamente em sala de aula 

e sabe qual o material mais indicado para o contexto escolar ali apresentado. Vale também 

ressaltar que o governo federal é o maior comprador de livros didáticos no Brasil, sendo 

este, um dos mais lucrativos mercados para as editoras.  

 

4. Percepções: análises do tema paisagem nos livros do 6º ano 

 

Para realizar as análises referente ao tema abordado nesta pesquisa, foram 

selecionados três livros didáticos de geografia de três coleções distintas, todas aprovadas 

no PNLD 2017. Sendo estes, Projeto Mosaico, de autoria de Valquíria Garcia e Beluce 

Bellucci, da editora Scipione, Por Dentro da Geografia, de Wagner Costa Ribeiro, da 
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editora Saraiva e, por fim, Coleção Integralis, de Helio Garcia e Paulo Roberto Maraes, 

da editora IBEP.  

Pautado em Santos (2017) e Albano (2016) foram elencados três critérios para 

nortear a análise do referido tema nos livros didáticos – descrição das coleções, conceitos 

e discussões e utilização das imagens. Esta se dará de forma integrada entre os livros, 

correlacionado as observações e apontamentos existentes nestes, afim de perceber a 

existência ou não de uma linearidade de conteúdos nos livros que são adotados pelas 

escolas.  

 

4.1 Descrição das coleções 

 Nesse critério serão apontados os aspectos gerais das coleções, como apresentação 

do índice e organização da temática. Diante disso, essa ferramenta foi utilizada para 

identificar e localizar em quais unidades a temática paisagem está sendo discutida. 

A partir da descrição das coleções, primeiro critério de análise elencado, inicia-se a 

observação do primeiro livro didático, Projeto Mosaico. O material em questão está 

dividido em oito módulos¹, sendo que, cinco destes apresentam a temática paisagem 

associada aos conteúdos geográficos abordados – os lugares e duas paisagens, o relevo e 

a hidrografia nas paisagens, o clima e as paisagens, as paisagens no tempo da sociedade 

e as paisagens no tempo da natureza. O segundo livro, Por dentro da Geografia, está 

compartimentado em quatro grandes unidades, estas, subdivididas em capítulos de acordo 

com as grandes temáticas. Neste livro, a paisagem é introduzida no primeiro capítulo – 

Os lugares onde você vive –, dentro da primeira unidade – Lugares e mapas. O último 

livro didático em análise, Coleção Integralis, é fragmentado, assim como a citada 

anteriormente, em quatro unidades. No qual a apresentação da paisagem é discutida no 

primeiro capítulo – Aprender Geografia – dentro da primeira unidade.  

 

4.2 Conceitos e discussões 

 

 Os conceitos e as discussões acerca do tema se configuram como um critério 

importante na análise do livro didático, pois é através deste que poderão ser levantados 

possíveis equívocos e potencialidades presentes na obra. Sendo assim, foi observado 

como o conceito em questão está apresentado e se dá a discussão do mesmo. 

Na coleção Projeto Mosaico, a temática paisagem é mais densa do que nos outros 

materiais analisados, levando em conta que esse conceito é usado como base para todos 

os conteúdos geográficos discutidos no 6º ano. Para os autores Garcia e Bellucci, o 

conceito de paisagem se dá pela particularidade de cada lugar, ou seja, “as características 

de um lugar, reveladas em suas paisagens, resultam da combinação de um conjunto de 

diferentes elementos, que podem ser naturais ou culturais” (GARCIA E BELLUCCI, 

2015, p. 44).  

Feita a caracterização do que é a paisagem, os conteúdos seguintes permeiam a 

discussão do conceito, levando em conta que a mesma se dá além dos elementos visíveis 

presentes no espaço, como é apresentado no módulo 2 – Os lugares e suas paisagens. Nos 

módulos sequentes – O relevo e a hidrografia nas paisagens – O clima e as paisagens –
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As paisagens no tempo da sociedade – As paisagens no tempo da natureza, relacionam os 

conceitos subsequentes dentro da discussão da paisagem.  

A partir de uma perspectiva pedagógica e considerando a utilização do livro 

Projeto Mosaico foi apontado que os autores trabalham amplamente o conceito de 

paisagem juntamente com os conteúdos programáticos do 6º ano, como relevo, 

hidrografia e clima. Levando em conta a complexidade e o primeiro contato dos 

estudantes com os temas abordados, deixar o conceito de paisagem pouco explícito pode 

acabar por fragilizar o processo de ensino aprendizagem. A ideia de trabalhar o conceito 

de paisagem dentro das temáticas geográficas é válido, desde que inserido na realidade 

do estudante, além de uma conceituação introdutória sólida, o que não acontece no livro 

didático em questão, mas que pode ser mediado pelo  professor para que os estudantes 

compreendam com mais facilidade.   

No livro subsequente – Por dentro da Geografia – considerando ainda o segundo 

critério, a paisagem é apontada brevemente no primeiro capítulo – Os lugares onde você 

vive –  da primeira unidade. A mesma é trabalha atrelada ao conceito de espaço 

geográfico, onde, para o autor, a paisagem consiste em tudo que a visão humana alcança, 

tendo em vista os elementos naturais e culturais presentes no espaço e na sociedade. Ainda 

neste capítulo é trabalhado esse conceito de forma interdisciplinar, no qual é abordado a 

paisagem nas artes.  

Nota-se que o conceito de paisagem nesse material é trazido de forma breve sem 

inseri-lo no cotidiano do estudante e sem relacioná-lo aos conteúdos presentes no livro 

didático. Com isso, é perceptível que, mesmo o autor trazendo o conceito de paisagem 

como natural e cultural, a mesma acaba se resumindo apenas ao que é visto. Sendo assim, 

o estudante não se reconhece como alguém que pode modificar e/ou interferir no espaço 

geográfico e também não percebe a relação dos conteúdos trabalhados com os demais 

presentes no livro didático.  Um olhar interessante que o livro traz é a ligação da paisagem 

com a arte, proporcionando um viés interdisciplinar das áreas através de uma atividade 

que é proposta para ser realizada pelos estudantes.  

O último livro – Coleção Integralis – a paisagem é tratada na primeira unidade – 

O mundo em que vivemos – dentro do capitulo um. Neste, os autores apresentam 

conceitos iniciais a fim de compreender o espaço. Os mesmos conceituam paisagem como 

um conjunto de elementos naturais e elementos que são constituídos ou transformados 

pela sociedade, bem como tudo que você pode ver no lugar em que estiver.   

A maneira com que o livro inicia e encerra a apresentação do conceito de paisagem 

se mostra adequada para o ensino do 6º ano, visto que, além de conceituar a paisagem ele 

também trabalha seus elementos e as transformações do espaço-tempo. A visão literária 

que é proporcionada através de uma atividade interdisciplinar se mostra significativa por 

trazer conexões geográficas entre a literatura e o conceito trabalhado. 

 

4.3 Utilização de imagens 

As imagens são importantes nos materiais didáticos por conta de seus potenciais de 

ilustrar e contribuir na compreensão do que é abordado nos conteúdos. Para tanto, este 
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critério visou observar se as imagens encontravam-se em concordância ou não em relação 

com a temática. 

Partindo para o critério de utilização das imagens, foi analisado como as imagens 

refletem o conceito de paisagem para cada uma das coleções. A coleção Projeto Mosaico 

traz atrelado a sua definição de paisagem duas imagens. A primeira é representada pela 

figura das Cataratas do Iguaçu (PR), destacando as quedas d’água, enquanto a segunda 

mostra a cidade de Belo Horizonte (MG), ressaltando as edificações. Caracterizando, 

respectivamente, o predomínio de elementos naturais e culturais de forma rasa, visto que, 

por vezes, destoa da realidade dos estudantes, levando em consideração que nem todos os 

estudantes tem contato com grandes centros urbanizados ou grandes paisagens naturais. 

Apesar de uma abordagem analisada como superficial, as imagens refletem e concordam 

com o conceito de paisagem apresentado pelos autores da coleção em questão, os quais 

conceituam a paisagem como a particularidade de cada lugar. 

 

Figura 1: Representação da paisagem cultural e natural. 

Fonte: Projeto Mosaico, 2015. 

 

No livro Por dentro da Geografia, o autor apresenta uma imagem descrevendo a 

paisagem com uma divisão de planos até chegar a linha do horizonte, “no primeiro plano 

tem-se o terreno cultivado até o lago. No segundo, um conjunto de casas com árvores ao 

fundo. O terceiro chega à linha de horizonte com o limite entre as montanhas mais altas 

e o céu” (RIBEIRO, 2015). A única imagem apresentada no livro traz uma paisagem 

agrícola que não proporciona uma leitura crítica – mesmo estando em concordância com 

o conceito de paisagem trazido pelo autor – se mostrando, como no livro anterior, 

estereotipada. Não é possível, através dessa imagem, trabalhar o ser humano como 

modelador do espaço geográfico. Sendo assim, o estudante pode se sentir fora do contexto 

apresentado, tornando o processo de aprendizagem superficial. 
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Figura 2: Representação da paisagem dividida em planos. 

Fonte: Por dentro da Geografia, 2015. 

 

 No último material são exibidas três imagens distintas que demonstram o grau de 

intervenção do ser humano na paisagem. Encontram-se paisagens intensamente 

transformadas, paisagens pouco transformadas e também paisagens indiretamente 

transformadas – que já sofreram transformações por ações humanas efetuadas muito 

longe do espaço citadino. 

 

 
Figura 3: Paisagem indiretamente transformada. 

Fonte: Coleção Intregalis, 2015. 

 

 
Figura 4: Paisagem pouco transformada. 

Fonte: Coleção Intregalis, 2015. 
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Figura 5: Paisagem intensamente transformada. 

Fonte: Coleção Intregalis, 2015. 

 

 É interessante concluir que esta obra oferece imagens que mostram de forma mais 

diversificada o conceito de paisagem, possibilitando a compreensão de paisagens pouco, 

indiretamente e intensamente transformadas. Essa forma de abordagem proporciona uma 

maior aproximação do conceito geográfico com as possíveis realidades dos estudantes – 

além de mostrar a paisagem como um ambiente que pode ser constituído e transformado 

pela sociedade, como conceituado pelos autores – relacionando as paisagens naturais e 

culturais, salientando suas modelações. Se bem explorado pelo professor, o livro possui 

grande potencialidade de trabalhar a paisagem através das imagens.  

Pode-se constatar, através das análises e debates realizados, que mesmo que as 

coleções e autores tragam conceitos e discussões que não estão equivocados, os livros 

didáticos apresentam a temática paisagem de formas distintas.  

 

5. Conclusões 

 

As três obras analisadas trazem a paisagem de uma maneira bastante diversificada 

entre si. No livro Projeto Mosaico, fica evidente que a autora tenta trabalhar todos os 

conteúdos programáticos do sexto ano em cima do conceito de paisagem, tendo como 

resultado, cinco de oito capítulos da obra trazendo esta abordagem. Por um lado, esta 

abordagem é positiva pois mostra como os conteúdos geográficos conversam entre si, por 

outro, pode atrapalhar a construção de conhecimentos dos estudantes. Ao contrário desta 

obra, o livro Por Dentro da Geografia, trabalha de maneira extremamente rasa, somente 

conceituando rapidamente a paisagem e exemplificando com a clichê imagem de uma 

paisagem rural. Já, o livro Integralis, traz um capítulo sobre paisagem, onde apresenta 

também os agentes modeladores, trazendo uma visão interessante de como a paisagem 

pode ser modificada.  

O ensino da geografia escolar, bem como especificamente a o ensino da paisagem, é 

de extrema importância, pois se trata de um dos pilares conceituais da ciência geográfica. 

A partir de um ensino real e de qualidade da paisagem, bem como dos demais pilares 

inseridos nos conteúdos programáticos, estamos contribuindo para uma visão crítica do 
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mundo por parte dos estudantes. Fazendo assim, com que o ensino de geografia tenha um 

sentido real. Levando em consideração a importância do livro didático no ensino da 

geografia escolar, destacamos a relevância da apresentação de conceitos e conteúdos 

como forma de auxiliar os estudantes a entender o espaço geográfico, bem como suas 

transformações. Destacamos ser de fundamental importância que que o professor busque 

outras fontes de pesquisa para planejamentos de suas aulas, para que paisagens diferentes 

e próximas dos estudantes possam ser lidas e analisadas a fim de facilitar a compreensão 

do processo de construção e reconstrução do espaço geográfico ao longo da história. 
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Resumo 

 

A partir das raízes do pensamento original de Delgado de Carvalho, e das contribuições das escolas de 

geografia (francesa, alemã, e americana) que participaram na construção da moderna geografia brasileira, 

o artigo busca delinear os avanços e recuos dos estudos regionais da paisagem e as propostas de 
regionalização correspondentes ao processo de integração nacional na primeira metade do século XX. Ao 

retomar a ideia de “região natural” como peça central da análise regional, procurou-se também demonstrar 

o pioneirismo da escola brasileira decorrente às distintas abordagens metodológicas na formação do ensino 

escolar e superior. A partir daí, o debate foi posicionado no esclarecimento das regionalizações que se 

promoveram com a formação dos núcleos de povoamento, a imigração, a abertura das zonas pioneiras e a 

ocupação do território nacional. Assim, ao estabelecer as diferenciações regionais definidas por cada escola 

do pensamento geográfico, seus métodos de observação nos estudos das paisagens rurais e urbanas, bem 

como sua evolução e desenvolvimento inerentes ao processo da nascente industrialização brasileira, o artigo 

procurou reconhecer os avanços produzidos na geografia de Delgado de Carvalho, como a mais rica e 

complexa proposta metodológica de regionalização para o Brasil, combinando geografia física e geografia 

humana em união dialética dos contrários, apta por assim dizer, capaz de construir em sua totalidade a 

integração do território nacional.    
 

Palavras-chave: geografia moderna; integração nacional; estudos regionais. 

 

1 - Introdução 

 

Desde a fundação da moderna geografia brasileira no primeiro quartel do século XX, 

o estudo da paisagem já se consagrava como um método de aprendizagem no ensino 

geográfico. Segundo Azevedo (1936), coube ao mestre Delgado de Carvalho em sua obra 

Methodologia do Ensino Geographico, publicada em 1925, as primeiras sistematizações 

do ensino-aprendizagem para os cursos secundários e superiores. Castro (2009) sugere 

que foi rebelando-se contra os métodos antiquados, e os excessos de nomenclatura 

presentes nos estudos de geografia que Delgado de Carvalho recebeu merecidamente o 

título de pai da geografia moderna no Brasil.  

Conforme nos conta Oliveira Lima (1915, p.790), Delgado de Carvalho foi pioneiro 

na fundação do programa da “Eschola de Sciencias Políticas e Administrativas” na 
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Eschola de Altos Estudos do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro com o intuito de 

formar em nível superior “funccionários para os ministérios do Exterior, da Fazenda e da 

Agricultura, Indústria e Commercio, e para as administrações estadoaes”. Vale lembrar 

que em seu programa de ensino dividido por seções - Seção Diplomática, Seção 

Financeira, e Seção Econômica - o curso já apresentava em seu currículo a Geographia 

do Brasil como a primeira contribuição sistematizada da escola brasileira de Geografia, e 

suas temáticas de climatologia detalhada, regiões naturais, Brasil Meridional, geografia 

econômica e social.  

Após a Revolução de 30, a Era Vargas definiria novos rumos à geografia no país 

levando Delgado de Carvalho (1941) elaborar um guia metodológico para as excursões 

geográficas. Ao situar a prática de campo como indispensável ao ensino geográfico, 

posicionou o estudo da paisagem como principal feição da observação integral sobre uma 

região. Destacou também que a busca do sentido geográfico nas análises só é possível 

quando se leva em conta o fator posição geográfica, ou seja, a localização, a descrição e 

a explicação da casualidade dos fatos ou fenômenos no espaço. Além disso, como forma 

de orientação, chamou atenção para a “necessidade de ensinar a arte de ver e compreender 

os fenômenos geográficos” que se multiplicavam repetidamente em diversas escalas de 

observação, considerados como fatores comuns (Idem, 1945, p.1049). Daí fixou cinco 

pontos a partir de uma organização e sistematização dos conhecimentos indispensáveis à 

observação científica como aporte metodológico de pesquisa para os estudantes em suas 

aulas no Colégio Pedro II no Rio de Janeiro. São eles: a) o preparo preliminar; b) o preparo 

psicológico; c) a organização da excursão; d) a observação dirigida; e) os relatórios.  

A partir disso propôs como orientação de cunho interpretativo para os estudos da 

paisagem uma divisão analítica nos estudos de geografia física e geografia humana, 

levando em conta sua reciprocidade de influência e seu alto grau de complexidade e 

interação dinâmica dos fenômenos observados. Note-se que essa divisão só correspondia 

a fins didáticos para o ensino de observação dos quadros da natureza, bem como dos 

quadros sociais como forma de incentivar o aprofundamento dos estudos dos “meios 

físicos que condicionam a distribuição dos seres sobre a superfície da Terra” (Idem, 1941 

p.866). É daí que se pode extrair a originalidade da geografia escolar de Delgado de 

Carvalho, muito distante da crítica de Pereira aos “livros didáticos e os programas desta 

disciplina” que encaravam a natureza e a sociedade “como duas instancias isoladas em 

que o homem é apenas mais um dado no espaço natural” (PEREIRA, 2009, p.16). 

De certo modo, pode-se dizer que Delgado de Carvalho se aproxima mais da tradição 

da moderna geografia de Humboldt e Ritter, tanto em seu caráter “científico, filosófico”, 

quanto “descritivo e realista” atentando-se a distribuição na “superfície do globo dos 

fenômenos físicos, biológicos e humanos, as causas dessa distribuição e as relações locais 

desse fenômeno” (MARTONNE, 1953, p.20). Em outras palavras, procede com os 

mesmos cuidados de Humboldt quanto ao método, já que não remete a generalizações a 

partir de uma soma de dados empíricos que observa em uma dada realidade concreta, 

mais sim, “avança de uma hipótese (a harmonia entre as forças criadas, a conexão entre 

as forças da natureza, a unidade da diversidade) que a experiência corrobora”, mas que, 

todavia, pode “de igual modo, descartar” (LABASTIDA, 1999, p.35). 

Não há duvidas que a proposta pedagógica das excursões de Delgado de Carvalho 

tinha como finalidade a aproximação da Escola com a realidade, ao mesmo tempo em que 

buscava estabelecer as relações entre a fundamentação científica da moderna geografia e 

a própria ampliação dos níveis de aprendizagem a nível nacional. Conforme salienta o 
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autor, só é possível “restabelecer as conexões necessárias, e apesar da complexidade dos 

fenômenos, torna-los mais vivos, mais significativos,... mais acessíveis aos jovens, 

incutindo-lhes amor à nossa própria disciplina” com uma visão geográfica de conjunto 

que não isole as “realidades em campos especializados [...] como se a Ciência não fosse 

una, como se todos os seus ramos não fossem interdependentes” (CARAVALHO 1941, 

p.868). 

Dessa perspectiva, inaugura a ideia de região natural como ponto de partida em sua 

concepção fundamental de Geografia Moderna, para os estudos da paisagem a partir de 

um ponto de vista nacional. Segundo as palavras de Delgado de Carvalho “o ensino da 

geografia pátria é, entretanto, um dever de inteligência e patriotismo [...] O histórico dos 

acontecimentos econômicos e sociais nos permite compreender sua formação e explica-

la” (CARVALHO, 1944, p.15). Somente levando em conta os fatores de diferenciação, 

diversificação das zonas nacionais, e não mais a ideia de Estados iguais e equivalentes 

como se encontram na Constituição, que “aparecerá a ideia sacrossanta da união que fez 

a honra de nossa história e que faz nosso prestígio e nossa força” (Ibid, p.15). Eis a grande 

diferença da moderna geografia brasileira da escola francesa de geografia com Vidal de 

La Blache à frente, que adotou o método de regiões naturais em todos os recantos da 

geografia regional, em numerosos esboços monográficos eliminando aos poucos a 

geografia sistemática “e suas descrições gerais de conjunto” (Ibid, p.16). 

Todavia, com a criação da Universidade de São Paulo (USP), e da Associação dos 

Geógrafos Brasileiros (AGB) em 1934, a institucionalização do ensino de geografia 

passou dos níveis escolares para o nível acadêmico (superior). De acordo com Conti 

(2011) com a chegada dos mestres da escola francesa de geografia (P. Deffontaines, P. 

Monbeig, F. Rullean), a influência das orientações nos estudos regionais passou a ser o 

critério básico de toda pesquisa de cunho geográfico. Eis que a ideia de paisagem 

começou a ser amplamente aceita e utilizada nas teses de doutoramento, artigos, esboços, 

como podem sem vistos nos trabalhos de N. L. Muller (1951) “Sitios e Sitiantes do Estado 

de São Paulo”; R. S. Mendes (1950) “Paisagens Culturais da Baixada Fluminense”; Ely 

G. P. de Araújo (1950) “Alguns aspectos da Paisagem Rural do Município de Olímpia”.  

Não por acaso, as próprias excursões geográficas passaram a ganhar novos contornos 

com o artigo publicado na Revista GEOGRAFIA de João Dias da Silveira, “A excursão 

no ensino da Geografia”, onde procurou demonstrar a importância das saídas de campo 

para o ensino secundário tendo a paisagem como “seu objetivo” através dos já 

consagrados estudos regionais elaborados pelos geógrafos franceses (SILVEIRA, 1936, 

p.72). Mais tarde, Francis Ruellan demarcou fronteiras com as excursões didáticas do 

ensino secundário sugerindo outro tipo de excursão geográfica para o ensino superior em 

“O Trabalho de Campo nas Pesquisas Originais de Geografia Regional”. Em suas 

palavras, “a atitude escolar [...] só podem prejudicar ao pesquisador original, tirando-lhe 

uma parte de suas faculdades de observação e pesquisa” (RUELLAN, 1956, p.66). Ainda 

aqui, insiste que “não se trata de ajustar alguns complementos interessantes ao 

conhecimento de um país, de uma região, ou de um fenômeno de geografia geral, física, 

humana ou econômica” (Ibid., p.66). É preciso ter em mente o controle cuidadoso das 

“observações e as interpretações dos antecessores, para confirma-las, para complementa-

las, gradua-las ou mostrar o que tem de inexato, afim de chegar a um trabalho de conjunto 

original por tudo que traz de novo sobre o assunto” (Ibid., p.66).   

Disso, podem-se extrair as ideias matrizes das práticas de campo combinadas ao 

estudo da paisagem, que foram ao longo do século XX, e inicio do século XXI, 
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ampliando-se conforme o desenvolvimento do processo histórico. Se hoje podemos falar 

dos grandes paradigmas que norteiam as pesquisas geográficas, isto é, o geossistemas 

para a geografia física, e a formação sócio-espacial para a geografia humana, não há 

duvidas do pioneirismo forjado por Delgado de Carvalho na sistematização dos estudos 

geográficos sistematizados sob a ótica nacional, como também da influência da escola 

francesa de geografia fortemente ancorada nos estudos estritamente regionais do 

desenvolvimento da gênese e do objeto de estudo da geografia moderna no Brasil.  

Para tanto, ao longo do desenvolvimento do artigo, procurar-se-á retomar os debates 

inerentes ao desenvolvimento dos estudos regionais, tendo por finalidade o estudo de caso 

do Brasil Meridional e suas especificidades regionais na organização do espaço rural e 

urbano nos tempos idos da colonização e das frentes pioneiras que forjaram a nascente 

industrialização brasileira. 

 

2 – Teoria e Método: A Região nos estudos da paisagem 

 

Quando ocupou a primeira cadeira de Geografia na USP em 1935, a missão de Pierre 

Deffontaines foi instituir aos estudos regionais no Brasil a herança geográfica até então 

dominante da escola francesa de geografia divulgada por o Vidal de La Blache. 

 De certo modo, como recorda Mamigonian, após fundar a Universidade de São 

Paulo, a aristocracia rural paulista fracassada economicamente procurou se “reproduzir 

culturalmente” para manter intacta “sua imagem de dinamismo e sua presença no campo 

político e das ideias” (MAMIGONIAN, 2000, p.44). Daí precisou encontrar nas 

concepções de mundo “pré-industrial” e “pré-revolução francesa” o caminho que 

eliminasse o contraditório (a intermediação social) inerente ao próprio processo de 

industrialização consagrado nos estudos regionais propostos pela geografia francesa, 

evidentemente aristocrática, mas com uma “visão humanística” repleta de “ilusões 

românticas e nostálgicas” (MAMIGONIAN, 1988, p.204).   

Na França, por exemplo, a geografia centralizada na valorização do mundo 

camponês, em suas “relações homem-natureza locais (pays)”, ajudou a “cimentar a 

aliança politica entre a grande burguesia francesa e a classe camponesa”, sobretudo com 

um “enfoque nos chamados gêneros de vida” no inicio do século XX (MAMIGONIAN, 

2003, p.24). A ênfase demasiada nas análises do campesinato com os olhos voltados para 

o passado, fez com que a escola de Vidal de La Blache, cometesse certo “anacronismo 

intelectual”, ao não compreender que o capitalismo na França, já no século XIX, 

constituía o “modo de produção principal” sendo a pequena produção mercantil “um 

modo de produção subordinado” (Ibid., p.24).  

 Essas observações são evidenciadas quando passamos a palavra a P. Deffontaines 

para qual “a definição humana de uma região é dada não tanto pela repartição da 

população ou por distribuições étnicas, mas, sobretudo, pelo conhecimento dos gêneros 

de vida, cuja associação intima assegura a exploração do solo” (DEFFONTAINES, 1940, 

p.53). O resultado de seu esforço pode-se ser encontrado quando propõe uma divisão 

regional do Estado de São Paulo encontrando inúmeras dificuldades na hierarquização 

das diferenciações sociais. Segundo o autor, no “Brasil Meridional, o homem ainda não 

se ligou bastante a terra, não há nomes de regiões e tampouco de paisagens 

especializadas” (Idem, 1945a, p.1837). Dessa dificuldade, a opção por uma “divisão 

arbitraria criada pelas companhias de estradas de ferro” se deu pela “extrema instabilidade 
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da explotação” como “obstáculo ao aparecimento de nome de regiões: mesmo a oposição 

tão nítida entre regiões agrícolas e pastoris é móvel o espaço” (Idem, 1945a, p.1838).  

Nada mais significativo dessas observações é situar a dificuldade de Deffontaines em 

regionalizar a zona de pastos de Barretos no Oeste Paulista, onde o café foi “substituído 

por magníficos pastos para o gado”, ao passo que nessa grande zona do oeste constituída 

como sertão, ainda em 1910 a indicação geral das cartas se dava como “Terras 

desconhecidas habitadas por índios” (Idem, 1945b, p.24-25). 

 

3 – Delgado de Carvalho: a “região natural” a luz da Geografia brasileira  

 

Mesmo de corte mais sociológico do que geográfico, é importante lembrar aqui a 

atenção dada por Delgado de Carvalho ao regionalismo presente nos estudos de Silvio 

Romero, pois dão margem a uma contribuição elementar aos estudos geográficos no 

Brasil até então ignorado pela escola francesa em “suas bibliografias e citações” 

(CARVALHO, 1941b, p.425). É o caso da influência da Escola “La Science sociale” 

firmada pelos discípulos de Frederic Le Play40, que produziram “valiosos trabalhos de 

genuína geografia humana [...] principalmente sob forma de monografias”, onde via de 

rega exagerava-se em elementos classificatórios um tanto rígidos e com poucas relações 

entre si (Ibid., p.425).  

Essa escola, de acordo com Berdoulay, não conseguiu penetrar no sistema 

universitário francês, estando assim excluída das “escolas primarias e secundarias” 

(BERDOULAY, 2017, p.99). É curioso observar que mesmo restritas a “cursos e 

conferências somente em associações marginais ao sistema de ensino”, foi essa escola de 

pensamento que popularizou “o estudo dos pays” como forma de reagir ao “jacobinismo” 

e ao próprio desafio alemão decorrente da derrota na guerra franco-prussiana (Ibid, 

p.127). Assim, ao propor uma “teoria da descentralização espacial nas áreas politicas, 

sociais e econômicas” como meio de demonstrar a centralidade do lugar pela influencia 

do trabalho e por assim dizer, pela “organização familiar”, abriu caminho na definição 

dos critérios de base das divisões regionais” (Ibid, p.129). 

Já no Brasil, fica evidente a aproximação das ideias regionalistas de Le Play quando 

se lê a carta de Silvio Romero a José Oiticica em 1906, onde o autor chama atenção para 

os le pays franceses como um método a se estudar as regiões do Brasil, mesmo que 

contrário a “disciplina e a severidade de método da escola” (ROMERO, 1910, p.191). De 

sólida extração nacionalista, Romero se utilizava da embrionária ideia das divisões 

regionais, a partir da realidade brasileira como meio de encaminhar os estudos regionais 

no caminho da integração nacional.  

Segundo Costa é dai que Silvio Romero entre tantos outros, fundam a Escola de 

Recife, com o intuito de renovar a “filosofia nacional dominante”, baseado em um 

“ecletismo espiritualista” – que pode ser lido numa mistura de positivismo, materialismo 

e darwinismo (COSTA, 2009, p.44). Da junção entre a investigação empírica da cultura 

brasileira e o método investigativo de Le Play, Romero produziu uma fecunda síntese 

geográfica ao dividir o Brasil em treze regiões consideradas como zonas sociais, ou seja, 

                                                
40 Vale lembrar que tanto Vidal de La Blache como Elisée Reclus foram discípulos de Le Play. 

Curiosamente os dois discípulos influenciaram na formação de Delgado de Carvalho, que junto com Silvio 

Romero e Oliveira Vianna buscou no Brasil conduzir um projeto de “organização nacional em bases 

nacionalistas, através da construção de um conhecimento que tornaria possível a criação da unidade 

nacional” (COSTA, 2009, p.45). 
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as zonas geográficas classificadas “pela natureza do trabalho a que dão origem” 

(ROMERO, 2001, p.53). Nas palavras de Guimarães a fertilidade de Romero foi 

introduzir uma proposta de divisão regional não mais baseada em “regiões naturais, mas 

em zonas sócio-econômicas” (GUIMARÃES, 1941, p.360). 

Por outro lado, segundo Machado (2000) Delgado de Carvalho traçou um caminho 

inverso ao de Silvio Romero. Além de geógrafo, possuía formação em história e 

sociologia que, quando chegou ao Brasil, possibilitou-o de participar do fórum de debates 

sociológicos pela Associação Brasileira de Educação (ABE). Com Fernando de Azevedo 

lançou o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932), pois acreditava na ruptura 

da “dimensão teórica das análises sociais até então realizadas por intelectuais como Silvio 

Romero” sem valor algum de aplicação científica (Op. cit, 2009, p.46).  

Penha afirma que é com sua obra “Geographia do Brasil” publicada em 1913, que a 

concepção de grandes regiões naturais adotadas posteriormente nos programas de “ensino 

secundário” pelo governo Vargas, como também pelo Conselho Nacional de Geografia 

em 1941 ganham relevo em âmbito nacional (PENHA, 2009, p.119). Desse quadro, pode-

se dizer que as noções de divisão regional no Brasil emergem com mais rigor científico e 

didático na compreensão geográfica como também nas ciências sociais de modo geral. 

Delgado de Carvalho do mesmo modo que buscava contribuir com a “tendência geral das 

ciências sociais para integração” nacional, não dispensava argumentos convincentes na 

produção de uma geografia integral – colidindo as relações mútuas entre regiões naturais 

e humanas (CARVALHO, 1941b, p.429).  

É nesse sentido que pode ser considerado certo exagero as afirmações de Fabio de 

Macedo Soares Guimarães, o então chefe da Secção de Estudos Geográficos do Conselho 

Nacional de Geografia, que elaborou uma obra síntese da “Divisão Regional do Brasil” 

(GUIMARÃES, 1941, p.349). Neste trabalho considerou os estudos de Delgado de 

Carvalho como a melhor divisão regional em geografia física baseada nas regiões naturais 

“fortemente ligadas ao determinismo geográfico”, mas por outro lado descartou a 

complexidade de seus estudos regionais, adotando as “divisões em regiões econômicas, 

relativas, portanto a fatos de Geografia Humana” contemplada no estudo do “Conselho 

Técnico de Economia e Finanças (desde que o Estado do Maranhão e Piauí fosse incluído 

na região Nordeste)” (Ibid, p.368). 

É interessante observar, que já em sua tese de doutorado sobre o “Brasil Meridional”, 

Delgado de Carvalho (2016), seguindo os passos da divisão regional proposta de Elisée 

Reclus incluía não só o Rio Grande do Sul nessa grande região natural, bem como 

desligava São Paulo do eixo de Minas Gerais, - distanciando-se assim da divisão regional 

proposta por Said Ali. Ora, mesmo considerando certo “determinismo do meio”, Carvalho 

atribuía esse determinismo como negativo, pois “diante dos progressos científicos do 

homem, estes meios restritivos ou repressivos de seu ajustamento” iriam “pouco a pouco 

cedendo” o “imperativo imposto pelas barreiras naturais” (Idem, 1941b, p.422). Dito de 

outro modo, quando Carvalho aproximou tanto São Paulo como o Rio Grande do Sul para 

o complexo de uma grande região natural, o Brasil Meridional, já se atentava para 

alterações nos tipos de povoamento e colonização das zonas pioneiras com franca 

expansão – tendo fundamentalmente o fator imigrante na formação da pequena produção 

mercantil nestas zonas (CARVALHO, 2016, p.29). Aliás, insistiu nessa complexa divisão 

regional para o Brasil Meridional, agrupando as zonas geográficas em torno das principais 

produções “como o próprio centro das atividades, em torno da qual gravita toda a vida 
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econômica e financeira do Estado”, a saber: a região do café (São Paulo), a região do mate 

(Paraná e Santa Catarina), a região da pecuária (Rio Grande do Sul) (Ibid., p.29). 

Feitas essas observações, não estaríamos aqui diante de uma divisão regional mais 

rica e com maior grau de complexidade das combinações geográficas caras ao 

pensamento de André Cholley (1964)? Aliás, de acordo com Mamigonian, não seria esta 

proposta regional de “forte base dialética” (MAMIGONIAN, 1997, p.135) que contribuiu 

de maneira efetiva para a construção de nosso projeto nacional de desenvolvimento 

quando reconheceu prematuramente uma região central do core econômico irradiadora de 

tentáculos nas “três grandes penínsulas” - do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste, bem 

como a ilha amazônica integrando todo o território como apontam os estudos de 

geopolítica do Brasil forjado pelo então general Golbery Couto e Silva (1981)?  

 

4 – Resultados preliminares: A divisão regional no estudo da paisagem 

  

Quando chegou ao Brasil, a primeira missão desempenhada por Pierre Monbeig foi 

procurar orientar os estudos regionais partindo da clássica formula de Albert Demangeon, 

para qual a tarefa do geógrafo “consiste em localizar, descrever, e explicar” (MONBEIG, 

1949, p.20). É nessa direção se encontram os primeiros trabalhos regionais do Oeste 

Paulista, organizados e sistematizados pela escola de geografia da Universidade de São 

Paulo nos idos da década de 40. 

Isso pode ser visto no acalorado debate entre o núcleo paulista da AGB liderados, 

sobretudo por Pierre Monbeig, e o Conselho Nacional de Geografia (CNG) sobre os 

aspectos que permitiram uma organização da divisão regional do Estado de São Paulo. 

Naquela ocasião, o núcleo paulista produziu alguns feitos significativos em relação ao 

eixo institucional do Rio de Janeiro (CNG) não caindo em um determinismo anacrônico 

imerso na confusão reinante entre região natural e região humana. Aliás, essa concepção 

permitiu superar as assertivas que reconheciam e delimitavam “as regiões naturais e suas 

relações com as atividades dos homens que nelas habitam” enquadrando “fatos sociais e 

econômicos nas paisagens naturais” (Idem, 1957, p.142). Ao considerar a “região 

histórica” como valor superior a unidade natural, - categoria inicialmente utilizada por 

Pierre Deffontaines (Pays de L’Etat de Saint-Paul) – Monbeig41 sustenta que a solidez de 

tal ponto de vista tem a vantagem de destacar os traços “essências da geografia paulista: 

o dinamismo do povoamento”. Mas, que, todavia, é preciso ter em mente que a “estrutura 

econômica é o fator decisivo”, é a partir dela que se pode estabelecer uma divisão regional 

na geografia – embora esta instância não suprima o aspecto dominante de outros 

complexos regionais como, por exemplo, o elemento étnico, a estrutura agraria ou a 

cidade propriamente dita (Ibid., p.151).  

Por outro lado, segundo nos informa Etges, a chegada do geografo alemão Leo 

Waibel como “assessor técnico do Conselho Nacional de Geografia” proporcionou um 

salto qualitativo nos estudos da paisagem promovido até então pela institucionalidade 

estatal (ETGES, 2000, p.12). Primeiramente, Waibel procurou introduzir nos estudos 

geográficos o método utilizado pelo primeiro economista que tratou de sistematizar a 

influência do mercado em relação à economia agrária nos idos de 1826 (WAIBEL, 1958, 

                                                
41 É preciso chamar atenção que a crítica de P. Monbeig a noção de “região natural” é endereçada a escola 

francesa de Vidal de La Blache, para quem a “a região natural constituía inexoravelmente a base territorial 

dos gêneros de vida” (MONBEIG, 1940, p.236).   
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p.72). Segundo relata, a teoria do “Estado Isolado” elaborada por Von Thünen “interessa 

a metodologia da geografia econômica” já que a lei dos graus de intensidade numa mesma 

distancia, representam “espacialmente a influencia que os preços” dos cereais exercem na 

agricultura (Ibid., p.72). Daí sua importância de delimitar o Estado Isolado em divisões 

representadas por anéis derivadas da forma de economia, atividade, e sistema de 

atividade, - que nada mais é do que o “conceito das formações econômicas no seu sentido 

e assunto, mas [...] também um importante esclarecimento para a sua localização” (Ibid., 

p.78).  

Com efeito, outra questão fundamental a se considerar nos estudos de Waibel é o 

debate levantado sobre a formação das zonas pioneiras, revelando que “nem o extrativista 

e o caçador, nem o criador de gado, podem ser considerados como pioneiros” (WAIBEL, 

1955, p.391). Conforme sustenta Waibel somente o agricultor pode ser considerado 

pioneiro já que foi “capaz de transformar a mata virgem numa paisagem cultural e de 

alimentar um grande numero de pessoas numa área pequena” (Ibid., p.391).  

Do mesmo modo, é que Pierre Mombeig também enfatiza o surgimento das pequenas 

propriedades na diferentes zonas pioneiras como força motriz das transformações da 

paisagem ao diferenciar os caboclos, os aventureiros, os caçadores e desbravadores 

modestos, sobretudo os mineiros, dos verdadeiros pioneiros. Tomando como exemplo a 

zona pioneira do Oeste Paulista, resumiu estes “caboclos das glebas” como os “últimos 

representantes da velha economia rural e do antigo povoamento do sertão”, e não mais 

“sentinelas avançadas da marcha para o oeste” (MONBEIG, 1953, p.458). Em suas 

palavras, com o rápido progresso da pequena propriedade no Brasil Tropical antes da 

crise de 1929, a grande faixa pioneira não representava mais o “apanágio dos fazendeiros” 

(Ibid., p.459). 

Outro estudioso das zonas pioneiras do Brasil que merece destaque nesse intermeio 

de tempo foi o geógrafo americano, Preston James, que segundo Carvalho procurou 

explicar a marcha para o oeste através do fenômeno da expansão dos estabelecimentos 

(expanding settements) pelas colonizações europeias no sul do Brasil, comparando-as 

com os vácuos de povoamento (hollow frontiers) no Estado de São Paulo (CARVALHO, 

1939, p.79). Sua tese central foi caracterizar, sem desconsiderar o contraste fisiográfico 

térmico-vegetativo como fator de localização, que “os colonos do Sul, contrariamente ao 

que se dava com os colonos de outras partes do Brasil, não foram obrigados a se adaptar 

a uma sociedade já estabelecida, mas ficaram livres de criar a sua própria sociedade que 

foi essencialmente uma democracia rural” (Idem, 1941a, p.129). Em seguida diz que o 

“Sul prospera porque se desenvolveu dentro de uma regime econômico em que ficou 

ausente toda e qualquer fonte de riqueza especulativa” (Ibid., p.131). E conclui afirmando 

que “o sistema da grande propriedade rural com a sua sociedade aristocrático-feudal e 

seus trabalhadores assalariados nunca pode vingar no sul, a não ser nas pastagens e nos 

campos” (Ibid., 131). As próprias “matas, apesar de pertencerem a uns poucos 

proprietários, nunca foram efetivamente ocupadas pelos luso-brasileiros” (Ibid., p.131). 

Em suma, fica evidente que há um denominador comum em todos os estudos da 

paisagem produzidos pelos geógrafos franceses, alemães e americanos: a estrutura 

fundiária combinada ao aspecto imigratório no desenvolvimento das análises regionais. 

Dito isso, não há dúvidas quanto o papel das modificações promovidas nas paisagens 

rurais de todo o Brasil Meridional pelo imigrante europeu, mas há certo exagero nessas 

conclusões.  
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Primeiramente, parece-nos pertinente situar as observações de Delgado de Carvalho 

como a primeira crítica da geografia moderna brasileira às análises emitidas pelos 

geógrafos do centro do sistema capitalista que aqui desembarcaram. Para o pai da 

geografia brasileira, as zonas pioneiras e os núcleos de povoamento constituídos em todo 

o Brasil meridional apresentavam certa homogeneidade, mesmo com todas as 

diferenciações possíveis (étnicas, econômicas, fundiárias, urbanas), tanto em seus 

aspectos naturais, quanto humanos. É dai que se pode extrair, por exemplo, a inclusão dos 

negros, caboclos, mestiços e cafuzos, - os desbravadores do sertão - ao lado dos colonos 

imigrantes como transformadores da paisagem, seja ela definida como rural, ou cultural 

nas zonas em expansão.    

Na verdade, para Carvalho o fundamental na explicação do fenômeno das frentes 

pioneiras, estava em demonstrar o “movimento de urbanização determinado por uma 

rápida industrialização” em toda a faixa meridional (CARVALHO, 1941a, p.125). É 

evidente que em determinadas áreas dessa grande região natural alguns fatores 

predominariam uns sobre os outros, mas que a chave explicativa para o desenvolvimento 

regional e sua homogeneidade estava representada pela passagem das relações feudais às 

relações capitalistas de produção. Em outras palavras, a transição da pequena produção 

mercantil ao capitalismo industrial e financeiro. 

Eis o salto promovido por Delgado de Carvalho na renovação nos estudos da 

paisagem, enriquecendo e modernizando as análises regionais sob a ótica nacional, 

podendo ser considerado, nas palavras de Bernardes, um “marco no desenvolvimento da 

Geografia brasileira” (BERNARDES, 1982, p.520). 

 

5 – Considerações Finais 

 

Alexander von Humboldt estava certo quando observou em uma de suas viagens 

exploratórias na região equatorial (Orenoco-Amazonas) do novo continente que o 

desenvolvimento das nações, como dos próprios “indivíduos”, não dependem tanto de 

seu grau de cultura espiritual,  (científico) para a manutenção de repúblicas ou monarquias 

constitucionais, mas sim, da “fuerza de caráter de la nación, de la asociación de energia 

e paz, apasionamiento y paciência, que mantienen viva e vigorosa una constituición; y 

luego, de las condiciones locales en que se mueve el pueblo, y las relaciones políticas 

entre un Estado y sus vecinos” (HUMBOLDT, 2005, p.415). Daí que as colônias quando 

formadas politicamente suas repúblicas, não deveriam restringir-se em hesitantes 

imitações, - geralmente mais intensas nas massas nacionais do que nos indivíduos - mas 

voltar-se primeiramente na situação característica em que “se encuentra una sociedade 

que de pronto se desprende de un mundo de cultura más vieja que la suya, se ve libre de 

todas sus trabas exteriores y está constituída por indivíduos que no admiten que una casta 

domine dentro del Estado” (Ibid, p.415). 

Ora, quando propomos estudar o a construção da moderna geografia brasileira através 

das pioneiras observações de Delgado de Carvalho nos estudos regionais da paisagem, 

não restam dúvidas que as observações de Humboldt a um século de distancia de nossa 

formação social, resultaram em um terreno fértil para seu desenvolvimento. Tanto é que 

Delgado de Carvalho percebeu precocemente o envelhecimento do sentido geográfico 

dado pelas escolas posicionadas no centro dinâmico do sistema capitalista, e assim 

procurou esboçar uma visão geográfica que correspondesse ao dinamismo do próprio 

subdesenvolvimento brasileiro pelas vias da integração nacional.  
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Nacionalista como Ignácio Rangel compreendeu que na formação nacional, a 

economia brasileira, diferentemente da economia europeia na idade média, “nunca foi 

uma economia fechada”, mas sim “um complemento de outras economias muito mais 

desenvolvidas” (RANGEL, 2005, p.42). Ao passo que quando o Brasil passou a se 

industrializar pelo processo de substituição de importações, a rapidez e o dinamismo das 

alterações das paisagens rurais e urbanas só teriam força explicativa por uma visão de 

conjunto do Brasil Meridional, e não por simples fragmentações e diferenciações sociais. 

Ao fim e ao cabo, pode-se dizer que Delgado de Carvalho fundou por terra os 

alicerces da moderna geografia brasileira: dinâmica e transformadora substituiu as 

monografias geográficas pelos estudos regionais, isto é, esboços de geografia econômica 

e social que pudessem acompanhar o “ritmo acelerado” do desenvolvimento nacional em 

seus distintos níveis e escalas de abstração.  
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