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RESUMO  
 

Os maciços costeiros no centro-norte catarinense ainda apresentam remanescentes de Floresta 

Ombrófila Densa (Mata Atlântica) e de vegetação de restinga, estando comprimidos entre 

trechos urbanos e o mar. Devido à intensa pressão antrópica sobre essas áreas costeiras e a 

relevância da biodiversidade para o adequado funcionamento dos ecossistemas litorâneos 

objetivou-se analisar a ecologia da paisagem por meio do uso e a cobertura do solo, dos 

aspectos sócio-culturais, geológicos/geomorfológicos e estrutura espacial da paisagem dos 

Maciços Costeiros da Praia Vermelha, em Penha, Cabeçudas, em Itajaí e Costa Brava, em 

Balneário Camboriú. Para isso, utilizou-se como espécie-chave Euterpe edulis, considerando 

a sua presença como indicadora de integridade ecológica. Foram utilizadas imagens de satélite 

processadas no SPRING 5.1.5, saídas de campo, entrevistas com a população residente e 

visitante e medidas da paisagem (forma, perímetro e área). Resultou em mapas temáticos com 

as informações do uso e cobertura do solo, distribuição das manchas de vegetação e a 

geologia desses Maciços Costeiros, assim como avaliação da integridade ecológica e análise 

de ameaças e oportunidades. Foi possível perceber a ausência de Floresta Ombrófila Densa 

Clímax nos Maciços Costa Brava e Cabeçudas, nesse último também a ausência de Euterpe 

edulis. Além disso, pode-se concluir que a perpetuidade da biodiversidade é prejudicada pela 

fragmentação entre os três maciços, devido à ausência de corredores e a presença de 

sumidouros, tais como a BR-101, Interpraias e conurbação. Referente à 

geologia/geomorfologia definiu-se rochas do Complexo Granulítico de Santa Catarina no 

Maciço Costeiro Praia Vermelha; o Maciço Costeiro Cabeçudas é composto por rochas do 

Complexo Brusque, caracterizado pela presença de falésias que são muito vulneráveis e o 

Maciço Costeiro Costa Brava por rochas do Complexo Camboriú e Granito Guabiruba. Por 

fim, a respeito da sócio-cultura pode-se afirmar que os três maciços costeiros tem uma rica 

história cultural, mas pouco valorizada pelos turistas e moradores. A cultura açoriana 

predomina no maciço costeiro da Praia Vermelha, representado pela ocupação baseada na 

comunidade de pescadores.  Por outro lado, o maciço costeiro de Itajaí desenvolveu-se pelas 

atividades portuárias e colonização mista entre alemães e açorianos. Por fim, o município de 

Balneário Camboriú teve uma ocupação diferenciada em relação aos outros dois municípios, 

com a migração dos teutos-brasileiros.  O potencial turístico deve ter como base o ecoturismo, 

pois é a melhor forma de utilização das áreas dos maciços costeiros, onde a flora e a fauna 

terão a possibilidade de serem conservadas e valorizadas. 

 

Palavras-chave: Paisagem, Maciços Costeiros, Fragmentação de Habitat. 
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ABSTRACT 

The coastal massifs of Santa Catarina’s central coast still have remaining vestiges of 

Dense Ombrophylous Forest (Mata Atlântica) and Atlantic Coast (Restinga) vegetation: 

squeezed between the urban zones and the sea. Due to the intense anthropic pressures 

now placed on these coastal zones, and their crucial role in the biodiversity for the 

proper functioning of the coastal ecosystems, this study analyzed the ecology of the 

landscape  in terms of land use and cover, sociocultural and geological and 

geomorphological aspects, and the spatial structure of the landscape, of the Coastal 

Massifs of Praia Vermelha, in Penha, Cabeçudas, in Itajaí, and Costa  Brava, in 

Balneário Camboriú. The species Euterpe edulis was defined as the key species for this 

purpose, as its presence is considered an indicator of ecological integrity. Satellite 

images were used, processed using SPRING 5.1.1, together with interviews with 

members of the resident and tourist populations, and measurements of the landscape 

(shape, perimeter, and area). Based on these aspects, thematic maps were produced, 

with information on land use and vegetation cover, distribution of vegetation clusters 

and geology of these Coastal Massifs, with evaluation of the ecological integrity and 

analysis of threats and opportunities.  It was found that Dense Ombrophylous Forest 

Climax vegetation is absent in two of the massifs (Costa Brava and Cabeçudas), and 

that Euterpe edulis is also absent in the latter. It is also concluded that the perpetuity of 

the biodiversity is harmed by the fragmentation between the three massifs, caused by 

the absence of green corridors between them, and the presence of sink zones, such as 

the BR-101, Interpraias and conurbation highways. In regards to the 

geological/geomorphological aspects, rocks of the Santa Catarina granulite complex 

were found at the Praia Vermelha Coastal Massif, characterized by the presence of cliffs 

that are highly vulnerable to erosion, and the Costa Brava Coastal Massif, characterized 

by rocks of the Camboriú complex and Guabiruba granite. Analyzing these three coast 

massifs from the sociocultural point of view, it is noted that they have a rich cultural 

history that is undervalued by tourists and residents. The Azorean culture is 

predominant on the coastal massif of Praia Vermelha, represented by occupation 

gathered around the fishing community. On the other hand, the municipality of Itajaí 

has developed based on its port activities and mixed colonization of people of German 

and Azorean descent. Finally, the town of Balneário Camboriú had a different 

occupation compared to the other two municipalities, with the migration of Teuto-

Brazilians. The tourist potential should be based on ecotourism, as this is the best form 

of using the massif coastal areas, enabling the preservation of the flora and fauna. 

Keywords: Landscape, Coastal Massif, Fragmentation of Habitat. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 A crescente urbanização dos ambientes naturais tem resultado em degradação 

dos últimos remanescentes de Floresta Ombrófila Densa no Brasil, e perda da 

biodiversidade local - a expressiva diversidade biológica localizada no Bioma Mata 

Atlântica, rica em espécies endêmicas, a torna um dos hotspots de conservação do 

planeta Terra. Além disto, este bioma integra uma das maiores florestas tropicais das 

Américas, cobrindo cerca de 150 milhões de hectares, possuindo alta heterogeneidade 

de habitats – devido a variedade de altitudes - combinada com regiões de alta e baixa 

precipitação. Faz-se notável, portanto, a necessidade de estudos sobre como vem 

ocorrendo os impactos antrópicos e qual a resultante na configuração da paisagem 

alterada pela fragmentação. (Catelani, 2007; Chediack, 2008; Ribeiro, 2009).  

Além disso, a Mata Atlântica como floresta tropical ocupa um papel 

indispensável na prestação de serviços ambientais, tais como: regulação do clima, do 

ciclo hidrológico e de carbono; proteção das margens e calhas dos rios; provisão de bens 

diretos; suporte para a formação dos solos. Pode-se agregar ainda valores turísticos, 

culturais, esportivos, de lazer e estéticos (Lévêque, 1999;Whiteman, Dorsey & 

Wittneben, 2010; Gilbert, 2010; Bayon & Jenkins 2010; Young et al,. 2010). No 

entanto, o equilíbrio desses serviços vem sendo alterado constantemente por diversos 

vetores de pressão, ocasionando instabilidade e desordem no funcionamento dos 

ecossistemas. Os ecossistemas fragmentados têm seus processos e ciclos perturbados, 

implicando em efeitos interligados como, por exemplo, a perda da variabilidade 

genética pelo isolamento das populações (endogamia), a extinção local de espécies 

adaptadas para aquele hábitat e o aumento de espécies exóticas e comuns que demarcam 

ambientes alterados (Luz, 2002; Ricklefs, 2003). 

Impacto adicional se dá sobre a diversidade cultural das comunidades 

tradicionais que ocupam os remanescentes ou seu entorno, causando efeitos em cascata 

que derivam em perda das características culturais, das fontes de subsistência e de 

geração de renda, e da qualidade de vida. Adams et al. (2004), Gilbert (2010) e Persha 

et al. (2011) chamam a atenção para áreas com alta prioridade de conservação da 

biodiversidade sobrepostas a algumas regiões de alta pobreza da população, revelando 

uma situação socioambiental crítica e a ser modificada. A realidade dessas comunidades 

aponta que não há uma relação proporcional entre degradação florestal e 

enriquecimento da população. 
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A Mata Atlântica é a vegetação predominante nas zonas costeiras brasileiras - 

estas têm como característica ser um ambiente único integrado por manguezais, recifes 

de coral, restingas, lagunas, estuários e deltas, também amplos em diversidade biológica 

(Diegues, 2001; Oliveira, 2010; Suhogusoff & Piliackas, 2007). Tais áreas - incluindo 

seus promontórios - são degradadas principalmente pela construção de novas moradias e 

complexos industriais, turísticos e comerciais, alocados de forma desordenada sobre as 

áreas naturais. A especulação imobiliária - como fator de degradação - se dá por meio 

da apropriação indevida e a ocupação desenfreada do solo, ocorrendo verticalização, 

urbanização e perda do valor paisagístico (Soares et.al, 2006; Oliveira, 2010). A 

litoralização é um processo histórico no território brasileiro, e no momento, ocorre uma 

revalorização no litoral brasileiro advinda da expansão das atividades econômicas como 

o turismo, a captação de petróleo, e a construção de portos e aeroportos (IBGE, 2010).  

Outra característica das zonas costeiras é a presença de promontórios, que são 

serras cristalinas litorâneas comumente compostas de granitos e gnaisses, com formato 

de pontas rochosas de diversos tamanhos (largura e comprimento), atingindo mares, 

oceanos, lagunas, estuários e baías (Cerchiari, 1999; Horn Filho, 2011). Os 

promontórios fazem parte de um complexo maior chamados maciços costeiros, 

representados por áreas montanhosas com origem em massas magmáticas plutônicas ou 

metamórficas, sendo relativamente extensos. Os promontórios costeiros, típicos pela 

localização entre o oceano e as regiões urbanas, têm por característica serem 

naturalmente fragmentos de vegetação; ao mesmo tempo, seu aspecto geomorfológico e 

edáfico inviabiliza atividades agropecuárias (Marenzi, 2005). No estado de Santa 

Catarina, os promontórios que antes possuíam áreas de vegetação contíguas com as 

planícies litorâneas foram se tornando gradativamente fragmentos isolados de Mata 

Atlântica em diversos estágios de conservação (Horn Filho, 2011). 

 A supressão de vegetação ocorrida nas zonas litorâneas deriva-se em manchas 

isoladas, que por sua vez exercem uma função ecológica debilitada e distinta do 

desempenho de uma floresta em continuidade. Uma das consequências é o efeito de 

borda, que compromete o funcionamento do ecossistema através da diminuição nas 

populações vegetais climácicas que são influenciadas pela entrada de luz nas laterais do 

fragmento. Após a degradação, inicia-se um processo natural de recomposição da área, 

com plantas pioneiras que iniciam um processo de recolonização que confere uma 

menor diversidade de organismos na formação florestal. Entretanto, a conectividade 
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entre as manchas de vegetação remanescentes pode sustentar a estabilidade no 

funcionamento dos ecossistemas (Bocco et al., 2005; Cadenasso et.al, 2003; 

Pichancourt et al., 2006; Ricklefs, 2003). 

 Li & Mander (2009) advertem que o avanço das zonas urbanas sobre as áreas 

vulneráveis, a gestão inadequada dos recursos naturais e o despreparo para agir perante 

emergências podem resultar em calamidades públicas, trazendo altos custos econômicos 

e sociais (Costanza et al., 2006). Portanto, a partir do estudo dos maciços costeiros e dos 

promontórios rochosos, objetos deste estudo, aspira-se avaliar o nível de conservação da 

biodiversidade, compreender os processos existentes e a relação que há entre eles para 

propiciar uma adequada gestão destas áreas. A ferramenta escolhida para avaliar a 

integridade das áreas foi a Ecologia da Paisagem, que fornece o entendimento 

necessário das inter-relações entre os diversos fatores contribuintes na formação das 

unidades espaciais que formam a paisagem, possibilitando a compreensão dos processos 

naturais e culturais atuantes nos ecossistemas com fins de análise, uso sustentável e de 

conservação da biodiversidade (Troll, 1971apud Metzger 2001; Rocha, 1995).  O termo 

Ecologia da Paisagem foi introduzido em 1939, por Carl Troll biogeógrafo alemão que 

traz como conceito chave a heterogeneidade espacial do local onde ser humano habita. 

 Para análise da estrutura espacial da paisagem e da integridade ecológica neste 

estudo utilizou-se o Euterpe edulis Martius 1824 (palmito juçara) como espécie-chave, 

devido a sua presença nas formações vegetacionais em estágio avançado e clímax da 

Floresta Ombrófila Densa, pois este é tipicamente uma espécie climácica. Ao longo da 

evolução dos estágios sucessionais diversas espécies da flora vão colonizando o 

ambiente e ao mesmo tempo outras vão desaparecendo, preparando as condições 

apropriadas para o estabelecimento das etapas superiores até alcançar a estabilidade 

dinâmica da floresta clímax. O palmiteiro citado potencializa esse desenvolvimento, 

pois a sua presença atrai diversas espécies de mamíferos e aves que enriquecem as 

relações ecológicas na floresta, possibilitando a sucessão dos estágios pelo aumento da 

complexidade das interações (Reis, 1995). Acrescenta-se que a espécie Euterpe edulis 

(palmiteiro) por meio de todos estes aspectos ele pode ser considerado como uma 

espécie-chave para indicar a integridade biológica
1
 dos maciços costeiros estudados. 

                                                           
1 Se refere a “capacidade de manter uma comunidade de organismos equilibrada, integrada e 

adaptativa, possuindo diversidade e organização funcional semelhantes às áreas que conservam o habitat 

natural da região” definido por Karr (1981). 
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 Nesta pesquisa adaptou-se o termo integridade biológica para integridade 

ecológica com fins de utilização da classificação de Conservation Biology (2004) 

entendendo o como o grau no qual um conjunto de organismos mantém sua 

composição, sua estrutura e sua função ao longo do tempo, se comparado a um conjunto 

que não tenha sido alterado pelas ações humanas. 

Esta pesquisa teve como objetivo principal analisar a ecologia da paisagem por 

meio da situação sócio-cultural/potencial turístico, do uso e cobertura do solo, da 

geologia/geomorfologia dos Maciços Costeiros e seus promontórios rochosos do 

centro-norte de Santa Catarina. Para possibilitar a análise definiram-se os objetivos 

específicos: (1) caracterizar a situação de uso e cobertura do solo dos Maciços 

Costeiros do centro-norte catarinense; (2) caracterizar a situação sócio-

cultural/potencial turístico dos municípios onde estão inseridos os Maciços 

Costeiros do centro-norte catarinense; (3) caracterizar a geologia e a 

geomorfologia dos Maciços Costeiros do centro-norte catarinense; (4) levantar as 

espécies de aves e mamíferos dispersores do Euterpe edulis; (5) caracterizar a 

estrutura espacial, por meio da espécie-chave Euterpe edulis, dos Maciços costeiros 

como ambiente para a biodiversidade; (6) caracterizar a integridade ecológica dos 

Maciços costeiros para a conservação da biodiversidade; (7) levantar as 

oportunidades e as ameaças dos Maciços Costeiros para promover a conservação 

da biodiversidade. 

Face a contextualização exposta, este trabalho buscou responder as seguintes 

perguntas de pesquisa: a situação sócio-cultural, o uso e cobertura do solo e a 

geologia/geomorfologia dos Maciços Costeiros pode propiciar o entendimento da 

ecologia da paisagem? Qual o grau de integridade ecológica dos Maciços Costeiros e 

seu valor para conservação da biodiversidade? A análise da ecologia da paisagem 

possibilita compreender a situação dos Maciços Costeiros Praia Vermelha, Cabeçudas e 

Costa Brava e seus respectivos promontórios rochosos (Monge-São Roque, Farol e 

Taquaras-Taquarinhas) em relação as suas potencialidades e vulnerabilidades? 

Esta pesquisa faz parte do Projeto Biodiversidade – FAPESC (Fundação de 

Apoio à Pesquisa de Santa Catarina) nº de protocolo 4426/2010-1, na qual foram 

realizados diversos levantamentos referentes a sócio-cultura, potencial turístico, plantas 

medicinais, plantas ornamentais e frutíferas, organismos de costão rochoso (algas e 

moluscos) e geologia/geomorfologia. 
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2. ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo situa-se no litoral centro-norte catarinense, classificados por 

Guadagnin & Laidner (1999) como Promontório da Praia Vermelha em Penha, 

Promontório da Costa Brava em Balneário Camboriú e Promontório de Cabeçudas e 

Praia Brava em Itajaí. No entanto, neste estudo tal classificação foi adaptada 

entendendo-se que os Maciços Costeiros, constituídos por um ou mais promontórios 

rochosos (Fig. 1), conforme a classificação de Horn Filho (2011) sendo: Maciço 

Costeiro Praia Vermelha e Promontório Rochoso Monge-São Roque em Penha, Maciço 

Costeiro Cabeçudas e Promontório Rochoso Farol em Itajaí, Maciço Costeiro Costa 

Brava e Promontório Rochoso Taquaras-Taquarinhas em Balneário Camboriú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Localização da área de estudo litoral centro-norte de Santa Catarina. 

Fonte: Laboratório de Ecologia da Vegetação Costeira – UNIVALI. 
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2.1 Maciço Costeiro Praia Vermelha 

 

O Maciço Costeiro Praia Vermelha está localizado em Penha – SC, sendo que o 

município tem uma população de 25.141 habitantes, com uma área de 62.000 km², 

densidade demográfica de 406 hab/km². A incidência de pobreza é de 33% da 

população (IBGE, 2010).   

O município de Penha tem como limites, ao Norte Balneário Piçarras, ao Sul 

Navegantes, ao Leste o Oceano Atlântico e a Oeste Balneário Piçarras. Sua altitude é de 

20m em média e localiza-se entre a latitude 26º46 e longitude 48º38. O clima do 

município classifica-se como mesotérmico úmido, com temperatura máxima de 35°C e 

mínima de 8°C (PMP, 2010). A precipitação anual varia entre 1.400 e 1.500 mm e 

umidade relativa do ar em torno de 85%. As atividades econômicas predominantes são 

o turismo, a maricultura e a pesca e menos expressivamente a agricultura.  

 

2.2 Maciço Costeiro Cabeçudas 

 

O Maciço Costeiro Cabeçudas está localizado na cidade de Itajaí – SC, que 

apresenta uma população de 183.373 habitantes, com 289 km², sendo 634 hab/km². A 

economia é baseada na atividade portuária, mas com representativa pesca e turismo. O 

índice de pobreza é de 29% da população (IBGE, 2010). 

O Município de Itajaí compõe a Foz do Rio Itajaí-Açu, está estabelecido entre os 

paralelos 26º44’41º e 27º22’57” de latitude Sul; 48º27’52” e  49°02’08” de longitude 

Oeste. Tem como limites ao leste o Oceano Atlântico, ao sul Balneário Camboriú e 

Camboriú, ao norte Navegantes e a oeste Ilhota, Gaspar, Brusque. O clima é tipo 

mesotérmico úmido, com verão quente com temperaturas acima de 37ºC, porém no 

inverno chega a 10ºC, tendo como temperatura média em torno de 21ºC. As 

precipitações variam entre 1400 a 2000 mm anuais e a umidade relativa do ar é em 

torno de 85% (PMI, 2010).  

 

2.3 Maciço Costeiro Costa Brava 

 

O Maciço Costeiro Costa Brava localiza-se em Balneário Camboriú, que possui 

uma população de 106.220 em um território de 47 km², sendo sua densidade 

demográfica de 2.310 hab/Km². A base da economia é o turismo, sendo que durante a 
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alta temporada, que ocorre de dezembro à fevereiro, a população chega a 1,5 milhão de 

habitantes. A incidência de pobreza é de 25% (IBGE, 2010). 

O Município de Balneário Camboriú compõe a bacia do rio Camboriú, possui 

clima temperado quente, com temperatura média entre 15ºC e 30ºC, altitude 18 metros 

acima do nível do mar. A precipitação é em média de 1500 mm por ano. Faz divisa com 

Camboriú a oeste, Itajaí ao norte, Itapema ao sul (PMBC, 2010). 

 

2.4 Espécie-chave 

 

A área de estudo é constituída do Bioma Mata Atlântica, o qual contém 

remanescentes de Floresta Ombrófila Densa (FLOD), também chamada vulgarmente de 

Mata ou Floresta Atlântica. Esta formação florestal pode se encontrar em clímax, 

situação de maturidade que leva a estabilidade dinâmica, conforme afirma Odum & 

Barret (2007), bem como se já alterada pode estar representada nos estágios avançado, 

médio ou inicial de regeneração natural (Brasil, 2006). 

Como ecossistema associado ao Bioma Mata Atlântica, os maciços costeiros 

estudados podem conter Formação Pioneira com Influência Marinha (FPIM), 

classificação segundo Veloso et al.(1991), reconhecida como vegetação de Restinga. 

Esta vegetação pode apresentar-se do mar para o continente, nas tipologias restinga 

herbácea, arbustiva ou arbórea (Brasil, 1999). 

A espécie Euterpe edulis (palmito juçara) ocorre predominantemente na FLOD 

Clímax e estágios avançados de regeneração. Por ser uma espécie higrófita (Lorenzi, 

2000) esta presente nas encostas e planícies úmidas, normalmente protegida pela 

sombra. A Euterpe edulis é considerada uma espécie clímax tolerante à sombra (Reis & 

Kageyama, 2000; Schorn & Galvão, 2006), porém Marcos e Matos (2003) encontraram 

indivíduos em floresta impactada.  

 A maior parte dos gêneros da família Palmae (Arecaceae) tem um grande valor 

ecológico, devido a sua presença na cadeia alimentar dentro do ecossistema de florestas 

úmidas. Além disso, ela tem a capacidade de recuperar as dinâmicas da floresta 

secundária, potencializando as etapas superiores de desenvolvimento da vegetação 

(Reis, 2000). Esta família produz grande quantidade de flores e frutos que são utilizadas 

por diversas aves, morcegos frugívoros e mamíferos roedores (Fraveto, Mello e 

Baptista, 2010). A presença das palmeiras nas florestas destacam as interações 
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interespecíficas e o valor ecológico delas para o funcionamento do ecossistema, pois 

interage com uma grande quantidade de animais. Estes podem consumir o fruto, que 

percorre o trato digestivo e os libera nas fezes (endozoocoria); outros têm a capacidade 

de ingerir e logo após regurgitá-lo ou apenas transportar o fruto e com isso dispersar a 

semente dentro da floresta (Queiroz, 2000). Quando o fruto é derrubado no solo da 

Floresta Ombrófila Densa, a própria umidade contribui para a decomposição do fruto 

que resulta na sua germinação (Reis & Kageyama, 2000). 

Devido a todos esses fatores definiu-se essa palmeira como espécie-chave pela sua 

importância e papel dentro do ambiente natural. A sua presença fortalece a capacidade 

da floresta em manter as relações ecológicas necessárias para o desenvolvimento dos 

estágios sucessionais até alcançar o patamar climácico. Optou-se por uma espécie-chave 

conciliada a sua importância a facilidade de reconhecimento dela no campo e 

considerando que a sua presença influencia a permanência de uma ou mais espécies, 

tendo em vista o conceito de espécie-chave, conforme Terborgh (1977). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1 Procedimentos Metodológicos 
 

A figura 2 resume as etapas referentes aos procedimentos metodológicos 

adotados. O projeto FAPESC envolveu uma equipe interdisciplinar, a qual forneceu os 

dados referentes ao levantamento sócio-cultural e geológico/geomorfológico que 

subsidiaram este trabalho. 

 
Figura 2: Fluxograma indicando as etapas do método. 

 

3.1.1 Mapeamento do Uso e Cobertura do Solo 

 

Foi utilizado um sistema de informação geográfica, SPRING 5.1.1. que permitiu 

armazenar, gerar, representar e manipular as informações específicas coletadas em 

campo, relacionando-as a análise das imagens de satélite, conforme Burel & Baudry 

(2001). Esse mapeamento foi realizado no Laboratório de Vegetação Costeira e no 

Laboratório de Planejamento e Manejo de Unidades de Conservação do 

CTTMar/UNIVALI.  

Por princípio, foram localizados objetos na imagem da área de pesquisa 

caracterizados mediante um conjunto de variáveis resultantes das observações em 

campo e de análise das imagens de satélite. Além disso, utilizou-se o sistema de 

posicionamento global (GPS – Global Positioning System) que obteve as coordenadas 
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de localização na superfície terrestre dos pontos ou locais importantes para uma melhor 

compreensão e descrição das áreas estudadas.  

Através dos dados obtidos com o GPS Trimble Juno com precisão de 2 a 5m 

coletadas em campo juntamente com a linha de costa referente a 30m do SPU, as 

imagens de satélite QuickBird produto bruto com resolução de 2,4m, composta por 4 

canais multiespectrais (azul, verde, vermelho e infravermelho próximo) foram 

georreferenciadas. 

Definiram-se pontos de controle ao longo de toda a área de estudo, localizados 

homogeneamente no plano de informação, base que foi previamente georreferenciado, 

para depois localização dos mesmos pontos na imagem de satélite. Na existência de 

áreas com dificuldade para a localização de pontos, procedeu-se na utilização de GPS 

em campo. Dessa forma, o processo de georreferenciamento completou-se e as imagens 

obtiveram a qualidade necessária na escala escolhida. Uma vez terminada esta etapa foi 

possível iniciar a primeira classificação da cobertura vegetal, para isto utilizou-se a 

composição colorida 4,3,1 (RGB – vermelho, verde, azul), na qual a vegetação ficou 

identificada na cor magenta (tonalidade melhor diferenciada pelo visão humana), pois 

esta reflete o infravermelho próximo que é a banda 4. Essa composição foi utilizada, 

pois o satélite QUICKBIRD só tem uma banda infravermelha próxima. 

Dentro do sistema efetuou-se a classificação supervisionada (método maxiver) 

baseada no conhecimento prévio do intérprete baseando-se em áreas de treinamento. 

Não foram utilizados filtros para homogeneizar as áreas devido aos casos específicos de 

Costa Brava e Cabeçudas, pelo fato da situação de fragmentação das manchas de 

vegetação, as quais ficariam camufladas, perdendo-se assim a realidade encontrada. 

Depois disso, na edição matricial foram refinadas as informações processadas pela etapa 

anterior, manualmente ocorreu à definição de polígonos sobre a segmentação e inclusive 

alteração da classificação inicial dos pixels definida pelo sistema. Assim, finalizou-se 

com as informações confirmadas em campo e como resultado obteve-se um mapa 

temático de uso e cobertura do solo. 

 

3.1.2 Levantamento da Geologia e Geomorfologia  

 

Para o levantamento geológico e geomorfológico, foram utilizados os seguintes 

procedimentos metodológicos: a) cadastramento bibliográfico; b) cadastramento 
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geocartográfico e fotográfico; c) fotointerpretação com uso de fotos aéreas e imagens de 

satélite; d) trabalho de campo envolvendo o mapeamento geológico e geomorfológico 

dos maciços; e) interpretação e compilação dos dados; f) elaboração dos mapas 

geológicos e geomorfológicos. 

O levantamento geológico e geomorfológico contemplou uma revisão geral 

geológica dos maciços costeiros no âmbito dos municípios do litoral catarinense, 

complementado de uma descrição geológica e geomorfológica dos promontórios e 

região de entorno, com o intuito de identificar os principais tipos de rochas, suas feições 

geomorfológicas e depósitos quaternários. Esse levantamento foi ilustrado com mapas 

geológicos e geomorfológicos feitos no SPRING 5.1.6 utilizando as mesmas imagens de 

satélite do uso e cobertura do solo. O professor doutor Norberto Horn Filho e Vinicius 

Corradini Fleming Diebe foram os executores dessa etapa. 

 

3.1.3 Levantamento dos Recursos Sócio-Culturais 

 

Este levantamento contou com a contribuição de duas pesquisadoras, Katiuscia 

Wilhelm Kangerski e Vanessa Drambroski, integrantes do Projeto FAPESC, sendo 

realizado com duas etapas: levantamento de dados secundários do relatório feito por 

alunos do turismo da Univali e pesquisa de campo. 

A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas com a população local e 

usuários da paisagem. O número de entrevistados foram 20 indivíduos em cada maciço 

costeiro, sendo caracterizado como pesquisa qualitativa, possuiu perguntas abertas e 

semi-estruturado. A coleta dos dados aconteceu entre novembro de 2010 e dezembro de 

2011. Os critérios de seleção dos entrevistados foram aleatoriamente definidos, 

entrevistaram-se os banhistas e usufruidores da praia. O questionário continha as 

seguintes perguntas: local, data, faixa etária, profissão, residência, o que lhe atrai na 

região, você vê possibilidades de fazer turismo nessa região (que tipo), o que é 

necessário para a infra-estrutura do local. 

Após as entrevistas se procedeu na análise do conteúdo das respostas, 

complementada pela revisão de estudos realizados na região, assim também como as 

saídas de campo para verificação de infra-estrutura voltada para o potencial turístico. 
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Os dados secundários foram coletados com base em estudos da UNIVALI, 

oriundos do Curso de Turismo e Hotelaria
2
, especialmente nos Planos de 

Desenvolvimento Turístico dos municípios de Penha e Balneário Camboriú. Optou-se 

por trabalhar inicialmente com dados secundários, considerando que há relatórios 

realizados pelos alunos o curso de Turismo da Universidade do Vale do Itajaí nestes 

Maciços Costeiros. Também junto as Prefeituras de Penha, Itajaí e Balneário Camboriú 

por meio de seus respectivos sítios eletrônicos. 

3.1.4 Análise da Estrutura Espacial da Paisagem 

 

O estudo da estrutura espacial da paisagem permite analisar a quantia de área 

necessária para uma espécie usufruir como seus hábitat ou mesmo nicho ecológico, 

durante o seu ciclo de vida (reproduzir-se, alimentar-se e abrigar-se). Normalmente, 

numa paisagem alterada não há uma continuidade de vegetação como numa floresta 

intacta, por isso as manchas de fragmentação são utilizadas como hábitat por uma 

espécie, uma população ou uma comunidade. Além disso, essas manchas podem estar 

unidas por conexões que de acordo com Burel e Baudry (2002) são essenciais para a 

movimentação da fauna silvestre, para que dessa forma haja a manutenção das 

metapopulações
3
. Neste caso, a avifauna e a mastofauna podem contribuir para a 

dispersão de Euterpe edulis, espécie-chave analisada, ao longo dos fragmentos de 

vegetação. 

A análise da estrutura espacial da paisagem foi definida pela verificação em 

campo e interpretação das imagens estudadas dos maciços costeiros. Mais 

especificamente, foram utilizadas variáveis (área, perímetro, distanciamento) obtidas 

diretamente do SPRING 5.1.1, onde as manchas de diferentes tipologias vegetais 

(Floresta Ombrófila Densa - estágio avançado e Floresta Ombrófila Densa clímax), 

provenientes do Mapa de Uso e Cobertura do Solo, foram medidas. Dessa forma, na 

análise da estrutura espacial foram consideradas as variáveis: tamanho, forma e 

distância dos fragmentos.  

                                                           
2
 Planos de Desenvolvimento Turístico da Costa Brava (2008) e de Penha (2004), elaborados pelo curso 

de Turismo e Hotelaria (2º semestre) da Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI 

3
 Conjunto de subpopulações interconectadas que funcionam como uma unidade demográfica (Richard 

Levins, 1969). Os processos de colonização e extinção em manchas da paisagem é considerado 

independente de sua localização, distância entre os fragmentos e permeabilidade da matriz. 
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O tamanho do fragmento vegetacional é fundamental para definir a riqueza de 

espécies que poderá sobreviver na mancha de acordo com McArthur & Wilson (1963) 

pela teoria de biogeografia de ilhas
4
. Esse dado foi obtido pela seleção dos polígonos e 

definição da operação métrica tamanho da área da mancha e seu perímetro. Cabe 

destacar que cada maciço costeiro é considerado um conjunto de manchas na matriz da 

paisagem, sendo área disponível para as espécies utilizarem, porém quanto menor o 

tamanho da mancha, mais vulneráveis as populações são frente à estocasticidade 

demográfica
5
 (Hanski, 1998). 

A outra variável, distância, contribuirá para à mobilidade das espécies, quanto 

menor a separação entre as manchas de vegetação maior a possibilidade de haver 

colonizações e, consequentemente menor ocorrência de extinções nas manchas 

colonizadas (Teoria de Metapopulações). Para determiná-la considerou-se a medida do 

interior de uma mancha até o interior de outra mancha da mesma tipologia e maior 

proximidade (cerne do remanescente vegetal mais próximo).  

A conectividade foi definida por meio da visualização no arranjo da composição 

das manchas, sendo estabelecidos os valores relacionados à presença de interligação 

entre os remanescentes vegetais, apresentando função de condutor de um fragmento a 

outro. Portanto, o maior valor (igual a 5) foi para a situação de mancha/fragmento 

conectada por mais de um corredor de remanescente vegetal, sendo seguida da mancha 

conectada por pelo menos um corredor de remanescente (valor 4). O valor médio (igual 

a 3) foi considerado para a situação de conexão por meio de um curso d’água, pois as 

espécies pertencentes a biota aquática ou com capacidade de mover-se por ela 

beneficiam-se deste arranjo, destacando-se o potencial de hidrocoria. Porém, outras 

podem ser prejudicadas por essa conexão, não tendo a capacidade de ultrapassar essa 

barreira. Por último, o menor valor de conectividade são os valores médio-Baixo (igual 

a 2) e baixo (igual a 1) quando é fragmentada ou separada por vegetação campo e 

urbanização, respectivamente. 

                                                           
4
A teoria propõe que o número de espécies aumenta com o aumento do tamanho das ilhas; o número de 

espécies diminui com o aumento da distância do continente mais próximo ou de uma mancha de 

paisagem; ocorre uma mudança contínua na composição de espécies como resultado de colonizações 

recorrentes e extinções.  
 
5 Este processo refere-se a flutuações aleatórias na taxa de crescimento devido à variabilidade individual 

em termos de sobrevivência e reprodução (dentro de cada estação). A estocasticidade demográfica é 

semelhante à variação na média da amostra relativamente ao valor real da média da população quando se 

efetua amostragem. 
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Para o cálculo do índice de forma utilizou-se o perímetro e o tamanho da área, 

conforme Carmo (2000) definido pela equação: 

 F=P/(2π*√A/√π) 

 Onde, “P” é o perímetro da unidade (km) e “A” é a área da unidade (km²). 

Quando o índice de forma tiver como resultado um valor mais próximo de um (1), a 

forma da mancha de vegetação é mais próxima do círculo. Portanto, quando analisada 

em termos de efeito de borda é a que tem menor impacto, pois tem menor perímetro, 

acarretando uma menor influência dos ventos, precipitação, luz solar, predadores 

potenciais e intervenção humana (Marenzi, 2010). 

Estas variáveis: tamanho (área), forma e distanciamento foram utilizadas, 

conforme Marenzi (2004), adaptado de Carmo (2000). Ainda, neste estudo foram 

incluídos as variáveis: tipologia vegetal (Floresta Ombrófila Densa avançado e clímax) 

de acordo com Beduschi (2009). No entanto, esta última variável foi considerada apenas 

para análise no nível de maciço costeiro e não das manchas individuais. Também foram 

incluídas as variáveis: potencial turístico, conectividade e geomorfologia, cujos valores 

para conservação estão representados na tabela 1. 

Tabela 1: Características para definir o valor para a conservação. 

Atributo Alto Médio-Alto Médio Médio Baixo Baixo 

 5 4 3 2 1 

Tamanho (ha) >300 300-202 201-102 101-3 <3 

Distanciamento (m) <100 100-166 167-233 234-300 >300 

Conectividade Mais de 1 

corredor 

1 corredor Curso d’ 

água 

Campo Urbanização 

Forma <2 2 2,5 3 >3 

Tipologia (baseada 

na integridade 

ecológica) 

Clímax Estágio 

avançado 

Estágio 

Médio 

Estágio 

Inicial 

Solo exposto 

Geomorfologia Morraria e 

planície 

conservada 

Planícies 

ocupadas e 

morraria 

conservada 

Planícies 

conservadas e 

morraria 

ocupada 

Planícies e 

morrarias 

ocupadas 

Falésias 

erodidas 

Potencial Turístico Áreas 

naturais 

conservadas 

e 

valorizadas 

Áreas 

naturais 

conservadas  

Áreas 

naturais 

conservadas 

com focos 

degradados 

Áreas 

naturais 

em 

processo 

de 

degradação 

Áreas naturais 

degradadas 

Fonte: Adaptado de Marenzi (2004) por Ziembowicz (2010). 

 

Os critérios utilizados para definir a tipologia basearam-se na Resolução da 

Conama nº 04 de 1994, onde defini-se: estágio inicial de regeneração – área basal média 
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de até 8 m²/hectare; fisionomia herbáceo/arbustiva de porte baixo, altura total média de 

até 4 m, com cobertura vegetal variando de fechada a aberta; espécies pioneira 

abundantes, poucas espécies arbóreas, serapilheira com camada fina e pouco 

decomposta se existente, ausência de sobosque, espécies indicadoras - Pteridium 

aquilium (Samambaia- das-Taperas), e as hemicriptófitas: Melinis minutiflora (Capim-

gordura) e Andropogon bicornis (capim-andaime ou capim-rabo-de-burro), Biden 

pilosa (picão-preto) e Solidago microglossa (vara-de-foguete), Baccharis elaeagnoides 

(vassoura) e Baccharis dracunculifolia (vassoura-braba). O estágio médio de 

regeneração – área basal média é de até 15,00 m²/hectare; fisionomia arbórea e 

arbustiva predominando sobre a herbácea, altura média de até 12 metros; epífitas 

aparecendo em maior número de indivíduos; serapilheira presente e variando espessura, 

diversidade biológica significativa, sobosque presente, espécies indicadoras - Rapanea 

Ferruginea (Capororoca), árvore de 7,00 a 15,00 metros de altura, associada a Dodonea 

viscosa (Vassoura-vermelha). O estágio avançado de regeneração – área basal média é 

de até 20 m²/hectare; fisionomia arbórea dominante, formando um dossel fechado e 

relativamente uniforme, altura total média de até 20 m; serapilheira abundante, estratos 

herbáceo, arbustivo e notadamente arbóreo, sobosque menos expressivo, espécies 

indicadoras – Miconia cinnamomifolia (jacatirão-açu), Psychotria longipes (caxeta), 

Cecropia adenopus (embaúba), Euterpe edulis (palmiteiro), Schuzolobium (Guarapuvu), 

Bathiza meridionalis (macuqueiro) Piptadenia gonoacantha (pau-jacaré), Hieronyma 

alchorneoides (licurana), Hieronyma alchorneoides (licurana), Alchornea triplinervia 

(tanheiro), Nectandra leucothyrsus (canela-branca), Ocotea catharinensis (canela-

preta), Talauma ovata (baguaçu), Chrysophylum viride (aguai) e Aspidosperma 

olivaceum (peroba-vermelha). 

Ao que se refere à geomorfologia optou-se por caracterizar os maciços costeiros 

pelas suas formações predominantes e seu estado de conservação. Entendendo que isto 

leva a uma maior qualidade ambiental e, dessa forma, maior valor para a conservação da 

biodiversidade. No caso de Euterpe edulis também considerando que sua ocorrência 

predomina em encostas úmidas (característica ecológica), portanto com presença de 

cobertura vegetal. 

 O potencial turístico considerou o estado de conservação das manchas da 

paisagem dentro dos maciços costeiros e qual estágio de alteração dos remanescentes, 
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resultante do turismo que desvaloriza o ambiente natural. Os valores maiores podem ter 

capacidade de favorecer a conservação pelo ecoturismo. 

 Esta modalidade de turismo busca sensibilizar os turistas para o valor natural e 

cultural do local visitado, o que se torna possível pelas atividades recreativas e 

educativas. Tendo foco na conservação da biodiversidade e da sociodiversidade que 

resultam em benefícios para as comunidades receptoras (Rodrigues, 2003). No entanto, 

importante ressaltar que esta análise esta voltada ao conceito de ecoturismo, pois tem 

maior valor para a conservação e torna a área valorizada/reconhecida pelos visitantes e 

população. 

 

3.1.5 Análise das oportunidades e ameaças 

 

A análise SWOT permite rever estratégias, posições e direções de um panorama 

em estudo. É uma ferramenta utilizada para a análise de cenário (ou análise de 

ambiente), sendo usado como base para gestão. O termo SWOT significa Forças 

(Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças 

(Threats) (Partidário & Ferreira, 2005). 

A partir dos valores definidos para a conservação dos maciços costeiros 

identificou-se as vulnerabilidades e as potencialidades das zonas costeiras em estudo. 

Com base na análise SWOT (figura 3) contendo a identificação das oportunidades, das 

ameaças, dos pontos fortes e dos pontos fracos que condicionam o atual contexto dos 

maciços, pode-se definir um panorama geral, bem como entender as oportunidades 

como potencialidades e ameaças como vulnerabilidades da paisagem para a conservação 

da biodiversidade. Isto contribui para apontar quais as mudanças necessárias nos 

aspectos negativos e na intensificação dos aspectos positivos para a melhoria da gestão 

dos maciços costeiros. 

Essa metodologia permite avaliar se a gestão está sendo feita de forma adequada 

para alcançar a sustentabilidade dos recursos naturais e com isto a conservação da 

biodiversidade, focada para a espécie Euterpe edulis. Para isso, ela baseia-se em 

princípios fundamentais, tais como: a avaliação da utilização dos recursos naturais, 

culturais e turísticos; a capacidade de utilizá-las sustentavelmente e avaliação dos 

múltiplos usos dos recursos existentes na localidade.  
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Figura 3. Metodologia SWOT (Partidário & Ferreira, 2005). 

3.1.6 Análise do Grau de Integridade dos Promontórios 

 

Para avaliar o grau de integridade ecológica dos ecossistemas foram utilizados 

os critérios adaptados de Dinerstein et al. (1995 apud Guadgnin & Laidner, 1999), 

relacionados à estrutura da paisagem e a situação da biodiversidade, caracterizando três 

tipos de paisagens: 

 Paisagem Íntegra: Grandes blocos intactos com influência mínima do 

entorno; conexão que garante dispersão de todas as espécies; populações persistentes e 

pouco afetadas pelas pressões antrópicas; processos funcionais íntegros e pouco 

alterados por atividades antrópicas. 

 Paisagem Medianamente Íntegra: Paisagem parcialmente antropizada e 

fragmentada; existência de pelo menos um grande bloco; conexão entre fragmentos 

permite dispersão da maioria das espécies; populações de espécies-chave 

comprometidas, mas processos funcionais preservados. 

 Paisagem Sem integridade: Paisagem predominantemente antropizada; 

fragmentos pequenos e isolados; conexão e dispersão entre fragmentos comprometidos 

e totalmente influenciados pelas atividades do entorno (sem área núcleo); espécies-

chaves perdidas; invasão por espécies exóticas; estrutura e função comprometidas. 

 Sem informações suficientes para avaliar o grau de integridade. 

 

Neste trabalho considerou-se como espécie-chave Euterpe edulis, portanto o 

grau de integridade ecológico foi relacionado a mesma. Optou-se pela palmeira juçara 
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devido a sua importância nas relações ecológicas promovidas por ela dentro do 

ecossistema, além da relevância econômica como fonte de subsistência das populações 

residentes nos maciços costeiros ou nas proximidades. Quando é verificado a presença 

da espécie dentro da floresta secundária, pode-se aceitar como um indicativo de que o 

ecossistema está alcançando os estágios mais avançados de regeneração, conforme 

Resolução da Conama nº 04 de 1994, Reis (1995), Reis & Kageyama (2000), Schorn & 

Galvão (2006).  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Usos e Cobertura do Solo 

 

O padrão da paisagem nos três maciços costeiros revela a intensa urbanização 

avançando sobre a vegetação e os remanescentes de Floresta Ombrófila Densa (FLOD). 

Concomitantemente, verifica-se intensa degradação das manchas de vegetação, o que 

resulta em Floresta Ombrófila Densa em estágio de recuperação tanto inicial quanto 

médio. Da mesma forma, diversas áreas de vegetação foram totalmente dizimadas e 

atualmente estão ocupadas por campo.  

As manchas de vegetação remanescentes distinguem-se por manterem uma 

continuidade espacial dentro do próprio maciço, principalmente no maciço Praia 

Vermelha, localizado em Penha. Esta se revela em uma área diferenciada por ser a única 

com a presença de Floresta Ombrófila Densa em estágio clímax. 

 A substituição de espécies nativas por exóticas, a retirada da vegetação de 

restinga e da Floresta Ombrófila Densa para implantação de loteamentos, a utilização de 

encostas para retirada de material para utilização em obras, ocupação irregular da faixa 

litorânea, situação inadequada de despejo de lixos em áreas de mata são algumas das 

pressões verificadas em campo e citadas por Farias (2002) sinalizando a modificação 

que vem ocorrendo sobre os recursos naturais em Penha. Entretanto, também verificou-

se vegetação em recuperação referente ao abandono de áreas e a seguinte estratificação 

da vegetação. 

O que favorece a presença da Floresta Ombrófila Densa Clímax em Penha é 

reforçada pela lei municipal nº 1804 de 2001 que delimita as áreas de preservação 

permanente exatamente pelas manchas de paisagem definidas por clímax e estágio 

avançado. Além disso, o plano diretor do município define como zona especial de 

conservação ambiental todo o maciço costeiro Praia Vermelha.  

Outro fator que contribui para a manutenção do ecossistema da área é que a 

ocupação humana permaneceu mais intensa na Armação do Itapocorói numa planície 

pesqueira, esta foi no passado um porto e contribui para a economia local até hoje. A 

permanência dessa legislação irá ser essencial para a perpetuidade do ambiente natural, 

porém o processo de urbanização que ocorre na porção norte e sul da Morraria pode 

avançar sobre a vegetação nativa comprometendo à longo prazo esse ecossistema. 
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Assim também, o maciço costeiro Costa Brava tem diversos recortes nos 

fragmentos de Floresta Ombrófila Densa, atribuído aos loteamentos e as estradas locais 

de passagem dos moradores. Nesta área de estudo não há Floresta Ombrófila Densa em 

estágio clímax, o que indica um cenário mais intensamente alterado pelas atividades 

antrópicas. 

 O maciço costeiro da Costa Brava está num processo mais intenso de ocupação 

(tabela 2), sobretudo devido à alta densidade demográfica na área urbana, entretanto o 

maciço está nos limites da Área de Proteção Ambiental (APA). De acordo com a Lei 

9.985 de 2000 são unidades de conservação com uso e ocupação restritivo do solo, 

porém podem ter terras públicas e/ou privadas. Considerando-se a ausência de 

fiscalização pelos órgãos ambientais competentes à região está sendo degradada e 

alterada independente da coibição pela lei. 

 As manchas de paisagem definidas como Floresta Ombrófila Densa em estágio 

avançado definidas na Conama 303/02, também estão dentro do zoneamento de 

preservação permanente e zoneamento de área natural deliberadas pelo Plano Diretor do 

Município. Mas ao mesmo tempo, verifica-se uma intensa fragmentação dessas áreas, 

com os seus arredores preenchidos por vegetação em estágio médio e inicial, além de 

novos loteamentos sendo instalados nestes locais. Da mesma forma, repete-se o 

panorama com a utilização indevida da área, apesar do zoneamento definido no Plano 

Diretor do Município. 

Tabela 2. Cenário geral dos Maciços Costeiros do centro-norte catarinense. 

 Maciço Costeiro Praia 

Vermelha 

Maciço Costeiro 

Cabeçudas 

Maciço Costeiro 

Costa Brava 

Área Total (ha) 6.200.000 28.900 4.700 

Área Promontório (ha) 1.977,61 121,19 2.462,55 

População Mun. 25.141 183.373 106.220 

Hab/km² 406 634 2.310 

Urbanização (ha) 134,09 8,09 75,66 

FLOD Clímax 211,39 - - 

FLOD – Avançado 137,08 - 392,11 

FLOD – Médio 121,89 15,31 332,13 

FLOD – Inicial 23,92 4,24 254,96 

FPIM – Arbórea 105,25 9,10 35,58 

FPIM – Arbustiva 62,01 7,96 86,19 

FPIM – Herbácea* 14,38 VC*** 64,09 
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FPIFM** - - 0,4 

Vegetação exótica 2,82 3,64 41,96 

Campo 98,48 - 110,96 

Solo exposto 17,78 - 48,82 

Costão Rochoso ou 

Costeira 

39,15 4,44 43,51 

Pedreira - - 7,90 

*Floresta Pioneira com Influência Marinha herbácea, **Floresta Pioneira com Influência Fluvio-Marinha, 

*** VC – Verificada em campo. 

Fonte: IBGE, 2011. 

 

 Tanto o maciço Praia Vermelha quanto o maciço Costa Brava estão isolados 

pela área urbana, o primeiro faz fronteira com a cidade de Itajaí e Navegantes ao sul 

formando um cinturão urbanizado na planície, ainda o município de Penha na porção 

norte. O maciço Costa Brava está margeado pela urbanização de Balneário Camboriú e 

Itajaí ao norte caracterizando uma área de conurbação, ainda ao sul pela região de 

Itapema.  

 Referente ao maciço Cabeçudas sabe-se que esta área é do poder público, mais 

especificamente da Marinha Brasileira. É o maciço mais degradado com espécies 

exóticas e com vegetação da Floresta Ombrófila Densa apenas em estágio inicial e 

médio. Devido a ausência de corredores ecológicos ligando os três maciços e a presença 

de sumidouros referentes a BR-101 que margeia todo o litoral centro-norte, a Interpraias 

que margeia a Costa Brava, a Rodovia Oswaldo Reis que conecta Itajaí a Balneário 

Camboriú, a distribuição da biota na área é dificultada e compromete a dinâmica de 

metapopulação (Marenzi, 2004; Vandermeer, 2010).  

Os dados levantados de uso e cobertura do solo nos maciços costeiros indicam 

degradação desses ambientes, culminando com a ausência de FLOD clímax no Farol e 

na Costa Brava. Vale ressaltar que a ausência desse ecossistema maduro indica uma 

alteração na dinâmica sucessional e o efeito da pressão negativa (ex.urbanização) sobre 

estas áreas poderá acarretar um estrangulamento dos outros estágios, comprometendo a 

perpetuidade do Bioma Mata Atlântica no local. 

 

5.1.1 Maciço Praia Vermelha – Promontórios do Monge e São Roque 

 

De acordo com o mapa de uso e cobertura do solo (figura 4) obteve-se os dados 

representado na tabela 3, onde verifica-se que a área de estudo é definida num total de 

1.977,61, destes 777,23 há são de formações vegetacionais.  
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Tabela 3. Dados referentes ao uso e cobertura do solo do Maciço Praia Vermelha 

Tipologia Área (ha) Proporção (%) 

Praia 20,57 1,04 

Costão Rochoso ou Costeira 39,16 1,98 

Solo Exposto 17,79 0,90 

Urbanização 134,09 6,78 

Corpo d'água 988,77 50,00 

Campo 98,48 5,00 

Vegetação exótica 2,82 0,14 

FPIM* Herbácea 14,38 0,73 

FPIM Arbustiva 62,01 3,13 

FPIM Arbórea 105,25 5,32 

FLOD** Inicial 23,92 1,21 

FLOD Médio 121,89 6,16 

FLOD Avançado 137,08 6,93 

FLOD Clímax 211,40 10,69 

TOTAL 1.977,61 100,00 

    *Floresta Pioneira com Influência Marinha; **Floresta Ombrófila Densa. 

 

 Primeiramente, o município de Penha tem seu processo de colonização iniciado 

em 1750, sendo uma das regiões mais antigas ao considerar os outros dois municípios 

estudados. Desenvolveu-se como uma colônia de pescadores que caçavam baleias, e 

após a proibição desta prática, voltaram seu foco apenas para a pescaria de camarões 

com fins de consumo próprio. No entanto, durante este período houve um êxodo de 

mais da metade dos habitantes locais, devido à ausência de sal suficiente para 

conservação do pescado (Farias, 2002).  
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Figura 4. Mapa de uso e cobertura do solo do Maciço Praia Vermelha em Penha – SC. 
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 O mesmo autor afirma que a armação do Itapocorói era utilizada como um porto 

aonde pessoas e cargas desembarcavam e embarcavam. Durante a Segunda Guerra 

Mundial, a produção pesqueira foi reaquecida pela abundância na oferta de sal. Na 

década de 30 e 40 ocorreu intensa pesca do cação. Simultaneamente acontecia a pesca 

de espinhel para peixes de escamas. Na década de 40 e 50 aparecem as embarcações 

pesqueiras motorizadas trazendo melhorias para esse setor na região. Neste mesmo 

período começaram a frequentar a região, turistas e visitantes principalmente alemães 

que permaneciam um curto período de tempo pela ausência de hospedarias. Logo após, 

começaram a surgir pessoas adaptando suas casas para receber esses indivíduos. A 

região sempre teve destaque devido às belezas naturais apreciadas por moradores e 

visitantes. 

Diante deste cenário identifica-se que a pressão sobre a zona costeira é 

ressaltada por processos erosivos referentes ao solo exposto ou de sedimentação, lotes 

edificados e não edificados, urbanização, alteração do ambiente natural pela 

disseminação de espécies exóticas visualizadas em campo. Isto também foi verificado 

em regiões costeiras da Europa e África (Zdruli; 2005, Hoguane, 2007). 

 Atualmente, o município de Penha desenvolve-se por meio de três setores que 

são o agrícola, o pecuário, o pesqueiro e o turístico.  Este último setor se torna cada vez 

mais exigente, onde os veranistas buscam uma infra-estrutura cada vez mais compatível 

com seus padrões de vida urbana. Todavia, percebe-se que, ao mesmo tempo, que as 

belezas naturais atraem as pessoas para Penha, estas fazem exigências por melhorias 

que alteram e degradam o ecossistema (Farias, 2002). 

Ao enfocar-se sobre o processo da urbanização no município de Penha, percebe-

se um crescimento lento desde 2000 e que permanece relativamente estável ao longo 

dos anos. No ano de 1991 havia em Penha 211 hab/km², atualmente este valor chega há 

406 hab/km² (IBGE, 1991; 2010). Os veranistas nos meses de Janeiro e Fevereiro são 

em média 61.416 um valor significativo, pois reflete nas necessidades e resíduos 

produzidos por estes indivíduos, os quais podem afetar o Maciço Costeiro de Penha. 

Os turistas são atraídos para esta região tanto pela beleza cênica quanto pela 

existência do parque temático Beto Carrero World, conforme Marenzi (2004). A cidade 

de Penha possui 31km de orla marítima, com 19 belíssimas praias (Praia Alegre, Praia 

da Armação, Bacia da Vovó, Praia da Cancela, Praia Grande, Praia do Poá, Praia do 

Quilombo, Praia da Saudade, Praia de São Roque, Praia Vermelha, Praia da Fortaleza, 
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Praia do Manguinho, Praia da Paciência, Ponta da Vigia, Praia Grande, Praia do Monge, 

Praia do Lucas, Praia do Caminho e Praia de São Miguel (PMP, 2011). 

A alteração da paisagem referente ao campo (98,48 ha) pode indicar possíveis 

áreas a serem ocupadas no processo de urbanização, pode ainda indicar edificações 

demolidas ou abandono de pastagens. Atualmente, a urbanização abrange 134,09 ha, a 

sua influência sobre o maciço costeiro ocorre pelas vias públicas e construções. 

Destaca-se, ainda, que a área urbana era de 55,51 ha, demonstrando um valor triplicado 

desta classe.  

Porém, o recorte da área para este estudo diferenciou-se da área estudada por 

Marenzi (2004) e ainda o sistema de interpretação de cada pesquisador distingue-se, por 

isso esse valor é uma estimativa do cenário atual. De qualquer forma, a pressão 

antrópica sobre o maciço está causando modificações na distribuição das fitofisionomias 

e revelando uma redução nas áreas onde havia Floresta clímax e em estágio avançado. 

De acordo com Marenzi, Ziembowicz & Espinoza (2011) a paisagem neste maciço 

encontra-se parcialmente antropizada e fragmentada, porém com pelo menos um grande 

bloco de vegetação com conexões entre os diversos fragmentos, o que permite a 

dispersão das espécies e o fluxo gênico, entretanto com processos funcionais 

preservados. 

Apesar disso, Barreto (1999); Machado et al. (2004), Li & Mander (2009) 

consideram que a complexidade de estratos verticais e a heterogeneidade espacial na 

floresta clímax possibilita o estabelecimento de uma gama maior de espécies, devido a 

maior diversidade de hábitats e refúgios reforçando a amplitude de nichos ecológicos. A 

compreensão da heterogeneidade dos ambientes favorece, principalmente, a biota, pois 

a diversidade biológica deve perpetuar na natureza para que todos os processos naturais 

mantenham-se num ciclo dinâmico constante sadio para a vida.  

Diante disso, Santos (2003) ressalta que a fragmentação da vegetação em 

manchas menores e isoladas pela urbanização compromete a perpetuidade da biota e dos 

processos ecossistêmicos, podendo ao longo do tempo extinguir espécies localmente. 

Portanto, Metzger et al. (2009)  cogita que mesmo havendo diversos tipos de manchas 

(classes de uso e cobertura do solo) isto não sugere uma maior biodiversidade, esta 

situação não garante a distribuição das espécies representadas em população mínima 

viável. 
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  5.1.2 Maciço Costeiro de Cabeçudas – Promontório do Farol 

  

Através do mapa de uso e ocupação do solo (figura 5) se reuniu os dados (tabela 

4) totalizando 121,19 ha de área total e verificou-se que a área de estudo contém 40,26 

ha de formações vegetacionais. 

 
Tabela 4. Dados referentes ao uso e cobertura do solo Maciço Costeiro Cabeçudas – Itajaí, SC. 

Tipologia Área (ha) Proporção (%) 

Praia 2,53 2,08 

Costão Rochoso ou Costeira 4,44 3,66 

Urbanização 8,08 6,66 

Corpo d'água 65,89 54,37 

Vegetação exótica 3,64 3,00 

FPIM Arbustiva 7,96 6,57 

FPIM Arbórea 9,10 7,51 

FLOD Inicial 4,24 3,50 

FLOD Médio 15,31 12,63 

TOTAL 121,19 100 

* Floresta Pioneira com Influência Marinha, ** Floresta Ombrófila Densa. 

 

 O município de Itajaí com os primeiros colonizadores que plantavam diversos 

alimentos e pescavam principalmente no rio Itajaí-açú, além disso construíam e 

reparavam embarcações. Nessa época já era valorizada pela beleza da paisagem, 

fertilidade e riqueza das terras. Também se desenvolvia a atividade baleeira, no entanto 

a atividade que impulsionou a cidade foi o comércio de madeira que era levado e 

vendido no Rio de Janeiro e Santos (D’Avila, 1981). 

 Dessa forma Itajaí foi crescendo e desenvolvendo-se através do comércio de 

madeira e agricultura. Consequentemente, a atividade portuária foi intensificando-se e 

toda uma gama de comércio e serviços vinculados a essa situação. Com isso, Itajaí 

tornou-se o maior porto brasileiro de exportação de madeira. Porém, com a exploração 

do recurso natural as reservas madeireiras foram afastando-se cada vez mais do litoral e 

o porto perdeu sua força econômica (D’Avila, op cit.). As lideranças do município 

dedicaram esforços para valorizar a atividade pesqueira na região e o porto retomou 

suas atividades, tornando-se o maior porto pesqueiro do Brasil. Assim também, 

articulavam-se a instalação de armazéns para dinamizar o entreposto e o porto. 

Concomitantemente, incentivaram as indústrias locais e o comércio para ampliação da 

economia itajaiense (D’Avila, 1981; Severino, 1999). 
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Figura 5. Mapa de uso e cobertura do solo do Maciço Costeiro Cabeçudas em Itajaí, SC. 
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 Cabe destacar que os primeiros habitantes não aproveitam a praia de Cabeçudas 

como área de lazer, pelo fato dela estar vinculada a atividade pesqueira. Apenas no 

século XX começaram haver usos sociais das praias, sendo que as famílias utilizavam 

esses locais para o banho de mar que era relacionado a funções terapêuticas, bem como 

os passeios na orla do mar e veraneio prolongado, porém era utilizada apenas por 

pessoas da elite de Itajaí, Blumenau e Brusque (Christoffoli, 2003). Para este autor, nas 

décadas de 70 e 80 houve uma popularização da praia de Cabeçudas e da transformação 

do seu espaço físico, tornando-a um lugar público de lazer para a elite da região o que 

fazia dela um local exclusivo e distinto socialmente. 

Assim também, o promontório de Itajaí está sendo fortemente impactado 

negativamente pela urbanização e invasão de espécies exóticas (Figura 9), além de estar 

isolado pelas vias urbanas que não permitem a conexão espacial e sim, apenas uma 

conexão funcional. A conexão funcional está vinculada a capacidade da paisagem 

impedir ou facilitar o movimento das espécies entre as manchas. Por outro lado, a 

conexão espacial delineia uma distância específica entre manchas e entre elas pode 

haver corredores (Forero-Medina & Vieira, 2007).  

 No processo de incremento populacional da região de Itajaí, verifica-se uma 

intensa expansão urbana que terá um crescimento exponencial até 2050. Após esse 

período, entra numa relativa estabilidade. A densidade demográfica em 1991 era de 414 

hab/km² e em 2010 alcançou o valor de 634 hab/km², um aumento que reflete em usos e 

ocupações do território itajaiense resultando na intensificação de degradação do meio 

natural. Além da pressão pela população residente, ocorre a flutuação demográfica pelo 

incremento no período de veraneio, sendo que o número de visitantes e turistas em 2009 

foi de 87.501.   

 Cabe destacar a existência de duas espécies da flora que formam dois núcleos 

com expressiva densidade: Hibiscus pernambucensis (algodeiro-da-praia) pertencente a 

família Malvaceae e Polistychum adiantiformes pertencente a família Polypodiophyta 

(samambaia). Também, foi possível observar a presença de uma área reduzida na praia 

da Solidão de Formação Pioneira com Influência Marinha Herbácea, resultante do nível 

da maré. Na imagem de satélite analisada não foi possível diferenciar esse núcleo e 

devido ao tamanho reduzido, foi apenas verificada em campo. 

 Há uma diferença entre as classificações adotadas neste trabalho se comparado 

com Ferreira (2009), sendo assim há as variações entre as formações vegetacionais nos 
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dois estudos. Cabe destacar, ainda, que uma porção da área possui edificações 

consolidadas na Praia de Cabeçudas, além do domínio da Marinha na parte que adentra 

o mar. Entretanto, as imagens de satélite utilizadas nos dois trabalhos são de datas 

diferentes, o primeiro autor utilizou uma IKONOS de 2001 e esta autora baseou-se 

numa imagem QUICKBIRD de 2008, isso pode caracterizar uma intensificação na 

pressão negativa exercida pelo turismo sobre a área e um incremento nas áreas de 

vegetação exótica neste trabalho.  

 É possível verificar que é predominante porção de FLOD em estágio médio e 

FPIM (restinga) arbórea e arbustiva. No entanto, é percebido um isolamento que ocorre 

com o Maciço Costeiro Cabeçudas devido ao cinturão de urbanização que advém da 

Praia Brava na porção sul e da Praia de Cabeçudas na porção norte. Isto denota um 

processo de fragmentação de habitats, configurando as manchas de vegetação em forma 

de ilhas isoladas. Metzger (2000) & Metzger et al. (2009) corroboram afirmando, que a 

maioria dos remanescentes da Floresta Ombrófila Densa no estado de São Paulo existe 

em pequenos fragmentos com ausência de corredores e em estágio secundário no início 

ou médio de sucessão.       

 Da mesma forma, são identificadas manchas de vegetação exótica e mista sobre 

a vegetação original de Floresta e área de restinga, resultando em pressão e alteração da 

paisagem. Foram identificados indivíduos de Eucalyptus sp. de grande porte e com 

indivíduos sênis, inclusive percebeu-se que a vegetação nativa desenvolve-se entre a 

vegetação exótica.  

 A introdução de espécies exóticas e a expansão da urbanização por novos 

empreendimentos e moradias, acarreta num aumento no número de manchas, 

isolamento e compromete a perpetuidade da fauna local. Considerando o habitat como o 

conjunto de manchas dentro da paisagem que o organismo usufrui, quando o tamanho 

dessa mancha diminui, reduz a área disponível e torna mais vulnerável as espécies 

frente à estocasticidade demográfica (Hanski, 1998). 

 Neste maciço costeiro há uma heterogeneidade espacial menor se comparada 

com o Maciço Costeiro Praia Vermelha, decorrente do estágio inicial e médio de FLOD 

com alterações devido a vegetação exótica em interação com essas manchas. Além 

disso, a porção estudada deste Maciço Costeiro está isolada inclusive pela via expressa 

que conecta Itajaí a Balneário Camboriú.  
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  5.1.3 Maciço Costa Brava – Promontório Taquaras-Taquarinhas 

 

 Por meio do mapa de uso e cobertura do solo (Figura 6) pode-se verificar que 

área de estudo contém 2.462,55 composto de 1.318,38 ha de formações vegetacionais 

(Tabela 5). 

Tipologia Área (ha) Proporção (%) 

Praia 26,50 1,08 

Costão Rochoso ou Costeira 43,51 1,77 

Solo Exposto 48,82 1,98 

Urbanização 75,66 3,07 

Pedreira 7,90 0,32 

Corpo d'água 941,78 38,24 

Campo 110,96 4,50 

Vegetação exótica 41,96 1,70 

Mangue 0,41 0,02 

Restinga Herbácea 64,09 2,60 

   

Restinga Arbustiva 86,19 3,50 

Restinga Arbórea 35,58 1,44 

FLOD Inicial 254,96 10,35 

FLOD Médio 332,13 13,49 

FLOD Avançado 392,11 15,92 

TOTAL 2.462,55 100 

Tabela 5. Dados sobre uso e cobertura do solo Maciço Costeiro Costa Brava – Balneário Camboriú, SC. 

 

 

 O município de Balneário Camboriú teve sua história baseada na ocupação pelos 

teutos-brasileiros, que em 1925 elegeram essa região própria para suas casas de 

veraneio pela qualidade do ambiente local. A cidade estruturou-se paralelamente à linha 

de costa configurando uma mancha contínua de urbanização, com a construção da BR-

101 que possibilitou uma maior exploração dessa região. Na década de 50/60 ocorreu 

uma intensificação no processo urbanístico resultando numa intensa especulação 

imobiliária focada nos grandes prédios característicos dessa localidade (Carmo, Gadotti 

& Bóia 1999). 

 Ao longo do tempo esse processo resultou no aparecimento de problemas como 

abastecimento de água, rede de esgoto sanitário, verticalização do espaço urbano 

ocasionando ilhas de calor e poluição visual, trânsito caótico, ausência de parques, 

contaminação da água do mar por águas residuárias e violência urbana; tudo isso acaba 

por deteriorar o ambiente natural que incentivou a sua ocupação (Rodrigues, 1997). 
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           Figura 6. Mapa de uso e cobertura do solo do Promontório da Costa Brava em Balneário Camboriú – SC. 

 

 

 



44 

 

 O grande destaque da região impreterivelmente é o setor turístico, com a 

implantação dos empreendimentos turísticos para atrair a população visitante, ao mesmo 

tempo, que proporciona diversos lugares de lazer, reduz a qualidade do ambiente 

litorâneo, degradando os ecossistemas. A privatização dos espaços públicos por 

empreendimentos imobiliários que visam supervalorizar lotes compromete áreas de 

mata nativa em Balneário Camboriú e ocupam de forma intensa o litoral (Carmo, 

Gadotti & Bóia, 1999). Para estes autores, as comunidades litorâneas abandonam as 

práticas culturais e buscam o mercado de trabalho ligado ao turismo, comércio e serviço 

público; uma pressão cada vez mais intensa sobre os recursos naturais é observado, 

advindo das forçantes do turismo de massa. 

 É possível perceber também que a densidade demográfica em Balneário 

Camboriú é a maior em relação aos outros dois municípios, tendo como valor 2.310 

hab/km² (tabela 5). Portanto, o uso e a cobertura do solo se intensificaram no Maciço 

Costeiro Costa Brava, resultando em um processo de urbanização mais intenso, quando 

comparado aos outros dois promontórios, ou seja, a Costa Brava se caracteriza por uma 

ocupação de residências permanentes, cujos moradores buscam viver em local com 

menor adensamento. 

 No entanto, a porcentagem de urbanização neste maciço costeiro é menor 

decorrente do recorte das áreas de estudo, considerando que no Maciço Costeiro 

Cabeçudas foi inserida parte da planície ocupada pelo bairro de Cabeçudas, assim como 

no Maciço Costeiro da Praia Vermelha foi incluído toda a Morraria, inserindo suas 

vertentes leste e oeste. Enquanto que no Maciço Costeiro Costa Brava considerou-se 

apenas a porção leste, referente a constituição da APA da Costa Brava. 

 O Maciço Costeiro Costa Brava está num processo mais intenso de ocupação, 

sobretudo devido a alta densidade demográfica para a área total municipal. As manchas 

de paisagem definidas como Floresta Ombrófila Densa em estágio avançado estão 

localizadas sobre as áreas definidas na Conama 303/02, também estão inseridas em 

zonas de preservação permanente e de área natural, estabelecidas pelo plano diretor do 

município. Contudo, ao mesmo tempo, verifica-se uma intensa fragmentação dessas 

áreas, com os seus arredores preenchidos por vegetação em estágio médio e inicial, 

além de novos loteamentos sendo instalados nestes locais. 

 Tanto o Maciço Costeiro Praia Vermelha quanto o Maciço Costeiro Costa Brava 

estão isolados pela área urbana, o primeiro pela cidade de Itajaí e Navegantes ao sul 
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formando um cinturão urbanizado na planície, assim como Penha na porção norte; 

seguindo está margeado pela urbanização de Balneário Camboriú e Itajaí ao norte 

caracterizando uma área de conurbação, ao sul por Itapema.  

 O Maciço Costa Brava tem um potencial turístico relevante devido a beleza 

cênica da paisagem, um mosaico de diversos ecossistemas e a existência de seis praias 

denominadas Laranjeiras, Taquarinhas, Taquaras, Pinho, Estaleiro e Estaleirinho, além 

da estrutura turística implementada pelo teleférico, pousadas, campings, restaurantes à 

beira-mar.  Deve-se destacar ainda que Balneário Camboriú possui uma Área de 

Proteção Ambiental (APA) localizada exatamente no local deste estudo. Por isso, essas 

informações podem contribuir para um manejo mais adequado dessa unidade de 

conservação de uso sustentável, segundo Rech (2003).  

 Importante citar a rodovia Interpraias que trouxe maior pressão pela urbanização 

em todo este maciço costeiro, pois ela atravessa de norte a sul essa região e favorece o 

crescimento desordenado próximo a sua lateral. Possibilita a locomoção e a 

implementação de novas moradias. Além dessa via, existe também a presença da BR-

101 que isola a área a oeste, ao norte a cidade de Balneário Camboriú com toda a sua 

infra-estrutura e, ao sul, a cidade de Itapema. 

Por outro lado, neste promontório é evidente a presença de heterogeneidade 

espacial dos tipos de vegetação, corroborando para uma diversidade de habitats e 

refúgios para a vida silvestre (Barreto, 1999; Machado et al, 2004). Devido ao 

desenvolvimento da região atualmente e no futuro pode-se esperar maior pressão sobre 

os remanescentes e resultar em mais isolamento dos fragmentos. 

No caso desta área de estudo é percebido que as manchas de maior potencial de 

nichos ecológicos, FLOD em estágio avançado, encontram-se sem conectividade. É 

preocupante ainda, a ausência de integridade ecológica, uma vez a inexistência de 

amostras representativas de Floresta Clímax, onde nesta tipologia é possível encontrar 

maior complexidade estrutural e funcional, de acordo com Odum & Barret (2007), 

sendo que as comunidades climácicas se encontram em estabilidade dinâmica sob o 

efeito de clareira. Portanto, Marenzi (2004) revela que num mesmo tipo de mancha é 

possível encontrar representantes de estágio inicial (espécies pioneiras com banco de 

sementes), médio e avançado (espécies secundárias com banco de plântulas), além das 

espécies climácicas de maior porte e interações bióticas, resultando em maior 

biodiversidade. 
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A alteração da paisagem deve-se principalmente a expansão urbana, o município 

apresenta uma área territorial de apenas 4.700 ha e uma alta densidade demográfica que 

em 1991 era de 861 hab/km²; atualmente o valor chega há 2.310 hab/km² (IBGE, 1991; 

2010), este cenário reflete na fragmentação de habitats, uso e ocupação de áreas 

protegidas e especulação imobiliárias em locais com beleza cênica. 

  

4.2 Geologia e Geomorfologia 

 

 

Para Horn (2010) na geomorfologia costeira existe uma forma de relevo que tem 

destaque, as chamadas serras cristalinas litorâneas, comumente compostas de granitos e 

gnaisses. Estas serras têm forma de pontas rochosas com diversos tamanhos (largura e 

comprimento) e atingem os mares, oceanos, lagunas, estuários e baías. O mesmo autor 

afirma que uma ponta rochosa costeira pode ser:  

“uma porção terminal de uma serra cristalina litorânea ou de um maciço insular costeiro ou a 

extremidade externa de qualquer área continental que avança para dentro de um corpo aquoso 

aberto (exposto) como os oceanos ou fechado (protegido e semi-protegido) como as lagunas, 

estuários e baías. São extremidades salientes da costa, de fraca elevação, que avançam de forma 

aguçada em direção ao oceano, sem ter, porém grande altura ou desnível vertical” (p.12). 

 

 Villwock (1987) adiciona que as porções da costa “marcadas por terras altas 

constituídas pelo embasamento granito-gnáissico, cujas escarpas chegam até o mar 

constituem os promontórios ou pontões rochosos”. Guerra (1987) afirma que também 

pode ser considerados como “as pontas rochosas cumeadas, arredondados e abruptas que 

avançam mar adentro”.  

 A região dos promontórios que serão estudados, de acordo com Cerchiari (1999) 

é marcada pela “presença de rachas cristalinas interrompendo planícies costeiras de 

restrita largura” (p.15). Isso possibilita a presença de praias fechadas e descontínuas, de 

granulometria variável, com dinâmica definida pelo embasamento cristalino. As rochas 

pré-cambrianas catarinenses são formadas, principalmente, por rochas metamórficas. 

Todavia, os autores Fernandes & Batista (1983)
 

enfocam que os promontórios 

(tombolos) eram antigas ilhas, devido à separação feita pelo mar, atualmente estão 

ligadas ao continente por restingas (Bioma Mata Atlântica), resultantes da sedimentação 

litorânea durante o período Quaternário. 

 Os promontórios rochosos, por sua vez, fazem parte dos maciços costeiros, estes 

representam as áreas montanhosas que já foram parcialmente erodidas, reservado para massas 

magmáticas plutônicas ou metamórficas, que abranjam áreas relativamente extensas. Os maciços 

costeiros consistem de distintas feições de relevo, entre elas morros e elevações, as quais 
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encerram junto à linha de costa, feições extremas e salientes (promontórios, pontais rochosos ou 

cabos), que resistem ao efeito da erosão diferencial. A presença de falésias ou costas escarpadas 

é comum nestes promontórios (Horn Filho, 2012, p.16). 

 A classificação definida por Guadgnin & Ladner (1999) promontório da Praia 

Vermelha, Promontório da Costa Brava e Promontório de Cabeçudas está de acordo 

com o Decreto nº 14.250 de 1981 que os define como “elevação costeira florestada ou 

não que compõem a paisagem litorânea do continente ou de ilhas”. Porém, percebeu-se 

a partir das informações geológicas levantadas que é mais adequado estabelecerem os 

promontórios costeiros como as pontas que adentram ao mar constituintes de um 

complexo maior, os Maciços Costeiros.  

Por isso, alterou-se a classificação acima para Maciço Costeiro Praia Vermelha 

com Promontório do Monge a sudeste e São Roque a nordeste. Neste ocorrem às pontas 

do Varrido, Farol e Bate, enquanto que no Monge ocorrem as pontas da Estrela e do 

Galo. O outro é o Maciço Costeiro Cabeçudas com Promontório do Farol, onde há uma 

ponta rochosa chamada Canto do Morcego. O último é o Maciço Costeiro Costa Brava 

com os Promontórios Taquaras e Taquarinhas, sendo que o primeiro está a norte e o 

outro, a sudeste. Nas extremidades norte e sul desses promontórios aparecem às pontas 

rochosas das Laranjeiras e das Taquaras, respectivamente. 

Os maciços costeiros da Praia Vermelha, Cabeçudas e Costa Brava estão 

localizados na província costeira do litoral Centro-norte de Santa Catarina, que é 

constituída de duas subprovíncias geológicas fundamentais: o embasamento cristalino e 

a bacia de Santos.  

O embasamento cristalino caracteriza o arcabouço geológico-estrutural das 

regiões central e centro-oriental da Plataforma Sul-Americana (Almeida et al.,1976), 

sendo constituído no estado de Santa Catarina por rochas das províncias geológicas do 

Escudo catarinense, das unidades litoestratigráficas Complexo Granulítico de Santa 

Catarina; Complexo Brusque; Complexo Camboriú e Granito Guabiruba. 

O segmento superficial aflorante da bacia de Santos representa a planície 

costeira quaternária, demarcada por dois sistemas deposicionais interdigitados: (1) de 

encosta ou continental, confinado às elevações típicas do embasamento cristalino e, (2) 

transicional ou costeiro, resultado das oscilações eustáticas sucedidas durante o 

Quaternário. A cobertura sedimentar quaternária é constituída por depósitos 

inconsolidados ou fracamente consolidados sendo classificada em diferentes depósitos 
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como Depósito coluvial, Depósito de leque aluvial, Depósito aluvial, Depósito marinho 

praial, Depósito eólico e Depósito paludial, dentre outros. 

As informações geológicas que seguem foram compiladas do diagnóstico 

geológico e geomorfológico do litoral Centro-norte (Horn Filho, 2010), obtidas do 

Diagnóstico sócio ambiental da zona costeira do estado de Santa Catarina no âmbito do 

Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro (Gerco/SC), referente aos municípios de 

Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Itajaí, Itapema, 

Navegantes, Penha e Porto Belo. Os maciços costeiros estudados encontram-se 

localizados nos municípios da Penha (maciço costeiro Praia Vermelha), Itajaí (maciço 

costeiro Cabeçudas) e Balneário Camboriú (maciço costeiro Costa Brava), cuja geologia 

e geomorfologia encontram-se retratadas no relatório deste projeto, bem como 

representadas nas figuras (7, 8 e 9).  

4.2.1 Maciço Costeiro Praia Vermelha 

 

O maciço costeiro da Praia Vermelha é composto predominantemente por rochas 

do Complexo Granulítico de Santa Catarina (Figura 7), com alguns depósitos 

continentais coluviais e planície costeira pouco desenvolvida e ancoragem do depósito 

pleistocênico (Guerra, 1987; Caruso Júnior & Araújo, 1998; Horn Filho, 2010).  

O embasamento cristalino do maciço costeiro Praia Vermelha é representado do 

ponto de vista estratigráfico pelo Complexo Granulítico de Santa Catarina, de origem 

predominante metamórfica com idade do Arqueano, do ciclo geotectônico 

Guriense/Jequié, consideradas as rochas mais antigas do estado de Santa Catarina (entre 

3,8 e 2,5 bilhões de anos antes do presente).  

As litologias mais comuns (90%) são gnaisses quartzo-feldspáticos e 

calcossilicáticos, kinzigitos, anortositos, quartzitos e formações ferríferas. Os minerais 

máficos estão representados por anfibólios (hornblenda) e piroxênios (diopsídio e 

hiperstênio) e como minerais acessórios, são possíveis a ocorrência de zircão, rutilo, 

epidoto e esfeno.   
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Figura 7: Geologia do Maciço Costeiro Praia Vermelha – SC.  

Fonte: Vinicius Corradini Fleming Diebe.  
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Quanto aos sistemas deposicionais, ocorrem no maciço costeiro da Penha, 

depósitos do sistema deposicional continental e litorâneo. Os depósitos continentais 

ocorrem e restringem-se às encostas dos maciços rochosos e nos sopés das elevações do 

embasamento cristalino. Incluem o Depósito coluvial e o Depósito de leque aluvial, 

acumulados indiferenciadamente durante todo o Quaternário. Os colúvios derivados 

principalmente das rochas gnáissicas do embasamento, não chegam a constituir 

espessos depósitos.  

Os colúvios e os leques aluviais consistem de depósitos mal selecionados, 

compreendendo proporções variadas de cascalhos e sedimentos síltico-argilosos, 

resultantes da ação de processos de fluxos gravitacionais e aluviais de transporte de 

material de alteração das vertentes. 

 Em relação à geomorfologia, o embasamento cristalino pertence ao maciço 

costeiro gera formas exclusivas de ambientes litorâneos como os promontórios, pontais 

rochosos ou cabos são feições extremas e salientes, as quais resistem ao efeito da erosão 

diferenciada e encerram junto à linha de costa. Tem se, como exemplo, no maciço 

costeiro da Penha dois promontórios, um a nordeste denominado de Promontório 

Monge orientado sentido sudoeste-nordeste e outro a sudeste denominado de 

Promontório São Roque orientado sentido noroeste-sudeste. No promontório de São 

Roque ocorrem as pontas do Varrido, Farol e Bate, enquanto que no promontório do 

Monge ocorrem as pontas da Estrela e do Galo. 

A presença de falésias ou costas escarpadas e costões são comuns nestes 

promontórios. Principalmente no promontório do São Roque, onde se encontra uma 

grande falésia vegetada, tendo no mesmo promontório costas muito escarpadas, 

denominando-se de costões. 

 

4.2.2 Maciço Costeiro Cabeçudas 

 

O maciço costeiro Cabeçudas é composto predominantemente por rochas do 

Complexo Brusque, com alguns depósitos continentais coluviais e marinho praiais e 

planície costeira pouco desenvolvida (Figura 8) (Horn Filho, 2010). Este caracteriza-se 

por ser dominantemente pelítico, metamorfizado ao nível de xisto-verde, preenchidos 

por filitos, filonitos, quartzo filitos, clorita xistos e quartzo-sericita-clorita xistos; 

ocorrem também mármores, metabasaltos, quartzitos micáceos e metaconglomerados, 
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associados a sequências carbonática e Vulcano-sedimentar metamorfizadas (Caruso 

Júnior & Araújo, 1998). 

O embasamento cristalino do maciço costeiro de Cabeçudas é representado do 

ponto de vista estratigráfico pelo Complexo Brusque, do Proterozóico inferior-médio, 

cujas rochas de baixo a médio graus de metamorfismo, são compostas 

predominantemente por quartzo-mica-xistos e quartzitos associados.  

Esta unidade litoestratigráfica é composta de duas sequências que se inter-

relacionam entre si: a sequência vulcano-sedimentar na porção inferior da unidade e a 

sequência terrígena na porção superior da unidade. Na seqüência vulcano-sedimentar 

ocorre a predominância de rochas sedimentares clásticas pelíticas e parametamórficas 

associadas (micaxistos) e subordinadamente rochas sedimentares clásticas psamíticas e 

químicas e parametamórficas associadas (metarenitos, quartzitos, metacalcários 

dolomíticos e metacherts). Nesta sequência é comum a presença de rochas magmáticas 

vulcânicas de composição química complexa, desde rochas ácidas a ultrabásicas. Na 

sequência terrígena, predominam micaxistos, metacalcários, mármores, metarenitos, 

metavulcânicas ácidas e filonitos, que gradam em todos os níveis para a sequência 

vulcano-sedimentar (DNPM, 1986). 

Os xistos do Complexo Brusque são formados por cristais de quartzo 

entremeados com muscovitas e biotitas, ambos com granulação fina, ocorrendo ainda a 

presença de turmalinas com prismas orientados paralelos a xistosidade, zircão, epidoto, 

cloritas e granadas.  

Quanto aos sistemas deposicionais, ocorrem no maciço costeiro de Cabeçudas, 

depósitos do sistema deposicional continental e litorâneo, predominando sua exposição 

na face sudeste do maciço voltada para o oceano Atlântico. 

O sistema deposicional continental é representando pelo Depósito coluvial do 

Quaternário indiferenciado na forma de rampa coluvial, gradando à jusante para os 

sedimentos marinho praiais do sistema deposicional litorâneo holocênico, que afloram 

como areias médias nas praias do Canto do Morcego e da Solidão. Do ponto de vista 

geomorfológico a planície costeira desse maciço é muito estreita e confinada entre as 

elevações do embasamento cristalino.   
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Figura 8: Geologia Maciço Costeiro Cabeçudas-SC. 

Fonte: Vinicius Corradini Fleming Diebe.  
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Sobre a geomorfologia as feições encontradas são o próprio promontório do 

morro do farol que fica orientado sudeste-nordeste; a ponta do canto do morcego a 

sudeste do maciço orientada noroeste-sudeste, e em todo o promontório é observado a 

presença de grandes falésias tanto na vertente sul como na vertente norte do 

promontório tendo nesta uma inclinação mais íngreme. Tendo em três vertentes 

concavas voltadas para sudeste as praias do morcego e da solidão que tem como feições 

praias e terraços marinhos. Há também a feição costão por todo o promontório sendo 

difícil a locomoção ao redor do mesmo sendo os costões muito abruptos que por vezes 

dependendo da maré pode até impossibilitar a locomoção entre a praia do canto do 

morcego e a praia Brava. 

4.2.3 Maciço Costeiro Costa Brava 

 

O maciço costeiro da Costa Brava é composto predominantemente por rochas do 

Complexo Camboriú e Granito Guabiruba, com uma planície costeira medianamente 

desenvolvida onde afloram depósitos continentais colúvio-aluvionares, marinho praiais 

e eólicos (Figura 9) conforme Horn Filho (2011). Para Caruso Júnior & Araújo (1998) o 

Maciço é definido geologicamente como gnaisses, granulito metamorfizado, anfibolito e 

xisto-verde metamorfizados/não-metamorfizados. Estruturadas em gnáissicas foliadas, 

bandadas, migmátiticas raramente isótropas, em geral miloníticas com forte 

transposição. 

O embasamento cristalino do maciço costeiro da Costa Brava é representado do 

ponto de vista estratigráfico pelo Complexo Camboriú, que aflora na maior parte do 

maciço costeiro e pelo Granito Guabiruba, que aflora apenas no setor norte do maciço 

costeiro. 

O Granito Guabiruba é formado por rochas graníticas intrusivas do Proterozóico 

superior (1,57 milhões de anos antes do presente), a base de ortoclásio granitos de 

textura fina a média, cor cinza, biotíticos, parcialmente foliados, enquadrados como 

sienogranitos e monzogranitos. Bittencourt (1996) denominou esta unidade como 

Metagranito Mariscal (Fácies Guabiruba), que aflora no setor norte do maciço costeiro 

da Costa Brava. 

O Complexo Camboriú, de idade arqueana, constitui a maior parte do 

embasamento cristalino do maciço da Costa Brava, representando um complexo 

granito-gnáissico de grande heterogeneidade estrutural, variando entre meta 
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(granitóides) com deformação plástica variável e bandeamento gnáissico atenuado até 

porções migmatíticas, apresentando amplo espectro de composições graníticas (Caruso 

JR. et al., 2000). DNPM (1986) referiu-se a esta unidade como Núcleo Migmatítico de 

Injeção Polifásica de Itapema, constituído de migmatitos com paleossoma anfibolítico e 

várias fases de injeções de granitóides neossômicos bandados. 

O sistema deposicional continental é representado pelo Depósito coluvial e pelo 

Depósito de leque aluvial, ambos do Quaternário indiferenciado. O Depósito coluvial 

aflora no sopé das encostas nas porções distais das elevações rochosas, compreendendo 

proporções variadas de cascalhos e sedimentos areno-síltico-argilosos e representam 

morfologicamente rampas coluviais e tálus, os quais gradam para leques aluviais e 

planícies aluviais. O Depósito de leque aluvial encontra-se em contato com os 

sedimentos coluviais na parte mais distal do Depósito coluvial suavizando o relevo do 

embasamento cristalino até os depósitos do sistema litorâneo da planície costeira.   

O sistema deposicional litorâneo é constituído de sedimentos holocênicos e 

localizadamente pleistocênicos. Predominam o Depósito marinho praial das praias de 

Taquarinhas e Taquaras e os sedimentos eólicos adjacentes na forma de dunas móveis e 

dunas fixas pela vegetação litorânea.  

 Os promontórios de Taquaras e Taquarinhas são da mesma formação geológica: 

o Complexo Granítico Gnáissico Camboriú, composto homogeneamente por granitos e 

gnaisses. Os promontórios são separados por duas praias, chamadas de Taquaras e 

Taquarinhas, tendo um costão entre elas e sendo estas que dão nome aos promontórios; 

Taquarinhas, a norte e Taquaras a sul. O promontório Taquarinhas tem orientação Sul-

Norte e conta com falésias na porção oeste e norte e costão e praia a leste, já o 

promontório Taquaras tem orientação Sudoeste-Nordeste e ao redor dele a presença de 

costões e também costeiras, costas rochosas com baixa declividade. Entre os dois 

promontórios se encontra uma planície desenvolvida com depósitos continentais de 

leque aluvial e colúvio, tendo como feições leques e rampas. Também são encontrados 

depósitos marinhos e eólicos na forma de terraço e dunas frontais.  

 Nas praias e pontas de Taquaras e Taquarinhas, percebeu-se um incremento na 

quantidade da espécie Guarapuvu, cuja presença pode estar relacionada ao manto de 

intemperismo e rochas graníticas típicas do maciço costeiro da Costa Brava. Outra 

característica da vegetação dessa região é a ocorrência de uma cobertura vegetal mais 

rasteira, assim como arbustivas de menor porte. Por outro lado, distintamente do maciço 
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costeiro da Penha, as espécies encontram-se “penteadas”, situação que deve refletir o 

efeito dos ventos advindos do mar, pelo fato desse maciço ter sua a face voltada para 

leste. Além disso, a vegetação neste maciço é de grande porte, apresentando mais 

estrato do tipo arbóreo. Na ponta entre Laranjeiras e Taquaras, no maciço costeiro da 

Costa Brava, o porte da vegetação é maior, caracterizando os três estratos arbóreos 

(herbácea, arbórea e arbustiva). 

 É possível verificar que os maciços costeiros considerados nesse estudo são 

diferentes do ponto de vista geológico, o que resulta na existência de coberturas 

sedimentares e tipologias vegetais diferenciadas. Neste contexto, destaca-se que o 

maciço costeiro da Penha, ao norte, é constituído de granulitos de alto grau 

metamórfico; o maciço costeiro de Cabeçudas, no setor central, é constituído de xistos e 

quartzitos e, o maciço costeiro da Costa Brava, ao sul, é constituído dominantemente de 

granitos. No entanto, relacionando as informações de uso e cobertura do solo, é possível 

considerar ainda que a pressão antrópica tem influenciado na alteração das formações 

vegetais, os quais originalmente deveriam constituir-se em Floresta Ombrófila Densa e 

Formação Pioneira com Influência Marinha (restinga). Quando a instabilidade 

ambiental é possível generalizar que o maciço costeiro de Cabeçudas apresenta-se mais 

sujeito aos deslizamentos e escorregamentos, devido à alta declividade e presença de 

xistos, consideradas dentre as rochas mapeadas aquelas menos resistentes aos processos 

intempéricos e erosivos 

 

4.3 Sócio-cultura 

 

4.3.1 Processo de ocupação 

 

Os recursos naturais existentes na faixa litorânea são essenciais no que se refere 

à sobrevivência das populações humanas e na manutenção dos ecossistemas naturais. 

Isto se deve ao ambiente que proporciona condições de alimentação, reprodução e 

refúgio para toda uma cadeia alimentar como, por exemplo, as espécies de peixes, 

crustáceos, moluscos, aves migratórias ou residentes. Da mesma forma, o ser humano 

usufrui da riqueza dos recursos costeiros para movimentar as atividades econômicas, 

sociais, turísticas e culturais, e dentre essas, o turismo. 
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A gestão adequada dessas áreas é essencial para a qualidade ambiental e social, 

conservação dos ecossistemas e sua biodiversidade, ambiente recreativo e como fonte 

de recursos. A possibilidade de um planejamento costeiro adequado inicia-se por ouvir e 

atender os interesses das populações tradicionais, além do respeito aos seus 

conhecimentos e autonomia em gerir o seu meio (Diegues, 2001). Todavia, deve buscar 

a continuidade no processo, bem como o uso sustentável dos recursos e fortalecimento 

das relações entre os participantes da sociedade para ser um gerenciamento adequado. 

Diante deste cenário, o município de Penha, cujo desmembramento de Itajaí 

aconteceu em 1958, desenvolveu-se como uma colônia de pescadores que caçavam 

baleias, e após a proibição desta prática, voltaram seu foco para a pescaria de camarões 

com fins de consumo próprio. No entanto, houve um êxodo de mais da metade dos 

habitantes locais, devido a ausência de sal suficiente para conservação do pescado 

(Souza & Filho, 1995).  

 A armação do Itapocorói, localidade em Penha era utilizada como um porto 

aonde pessoas e cargas desembarcavam e embarcavam. Durante a Segunda Guerra 

Mundial houve uma abundância na oferta de sal, o que favoreceu a produção pesqueira. 

Na década de 30 e 40 ocorreu intensa pesca do cação. Simultaneamente acontecia a 

pesca de espinhel para peixes de escamas. Na década de 40 e 50 aparecem as 

embarcações pesqueiras motorizadas trazendo melhorias para esse setor na região 

(Souza & Filho, op cit). O autor afirma que neste mesmo período começaram a 

frequentar a região, turistas e visitantes principalmente alemães que permaneciam um 

curto período de tempo pela ausência de hospedarias. Logo após, começaram a surgir 

pessoas adaptando suas casas para receber esses indivíduos. A região sempre teve 

destaque devido às belezas naturais apreciadas por moradores e visitantes (Souza & 

Filho, 1995). 

 Atualmente, o município de Penha desenvolve-se por meio de quatro setores que 

são o agrícola, o pecuário, o pesqueiro e o turístico. O setor pesqueiro, atualmente, se 

encontra em decadência, sendo complementado pela maricultura (Marenzi & Branco, 

2006). Já o setor turístico, intensificado pela implantação do complexo Beto Carrero 

World, se torna cada vez mais exigente, onde os veranistas buscam uma infra-estrutura 

cada vez mais compatível com seus padrões de vida urbana. Todavia, percebe-se que, ao 

mesmo tempo, que as belezas naturais atraem as pessoas para Penha, enfatizado nas 
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entrevistas, estas fazem exigências por melhorias que alteram e degradam o ecossistema 

(Farias, 2002). 

 O município de Itajaí, por sua vez, com os primeiros colonizadores que 

plantavam diversos alimentos, pescavam principalmente no rio Itajaí-açú, construiam e 

reparavam embarcações. Nessa época já era valorizada pela beleza da paisagem, 

fertilidade e riqueza das terras. Também se desenvolvia a atividade baleeira, no entanto 

a atividade que impulsionou a cidade foi o comércio de madeira que era levado e 

vendido no Rio de Janeiro e Santos (D’Avila, 1981). 

 Dessa forma Itajaí foi crescendo e desenvolvendo-se através comércio de 

madeira, agricultura, consequentemente a atividade portuária foi intensificando-se e 

toda uma gama de comércio e serviços vinculados a essa situação. Com isso, Itajaí 

tornou-se o maior porto brasileiro de exportação de madeira. Porém, com a exploração 

do recurso natural as reservas madeireiras foram afastando-se cada vez mais do litoral e 

o porto perdeu sua força econômica (D’Avila, op cit). Este autor comenta que as 

lideranças do município dedicaram esforços para valorizar a atividade pesqueira na 

região e o porto retomou suas atividades, tornando-se o maior porto pesqueiro do Brasil. 

Assim também, articulavam-se a instalação de armazéns para dinamizar o entreposto e o 

porto. Concomitantemente, incentivaram as indústrias locais e o comércio para 

ampliação da economia itajaiense (D’Avila, 1981, Severino, 1999). 

 Cabe destacar o uso das praias itajaienses, que no caso de Cabeçudas, os 

primeiros habitantes não aproveitavam desse lazer, pelo fato da praia estar vinculada a 

atividade pesqueira. Apenas no século XX começaram haver usos sociais das praias, 

sendo que as famílias utilizavam esses locais para o banho de mar que era relacionado a 

funções terapêuticas, bem como os passeios na orla do mar e veraneio prolongado, 

porém era utilizada apenas por pessoas da elite de Itajaí, Blumenau e Brusque 

(Christoffoli, 2003). Ainda este autor afirma que nas décadas de 70 e 80 houve uma 

popularização da praia de Cabeçudas e da transformação do seu espaço físico, tornando-

a um lugar público de lazer para a elite da região o que fazia dela um local exclusivo e 

distinto socialmente. 

 Isto é muito representativo considerando que o Maciço Costeiro Cabeçudas é 

uma área com intensa modificação do meio natural, pois não possui Floresta Ombrófila 

Densa em estágio avançado, e ainda possui uma quantia significativa de vegetação 

exótica (Pinus sp. e Eucalyptus sp.) competindo com as espécies nativas da área. Para 
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um cenário futuro pode ser que a área seja estrangulada pelos empreendimentos 

imobiliários que estão sendo instalados em suas proximidades, principalmente na praia 

Brava, adjacente a Cabeçudas. 

 O município de Balneário Camboriú teve uma história baseada na ocupação 

pelos teutos-brasileiros em 1925 que elegeram essa região própria para suas casas de 

veraneio pela qualidade do ambiente local. No entanto, a ocupação de moradores se deu 

no município de Camboriú, com sede administrativa mais afastada da orla marítima.  A 

cidade estruturou-se paralelamente à linha de costa configurando uma mancha contínua 

de urbanização, sendo que a construção da BR-101 possibilitou uma maior exploração 

dessa região, levando ao desmembramento de Balneário Camboriú do município de 

Camboriú em 1964. Carmo, Gadotti & Bóia (1999) ressaltam que na década de 50/60 

ocorreu uma intensificação no processo urbanístico resultando numa intensa 

especulação imobiliária focada nos grandes prédios característicos dessa localidade. 

 Ao longo do tempo esse processo resultou no aparecimento de problemas como 

abastecimento de água, rede de esgoto sanitário, verticalização do espaço urbano 

ocasionando ilhas de calor e poluição visual, trânsito caótico, ausência de parques, 

contaminação da água do mar por águas residuárias e violência urbana; tudo isso acaba 

por deteriorar o ambiente natural que incentivou a sua ocupação (Rodrigues, 1997). 

 O grande destaque da região impreterivelmente é o setor turístico, com a 

implantação dos empreendimentos turísticos para atrair a população visitante, mas ao 

mesmo tempo, que proporciona diversos lugares de lazer, reduz a qualidade do 

ambiente litorâneo degradando o ecossistema. A privatização dos espaços públicos por 

empreendimentos imobiliários que visam supervalorizar lotes compromete áreas de 

mata nativa em Balneário Camboriú e ocupam de forma intensa o litoral (Carmo, 

Gadotti & Bóia, 1999). Estes autores destacam que as comunidades litorâneas 

abandonam as práticas culturais e buscam o mercado de trabalho ligado ao turismo, 

comércio e serviço público; uma pressão cada vez mais intensa sobre os recursos 

naturais é observado, advindo das forçantes do turismo de massa. 

 Face o exposto e observando as áreas de estudo, é possível compreender que o 

processo de ocupação se deu de forma diferenciada, sendo que os maciços com seus 

promontórios costeiros ainda se mantêm relativamente conservados se comparados com 

o restante dos territórios que ocupam.  
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 Entre estes territórios, Balneário Camboriú é resultado de um processo de 

ocupação mais recente, rápido e intenso, destacando a verticalização da orla e o turismo 

de massa. Em Itajaí, o processo de ocupação se manteve mais estável ao longo do 

tempo, já que desde o início de sua colonização se destacou econômica e regionalmente 

pela localização geográfica, especialmente valorizada pela foz do rio Itajaí-açu, 

conforme D’Avila (1981). Em relação à Penha, é possível acreditar que a sua ocupação 

já tenha sido mais representativa, destacando a pesca de baleia (Farias, 2002), mas 

atualmente apresenta característica urbana mais provinciana. 

 Focando o olhar na forma como os indivíduos percebem a paisagem Ab’Saber 

(2003) explica que todos os indivíduos concluem que ela é uma herança, pois refere-se 

aos processos fisiográficos, biológicos e ao patrimônio coletivo dos povos, a partir disso 

as comunidades sobrevivem e utilizam os recursos advindos destas fontes. Por outro 

lado, é também onde os povos criam o seu ambiente, explicitam a sua cultura e seus 

conhecimentos coletivos. Sendo assim, os maciços costeiros e seus promontórios 

estudados se tornam herança, não somente natural, mas cultural, já que se mantiveram 

relativamente conservados com potencial para uso dos recursos, destacando-se suas 

paisagens. 

4.3.2 Paisagem Cultural 

 

Yázigi (2002) afirma que a paisagem não é estável, é dinâmica, pois está 

ocorrendo constantemente processos transformadores. Ela fala por si própria, tem uma 

história a ser narrada e é inclusive um patrimônio cultural, pois é um bem de interesse 

coletivo e tem direito de proteção. Deste modo, Rocha (1995) vai além afirmando que a 

paisagem é fruto da interação dos componentes geológicos, expostos à ação do clima, 

fatores geomorfológicos, bióticos e antrópicos através dos tempos, refletindo hoje o 

registro acumulado da evolução biofísica e da história das culturas precedentes.  

Sendo assim, mesmo que os promontórios, componentes dos maciços costeiros 

estudados, apresentem-se como amostras de paisagem representativas do ambiente 

litorâneo, todos já sofreram alterações. Visualmente entre eles, são mais percebidas as 

transformações no Maciço da Costa Brava, onde se observa em porção das encostas 

afloramento de rocha proveniente de mineração, presença de condomínios e residências, 

abertura de acessos e ocorrência de espécies exóticas. No entanto, esta mesma ocupação 
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residencial possivelmente se deu pela busca de local mais tranquilo e pela qualidade 

paisagística, características que tem como consequência o reconhecimento da região 

com Área de Proteção Ambiental, APA Costa Brava.  

A tranquilidade da região é ressaltada em entrevistas, exceto pelo período de 

veraneio, cuja situação contrasta ao restante da ocupação de Balneário Camboriú, 

concentrando verticalização urbanística. Isto pode justificar a menor procura do Maciço 

da Praia Vermelha como local de residência, pois o restante de Penha apresenta 

processo de urbanização amenizado com construções de menor impacto. Também, 

porque grande parte deste maciço se refere a duas grandes propriedades particulares, 

conforme afirma Marenzi (2005), conciliada a restrição legal reforçada pelo Plano 

Diretor.   

No caso do Maciço de Cabeçudas não existe ocupação residencial, pois a 

situação fundiária é exclusiva da Marinha do Brasil. No entanto, a paisagem se encontra 

alterada pelas estruturas construtivas que compõe a sede administrativa, o Farol e a 

abertura de acessos, bem como a presença de exóticas, predominante Eucaliptus sp, 

ressaltadas por Ferrari (2009).  

Segundo Schier (2003) determinadas paisagens apresentam, na sua 

configuração, marcas culturais e recebem, assim, uma identidade típica. Desta forma, a 

transformação da paisagem pelo homem representa um dos elementos principais na sua 

formação para entender as relações sociais e naturais em um determinado espaço. Nesse 

caso, importante no entendimento da ecologia da paisagem das áreas de estudo, 

considerando a interação dos fatores naturais e culturais para a conservação da 

biodiversidade. Portanto, Euterpe edulis como componente da paisagem resulta da sua 

ocorrência natural na Floresta Ombrófila Densa, assim como a sua ausência em parte da 

paisagem é consequência da cultura de utilizar o palmito como alimento e de ainda não 

manejá-lo adequadamente. 

Por meio de uma perspectiva histórica, pode-se diferenciar entre paisagens 

naturais (definidas como áreas anteriores às atividades humanas) e paisagens culturais 

que correspondem aos processos de modificação da paisagem natural por meio da ação 

e das obras humanas, sendo que “a cultura é o agente, a área natural é o meio, a 

paisagem cultural é o resultado” (Mathewson & Seemann, 2008). Portanto, as áreas de 

estudo são paisagens ainda naturais, apesar de interferências culturais. Como cultura 

podem ter recursos, entre os quais, a biodiversidade, destacando o palmito como fonte 
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de sustentabilidade, bem como serem recursos, ressaltando o turismo, os quais podem, 

ao mesmo tempo, justificar a manutenção de tais paisagens naturais e culturais. 

Ainda, considerando os aspectos relativos à morfologia da paisagem, cabe 

destacar que as marcas traduzem diferentes temporalidades, não somente o tempo da 

história humana, mas também o tempo da natureza. A paisagem é sempre uma herança, 

de um lado de processos naturais milenares e, de outro a herança do trabalho humano 

que produziu diferentes formas de apropriação social da natureza (Ab’Sáber, 2003). 

Para Nascimento & Scifoni (2010) a paisagem, como produto do trabalho 

humano, não significa a eliminação dos traços da natureza, os quais se encontram 

sempre ali presentes, embora, algumas vezes, imperceptíveis. Nos maciços estudados, a 

natureza ainda se encontra representada, cuja biodiversidade é ressaltada na Morraria da 

Praia Vermelha por Marenzi (2005) e no Morro do Farol (Cabeçudas) por Ferrari 

(2009). Também estes autores denotam a beleza cênica dessas regiões, representadas 

pelo conjunto de praias, costões e morros vegetados, sendo a paisagem do Maciço da 

Praia Vermelha a de maior preferência em estudo de Marenzi (1996).  

Segundo Schier (2003), desde o século XIX a paisagem vem sendo discutida, e 

hoje a idéia da paisagem merece mais atenção pela avaliação ambiental e estética. No 

caso estético pela beleza cênica valorizada pela naturalidade e complexidade dos 

elementos que compõe uma paisagem conservada (Marenzi, 1996).   

Para Yázigi (2008) uma bela paisagem incentiva o seu uso pelo turismo, 

motivando uma rede econômica de grande peso e em pleno crescimento, sendo que 

diretamente vinculado ao turismo há produção, circulação e consumo de bens e serviços 

que fornecem capital para a comunidade local ou podem atrair imigrantes causando 

inchaço ao município. Portanto, as atividades turísticas podem beneficiar todas as áreas 

de estudo a partir de uma gestão adequada a fim de que o “inchaço”, citado pelo autor e 

já evidenciado na orla de Balneário Camboriú, não destrua as paisagens naturais e 

culturais, ou seja, as paisagens cujo ambiente já sofreu alteração pela cultura, mas que 

ainda mantém representada a sua natureza.  

 

4.3.3 Potencial Turístico 
 

 As décadas de 60 e 70 marcaram o despertar da opinião pública dos países 

desenvolvidos para as questões ambientais, bem como para a necessidade de novas 

atitudes frente às áreas naturais (Lima, 2003).  
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 Para Barbosa et al (2011) o meio ambiente assume um lugar central no 

desenvolvimento turístico, pois este não é apenas uma força econômica, mas também 

um fator importante na conservação e preservação da natureza, das culturas e das 

histórias locais (Barbosa et al, 2011). Para este autor, o desenvolvimento do turismo em 

áreas naturais tem aumentado nos últimos anos, em especial a partir da década de 1980, 

com o aumento da preocupação com relação às questões ambientais. 

 Contudo, já a partir da década de 70, as modalidades de turismo denominadas 

como alternativas surgiram em resposta ao turismo de massa, devido aos impactos 

negativos tanto na sociedade quanto no meio natural. Furlan (2003) conceitua o 

ecoturismo como uma modalidade do turismo que poderá criar uma nova prática de 

lazer associada à conservação da natureza. Tem-se a expectativa que o ecoturismo seja 

uma nova modalidade de uso do tempo livre para praticar atividades que envolvam o 

contato, o aprendizado e a diversão e, ao mesmo tempo, menor impacto sobre os 

recursos naturais. 

 Rodrigues (2003) partilha de uma concepção parecida ao afirmar que o 

Ecoturismo é uma atividade econômica que se orienta para áreas de significativo valor 

natural e cultural, e que através das atividades recreacionais e educativas contribui para 

a conservação da biodiversidade e da sociodiversidade que resultam em benefícios para 

as comunidades receptoras. Lima (2003) acrescenta que o ecoturismo, entre outras 

coisas, é visto como uma possibilidade de financiar a conservação e promover o 

desenvolvimento de economias deprimidas e beneficiar também as comunidades 

tradicionais. 

 Portanto, nesse estudo assume-se que esta modalidade de turismo vai de 

encontro às potencialidades das áreas de estudo, bem como pode atender ao uso da 

paisagem de maneira a conservar a sua biodiversidade, e entre essa, o Euterpe edulis, 

como espécie que pode indicar a integridade ecológica dos maciços e seus promontórios 

costeiros.  

 Para a Organização Mundial de Turismo (2003), o ecoturismo deve incorporar a 

preocupação com a conservação do meio ambiente e com a diversidade biológica, 

dando destaque para as ações de educação ambiental junto aos turistas. Desta forma, 

outra abordagem importante para as áreas de estudo é que o turismo associado à 

educação ambiental aumenta seu potencial de atividade sustentável, inclusive podendo 

gerar renda e emprego para a população local. 
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 Nesse sentido, para a International Ecoturism Society ecoturismo é uma viagem 

responsável para áreas naturais que pretende conservar o ambiente e apoiar o bem-estar 

das populações locais. Também Cândido (2003) enfatiza que o turismo deve favorecer 

os grupos humanos residentes nos ambientes utilizados por essa atividade e conservar 

os recursos naturais e culturais. 

 Alguns princípios devem nortear o ecoturismo, de acordo com Pires (1999): 

viagens recreativas responsáveis de significativo valor natural com a finalidade de 

apreciar, desfrutar e entender os problemas socioambientais no sentido físico; o apoio à 

conservação ambiental, com o uso sustentável dos recursos; o envolvimento e 

beneficiamento das populações locais para obtenção do máximo de benefícios 

econômicos do turismo usando recursos de maneira racional; a máxima diminuição de 

possíveis impactos físicos e culturais que esta atividade possa gerar; a educação 

ambiental visando a formação e aprofundamento da sensibilização ecológica e o 

respeito às comunidades anfitriãs.   

 Dentro deste cenário, para Cândido (2003) existem três tipos de atrativos 

turísticos: a paisagem natural, a paisagem cultural e a paisagem urbana. Ao pensar de 

forma conjunta nas áreas dos três maciços, o que mais valoriza essa região e atrai 

turistas é a paisagem natural, mas com interferência da cultura. De acordo com Marenzi 

(1996) a paisagem natural, em estudo na Penha, demonstrou que as maiores preferências 

paisagísticas se referiram as cenas com presença de água, complexidade topográfica e 

morros com vegetação nativa. Portanto, é possível considerar que a presença de espécies 

exóticas (Pinus sp. e Eucalyptus sp.) e, mais expressivamente, no Maciço de Cabeçudas, 

contribua de forma negativa para a qualidade da paisagem e, consequentemente, para o 

potencial turístico. 

 Para elucidar a análise do potencial turístico foram levantadas algumas 

infraestruturas para atender turistas, visitantes e moradores nos maciços e promontórios 

costeiros (tabela 6). 

Tabela 6. Infraestruturas dos maciços costeiros Praia Vermelha, Cabeçudas e Costa Brava, SC. 

Infra-estrutura Maciço Praia 

Vermelha 

Maciço 

Cabeçudas 

Maciço Costa Brava 

Tipo de acesso Chão batido Chão batido e 

asfalto 

Asfalto 

Calçadas Presente no Maciço 

(M) 

Ausente e 

presente no 

Presentes 



64 

 

entorno 

Transporte público Presente no entorno Presente no 

entorno 

Presente 

Trilha Presente Presente Presente 

Parques infantis Ausentes Ausentes Ausentes 

Comércio na praia Bares Vendedores 

ambulantes e 

tendas 

Bares na beira da praia e 

afastados, vendedores 

ambulantes 

Lixeiros 

(nº) 

2 na rampa de voo e 

restritos à algumas 

praias 

1  Ao longo do maciço, mas 

restritos à algumas praias 

Chuveiros 

(nº) 

1 na orla da praia Ausente Em bares 

 Banheiros públicos 

(nº) 

Ausente Ausente Ausente 

Equipamentos de lazer Rampa de vôo livre Ausente Mirantes 

Água encanada Presente  Presente Presente 

Energia elétrica Presente  Ausente  Presente  

Efluentes domésticos na 

praia 

Alguns pontos 4 pontos na Praia 

de Cabeçudas 

Alguns focos e estação de 

tratamento de esgoto em 

Taquaras 

Coleta de resíduos Presente Presente no 

entorno 

Presente 

 Com base no levantamento da infraestrutura, destaca-se o fato de que apenas o 

Maciço da Costa Brava apresenta transporte público que atravessa a área de estudo, 

possivelmente para atender a demanda de moradores existentes, já que nos outros 

maciços as residências se concentram na periferia, exceção da Praia Vermelha, onde 

existe um morador no centro leste do maciço. A ausência de transporte público denota a 

falta de estimulo a visitação aos promontórios existentes nos maciços Praia Vermelha e 

Cabeçudas. Por outro lado, esta situação, somada a condição de acesso por estrada de 

chão e ausência de calçamento diminui o impacto negativo nestas áreas, pois conforme 

Pires (1999) o turismo de massa resulta em pressão sobre os recursos naturais como 

fortes sinais de degradação ambiental. Também importante considerar que a ausência de 

asfalto e de calçamento aumentam a permeabilidade do solo nestes dois maciços, 
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podendo reduzir processos erosivos nas encostas que levam as praias, mas diminuem o 

potencial turístico.  

 Quanto às infraestruturas de saneamento básico, verifica-se que todas as áreas de 

estudo contém água tratada, coleta de resíduos e energia elétrica. No entanto, apenas na 

praia de Taquarinhas, Maciço da Costa Brava existe estação de tratamento de efluentes, 

mas mesmo assim nesse existem pontos de saída de efluente doméstico nas praias, 

assim como nos outros dois maciços. Este fato, além da possibilidade de fonte de 

doenças, também resulta em poluição visual, sendo que Marenzi (1996) constatou que a 

presença de esgoto doméstico deprecia a paisagem. 

 Outras infraestruturas se referem ao apoio e atrativo turístico, entre os quais: 

parque infantil, lixeiras, chuveiros, banheiros, mirantes, rampa de voo livre, comércio e 

trilhas. Estas, exceção de parque infantil, existem em todos os maciços, mas algumas 

vezes não se encontram em quantidade suficiente ou planejadas adequadamente como 

estratégias educativas e/ou interpretativas, como é o caso das trilhas, as quais, de acordo 

com Carvalho & Vasconcelos (1999)  podem mudar o comportamento de visitantes no 

sentido de conservação da natureza. 

 A seguir, outros dados levantados, primários e secundários, se referem aos 

recursos socioculturais como potencial turístico em cada maciço considerando também 

seu entorno e município que pertence de forma geral. 

 

4.3.3.1 Maciço Costeiro Praia Vermelha 

 

Os dados levantados, primários e secundários, referentes aos recursos sócio-

culturais identificados neste promontório se referem ao seu entorno e ao município de 

forma geral. Verifica-se que os recursos sócio-culturais de Penha são um atrativo 

turístico, o que pode acarretar impactos diretos e indiretos sobre a diversidade biológica. 

Foram identificados aspectos referentes à arquitetura, as festas, ao folclore/tradição e ao 

artesanato.  

 Em relação à arquitetura local existem três edificações que preservam 

características da cultura açoriana, uma delas é ocupada pela Prefeitura de Penha 

conforme nos mostra na figura 10, assim também outras duas construções típicas 

açorianas (figura 11). A característica naval da região é representada pelas embarcações 

turísticas e pelos barcos de pesca que também apontam para a cultura açoriana. 
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Figura 10: Aspectos Arquitetônicos da cultura açoriana representadas na Prefeitura de Penha Fonte: 

Katiuscia Wilhelm Kangerski. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Edificações com características da cultura açoriana no centro da cidade 

Fonte: Katiuscia Wilhelm Kangerski. 

Entretanto, apesar das características açorianas caracterizarem esse maciço 

costeiro percebeu-se no levantamento de campo com alguns turistas que esse aspecto 

não é o motivador para o turismo na região, mas sim as belezas naturais e a diversidade 

de praias conservadas. 
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Com relação às festas, foram identificadas a de Reis ou Folia de Reis (os foliões 

visitam a casa dos moradores, cantando e dançando, as vestimentas são coloridas e 

muitas vezes usam máscaras), de São João (mais conhecida por Festa Junina, dedica-se 

ao louvor deste Santo), de São Pedro, do Divino Espírito Santo (ocorre com a utilização 

de uma coroa que foi trazida de Portugal em 1837, toda em prata; a intenção é divulgar 

e propagar a devoção ao Espírito Santo, mantendo viva essa tradição através da 

promoção de ações solidárias e de vivência religiosa) e Corpus Christi. O folclore é 

marcado pelo Boitatá, Caipora, Lobisomem, Mula-sem-cabeça e Cuca. Quanto ao 

artesanato não foi identificada nenhuma característica (Wolke et al., 2004). 

Apesar da cultura açoriana ter delineado o desenvolvimento de  Penha ao longo 

do tempo, esta não demonstra ter potencial de atração dos turistas, de acordo com os 

entrevistados. Na verdade, a beleza natural é a característica da região que convida a 

visitação e o veraneio, principalmente pelas praias do município apresentarem qualidade 

da água própria para banho, exceto pela Armação do Itapocoroí que faz cultivo dos 

mariscos e impulsiona um dos ramos da economia regional, conforme dados da Fatma 

(2011). Estes turistas veem de diversas cidades brasileiras, principalmente na época de 

veraneio, além dos moradores da região do vale do Itajaí-açú que frequentam durante os 

finais-de-semana. 

Cabe ressaltar que as duas extremidades (norte e sul) do maciço possuem regiões 

com alta densidade urbana, mas na porção mediana, onde localiza-se a praia Vermelha, 

existe uma pequena localidade com um número reduzido de moradias. Apesar do plano 

diretor de Penha restringir os usos e ocupação do maciço, estas localidades exercem 

forte pressão para o desenvolvimento da urbanização. 

Referente à infra-estrutura desta praia, verificou-se em campo a ausência de 

calçadas à beira-mar da praia Vermelha, mas diversas trilhas estão abertas para percurso 

tanto na orla do mar, quanto dentro da floresta. Por outro lado, há recolhimento dos 

resíduos sólidos da Praia Vermelha, porém ao longo do caminho visualizaram-se 

diversos tipos de materiais, inclusive cascas de mariscos despejados em pequenas 

aberturas da mata próxima à estrada e na beira da estrada (Figura 12). Ao longo da 

estrada de acesso ao Maciço Praia Vermelha verificou-se diversos pontos de 

desmoronamento que inviabilizam à passagem durante períodos intensos de 

precipitação e colocam em risco os indivíduos que utlizam-a (Figura 13).  
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Figura 12. Resíduos sólidos despejados ao longo da estrada de acesso ao maciço costeiro da Praia 

Vermelha,SC. 

Figura 13. Desmoronamento de porção de terra ao lado da estrada de acesso ao Maciço Praia Vermelha, 

SC. 

 Wolke et al.  (2004) destaca que o transporte público, a pavimentação, a água 

encanada, a rede telefônica, a coleta de lixo e a rede de esgoto, dentre outras, foram 
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algumas das melhorias verificadas em campo. Ao haver uma infraestrutura básica, os 

turistas e veranistas conseguem ter o mínimo de conforto para permanecer e divulgar a 

região como um ponto interessante para o turismo. 

 Para o recebimento do turista há alguns bares para atendê-los, além de chuveiro 

à beira-mar e um único lixeiro na Praia Vermelha, além de outros dois no ponto de salto 

de paraglider. As possibilidades da prática de esportes em contato com a natureza. 

foram observados em campo a pesca, o vôo livre com paraglider e o surf. Da mesma 

forma é possível incentivar a prática de trekking que são caminhadas em áreas naturais e 

com declividade acentuada. 

 Por parte do poder público não há um plano de uso para o ecoturismo, sendo que 

para Marenzi (2004) há utilização inadequada do espaço com acampamentos indevidos, 

retirada de recursos naturais, acúmulo de resíduos sólidos sobre vegetação nativa, 

estacionamento e ocupações irregulares na orla marítima e águas residuárias despejadas 

em ambiente aberto. Esta autora, ainda, recomenda que nesta área de estudo seja 

implantada uma unidade de conservação, face o sua beleza cênica, seu potencial 

turístico e sua biodiversidade. Portanto, se medidas de gestão voltada a conservação não 

forem providenciadas, a biodiversidade deste maciço, como recurso ao potencial 

turístico, pode estar comprometida. 

 

4.3.3.2 Maciço Costeiro Cabeçudas 

 

 Constitui-se como área não urbanizada, rochosa e acesso difícil, possui apenas 

uma estrada sinuosa que dá acesso ao Farol de Cabeçudas, este sinaliza a entrada ao 

Porto de Itajaí.  Não há sistemas de iluminação pública, saneamento básico ou coleta de 

resíduos sólidos dentro da área do maciço costeiro Cabeçudas. Há duas praias arenosas, 

pouco freqüentadas, onde em uma delas está a Caverna do Morcego, natural com 5 

metros de largura e 50 m de profundidade (Figura 14). 
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Figura 14:Vista lateral pela praia Brava do Maciço Costeiro Cabeçudas. 

 

 Por meio da tabela 6 verificou-se uma infraestrutura bem mais qualificada nas 

proximidades deste maciço. Primeiramente, o Hotel Marambaia que faz parte da história 

cultural da região e abriga boa parte dos turistas que visitam essa localidade em Itajaí. 

Há a presença de calçadas em toda a orla da praia de Cabeçudas (porção norte) e na orla 

da praia Brava que está na porção sul do maciço. 

 Juntamente com a infraestrutura básica há diversos restaurantes e ambientes para 

a programação noturna localizados na praia Brava, fornecendo um local propício para 

os turistas que buscam atividades mais urbanas numa praia de expressiva beleza cênica 

e com algumas áreas de vegetação restinga. Isto mostra um indicador da 

mercantilização da paisagem, onde o lazer noturno e o consumo de bens e serviços de 

alto padrão pelos turistas que visitam a região se sobrepõe as possibilidades de 

ecoturismo, o que causa uma desvalorização das práticas locais tradicionais e o seu 

gradual desaparecimento (Yázigi, 2008). 

 Outro aspecto da região da praia de Cabeçudas, de acordo com a Fatma (2011) 

está relacionado à água imprópria para banho, em campo verificamos alguns pontos de 

despejo das águas residuárias diretamente no mar. Por outro lado, a praia Brava 

encontra-se com qualidade de água própria para banho favorecendo o uso pelo turismo. 
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 A visitação das praias no promontório do Farol, por meio do ecoturismo poderia 

propiciar uma melhoria no meio natural, pois se percebeu nas saídas de campo: resíduos 

sólidos abandonados ao longo do trecho percorrido, erosão em trechos com maior 

inclinação. Assim também, a prática do surfe, do rapel e espeleoturismo poderiam 

revalorizar a área com um turismo voltado para sensibilização ambiental e aplicação de 

recursos na recuperação desse ambiente costeiro. 

 Enfatizando os aspectos de práticas voltadas para o contato com o meio natural, 

cabe citar a prática do rapel que ocorre na Ponta do Morcego, pela presença das 

escarpas rochosas que propiciam esta atividade. Assim também, ocorre o surf na praia 

da Solidão, no Canto do Morcego e na praia Brava, por causa das ondas propícias a 

prática deste esporte. Ao refletir sobre novas possibilidades para a região pode-se citar o 

trekking, caminhadas ao ar livre e em trilhas no meio da mata, entretanto iria influenciar 

negativamente a vegetação local pelo pisoteamento. Se fosse uma atividade realizada 

com controle do número de pessoas e educadores ambientais, conforme recomenda 

Pires (1999), poderia ser instigada a revalorização da biodiversidade local.  

 Porém, se o turismo desvalorizar os aspectos naturais, isto sem dúvida é um dos 

maiores riscos para as paisagens naturais, a biodiversidade e a cultura tradicional, pelo 

fato de causar desmatamento, vandalismo, diminuição do valor estético, eliminação do 

habitat natural, erosão do solo, poluição sonora e visual, despejo indevido de águas 

residuárias e resíduos sólidos, alteração na qualidade da água do mar, desaparecimento e 

mutação da cultura tradicional, dominação cultural e degradação do patrimônio 

histórico, efeito imitação que descaracteriza a vida social local e segregação dos 

residentes locais (Bastos e Kawamoto, 2007). 

 Ampliando a visão cultural para toda a região de Itajaí, acontece todo ano 

durante o mês de outubro a Marejada, Festa Portuguesa e do Pescado, esta teve início 

em 1987 e tem por base a pescaria que é uma das principais atividades econômicas de 

Itajaí. O principal destaque da festa é a gastronomia com frutos do mar e a revalorização 

da cultura tradicional portuguesa. No entanto, para Severino (1999) além dessa etnia, 

durante a ocupação da região itajaiense houve inclusive colonização pelos imigrantes 

alemães e italianos que chegaram em 1823, na foz do rio Itajaí-açu (Severino, 1999). 

  Todas as etnias contribuíram por desenvolver a região, mas ao mesmo tempo é 

necessário conservar os últimos remanescentes de vegetação localizados sobre Itajaí. 

Por isso, destaca-se para esta área o potencial de implantação de unidade de 
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conservação, sendo sugerido por Ferrari (2009) as categorias Parque Natural ou 

Monumento Natural, uma vez que desta forma, uma gestão adequada poderia resultar 

em maior eficiência na proteção da paisagem e de sua biodiversidade. 

 

4.3.3.3 Maciço Costeiro Costa Brava 

 

 

 Inicialmente, a região pertinente à Costa Brava teve a sua ocupação 

caracterizada pela agricultura e as jazidas de mármore, granito e calcário que aos poucos 

reduziram a intensidade visto que as terras esgotaram pela exploração. Com o declínio 

desse ramo outra atividade ganhou destaque, o turismo com os veranistas e as famílias 

abonadas de Brusque e Blumenau que usufruíram da faixa litorânea com moradias de 

praia. Aos poucos a cidade de Balneário Camboriú foi desenvolvendo-se e atualmente é 

um dos destinos turísticos mais importantes em Santa Catarina (Balneário Camboriú, 

2011). 

 Por meio da divulgação da região e o interesse dos turistas na visitação, o 

turismo de massa prospera e exerce pressão negativa deteriorando a região, 

principalmente o promontório da Costa Brava. Na porção norte do maciço costeiro está 

localizado um ponto turístico popular conhecido como Parque Unipraias Camboriú com 

duas estações localizadas sobre o Bioma Mata Atlântica, uma delas está sobre o alto do 

morro da Aguada e a outra na praia de Laranjeiras. Os quarenta e sete bondinhos têm 

capacidade de transportar 800 passageiros por hora, acarretando numa intensa 

exploração turística dessa porção da Costa Brava, mais especificamente na praia de 

Laranjeiras (Unipraias, 2011).  

 Esta praia é densamente ocupada por comércio e restaurantes para satisfazer 

turistas e veranistas que desfrutam da praia dissipativa, assim também teve a vegetação 

típica de restinga retirada para colocação dessa estrutura com a introdução de 

sombreiros (Terminalia catappa), sob elas mesas e guarda-sóis são colocados para 

apreciação dos visitantes. 

 Além da praia de Laranjeiras, a Costa Brava possui mais cinco praias cada uma 

com características peculiares, porém duas merecem destaque na análise do potencial 

turístico. A praia do Pinho onde ocorre a prática de nudismo possui uma faixa de 

vegetação de restinga conservada, isso acarreta na privacidade de quem usufrui do local 

e por consequência mantém a biodiversidade local. A outra praia é a Taquarinhas, nesta 
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não há visitação tampouco veraneio, pois é propriedade particular vigiada por um 

caseiro. Verificou-se uma vegetação de restinga conservada na orla marítima, mas à 

medida que se afasta percebeu-se a introdução de espécies exóticas e presença de 

pastagem para o gado.  

 Aliás, esta praia é visada para implementação de um resort pelo grupo 

Thaquarinhas Investimentos e Participações Ltda em 20% do terreno com área total de 

600 mil m², nos outros 80% haveria a criação de Reserva Particular do Patrimônio 

Natural. Desde 2003 a Justiça Federal suspendeu as licenças concedidas pela Fatma 

para construção do resort, pelo fato de ser uma área de proteção ambiental (Pasquini, 

2002; Zonta, 2003), bem como por existir uma mobilização social para transformar este 

local da praia de Taquarinhas em Parque Estadual Taquerinhas. 

 Ao distanciar-se da orla marítima e avançar sobre a planície onde está a porção 

urbanizada do maciço, verificou-se diversos focos de degradação e cobertura do solo 

por gramíneas; algumas inclusive desfrutadas pelo gado (figura 15). Ao percorrer a 

praia de Taquarinhas observaram-se indivíduos de Syzygium cumini (jambolão) 

plantados dentro da área de restinga alterada. 

 

Figura 15. Vista de uma área ocupada por gramíneas e utilizadas pelo gado no Maciço Costeiro Costa 

Brava. 
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 É evidente que a área de estudo tem um grande potencial para o turismo e 

interesse imobiliário, mas acima de tudo esta região apresenta uma rica história 

ambiental. Para a manutenção da cultura tradicional e a conservação da biodiversidade é 

fundamental sustentar a biodiversidade e a identidade da população local (Oliveira, 

Fernandes e Stach, 2006), visto que a interação de ambos faz da Costa Brava uma 

paisagem a ser apreciada e conservada. 

 

4.4 Euterpe edulis e sua Interação na Paisagem 

 

 Para a análise da paisagem foi utilizado dois tipos de manchas, Floresta 

Ombrófila Densa clímax e em estágio avançado. Essa escolha baseou-se na presença da 

espécie-chave Euterpe edulis Martius (Arecaceae) nesses dois tipos de formações 

vegetacionais e pelo favorecimento da dinâmica sucessional que atrai espécies de 

herbívoros vertebrados e invertebrados, valorizando a conservação da biodiversidade 

(Reis 1995; Reis & Kageyama, 2000; Marcos & Matos 2003), bem como indicando a 

integridade ecológica das áreas estudadas. 

 De acordo com Reis & Kageyama (2000), o período de frutificação da espécie 

Euterpe edulis ocorre no período de janeiro a julho; sendo as espécies de aves 

encontradas sobre o palmiteiro: Turdus spp., Ramphastus dicolorus, Procnias 

nudicollis, Penelope obscura, Penelope superciliaris, Ortalis squamata, Pitangus 

sulphuratus, Tyrannus melancholicus, Trogon spp., Baillonius bailoni e Thraupis spp. 

Ao mesmo tempo, os autores visualizaram Sciurus aestuans e ainda, formigas que 

despolparam o fruto e o enterram no solo. 

 Nas saídas de campo verificou-se a presença da espécie Euterpe edulis tanto de 

indivíduos juvenis no interior das manchas de ambiente clímax, assim como de estágio 

avançado.  Aliás, em algumas visualizações constatamos indivíduos expostos à luz solar 

em manchas de vegetação onde devem ter sido plantados, isto justifica-se pelo gap 

effect (efeito da fenda), onde a maior radiação solar favorece a germinação das sementes 

e resulta em um maior desenvolvimento da palmeira (Reis & Kageyama, 2000; Fraveto, 

Mello e Baptista, 2010).  

 Através do levantamento da diversidade de aves pelo autor Anjos et al.(2011), 

pode-se afirmar que espécies na Amazônia e na Mata Atlântica tem uma capacidade 

restrita ou até incapacidade de sobreviver na matriz modificada ao redor dos 
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remanescentes, percebe-se isso pela diminuição no tamanho da população logo após 

uma retirada de vegetação. Portanto, no presente estudo as manchas de Floresta clímax 

e estágio avançado é que tem melhor capacidade de manter espécies de aves, pois elas 

estão localizadas centralmente aos maciços e envoltas por outras tipologias vegetais. 

 

4.4.1 Maciço Costeiro Cabeçudas 

 

 Euterpe edulis não foi visualizada no maciço de Cabeçudas, já que existem 

apenas manchas de estágios inicial e médio de regeneração da Floresta, corroborando 

com Reis & Kageyama (2000) que aponta esta espécie apenas no estágio avançado de 

regeneração, bem como Reis (1995) que caracteriza-a como climácica. 

No entanto, existem aves em Cabeçudas relacionadas à possível dispersão do fruto 

da Euterpe edulis, por serem frugívoras (Reis, 1995) listadas na tabela 7, conforme 

levantamento local de Ferreira (2008). 

Tabela 7. Listagem da avifauna possivelmente relacionada ao palmiteiro no Maciço Costeiro Cabeçudas. 

Família Nome Científico Nome Vulgar 

Cracidae Ortalis gutata Aracuã 

Traupidae Traupis palmarum Sanhaçu-do-coqueiro 

 Dacnis cayana Saí-azul 

Turdinae Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira 

 Turdus leucomelas Sabiá-barranco 

 Platycichla flavipes Sabiá-uma 

 Turdus amaurochalinus Sabiá-poca 

Ramphastidae Ramphastos dicolorus Tucano-de-bico-verde 

Psitacidae Pyrrhura frontalis Tiriba 

Tyrannidae Pitangus sulfuratus Bem-te-vi 

Fonte: Ferreira (2008). 

De acordo com Reis & Kageyama (2000) e Reis (1995) os psitacídeos tem papel 

fundamental em derrubar as sementes no chão contribuindo para a germinação mais 

afastada das sementes; os sabiás, os tucanos, as arapongas e bem-te-vis caracterizam-se 

por serem regurgitadores-arborícolas, sendo engolido apenas o mesocarpo. Estas 

espécies podem levar as sementes para outros pontos dentro da mancha da paisagem ou 

inclusive para outros fragmentos devido à capacidade de vôo desses indivíduos. 
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Todavia, a família Cracidae tem o hábito de engolir e expelir pelas fezes, mas também 

pode regurgitar. 

 Essas espécies de aves tem relevante papel de dispersar os frutos da palmeira 

Euterpe edulis, ao considerar os maciços com os seus promontórios um conjunto de 

manchas de diferentes estágios sucessionais e tamanhos variados, sendo que as aves não 

passeriformes e passeriformes podem ter a tendência de decrescer à medida que os 

fragmentos de vegetação diminuem. Entretanto, há espécies das famílias Tyrannidae e 

Furnariidae que incrementam a sua abundância à medida que a área de floresta reduz. 

Em especial Dacnis cayana ocorre em bordas de floresta, revelando uma adaptação a 

esta condição. Por outro lado, Ramphastos dicolorus não foi registrado em área de 

corredor ligando dois fragmentos, o que pode manifestar uma dificuldade de dispersão 

(Anjos, 2001). 

 Sendo assim, essas espécies de aves possuem uma função ecológica de dispersar 

e propagar a espécie Euterpe edulis dentro da floresta, se estes indivíduos reduzirem 

suas populações haverá um comprometimento na dinâmica dos processos 

ecossistêmicos da floresta secundária dos promontórios. Outro fator de alteração da 

floresta é a exploração deste recurso natural que implica na abertura de clareiras por 

causa da sua dominância no estrato médio. Reis (1995) afirma que pela característica da 

espécie ser abundante e a frequente dentro da Floresta Ombrófila Densa essa prática 

pode desestabilizar as funções ecossistêmicas entre espécies. 

 Ao mesmo tempo, a mastofauna tem potencial para dispersão dos frutos da 

palmeira e as espécies foram identificadas no Maciço Costeiro Cabeçudas pelo autor 

Ferreira (2008) e confirmadas a sua interação com o palmiteiro através do autor (Reis, 

1995) estão listadas na tabela 8. 

Tabela 8. Listagem das espécies da mastofauna possivelmente relacionadas ao palmiteiro no Maciço 

Costeiro Cabeçudas. 

Ordem Nome Científico Nome Vulgar 

Carnivora Nasua nasua Quati 

 Procyon cancrivorus Mão-pelada 

Rodentia Dasyprocta azarae Cutia 

 Cavia sp. Preá 

 Sphiggurus sp. Ouriço-cacheiro 

Marsupialia Didelphis albiventris Gambá-de-orelha-branca 

Primata Alouatta sp. Bugio 

Fonte: Ferreira (2008)  
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 Os macacos são engolidores com digestão completa e o bugio pode ser o primata 

a interagir com o palmiteiro no Maciço Costeiro Cabeçudas. Os morcegos são 

mastigadores arborícolas, mas estes não foram identificados neste levantamento. Porém, 

possivelmente devem ocorrer na área.  

 Pacas, cutias e preás são estocadores terrestres e tem a capacidade de quebrar a 

semente. As cutias e os preás foram visualizados no Maciço Costeiro Cabeçudas. Esses 

animais terrestres são atraídos principalmente pelo aroma dos frutos, de acordo com 

Reis (1995); Reis & Kageyama (2000). 

 Pelo fato, do palmiteiro Euterpe edulis interagir com diversos grupos de animais 

(primatas, marsupiais, roedores, aves, carnívoros, ungulados e quirópteros) evidencia o 

papel deste nas relações ecológicas dentro da floresta. A ausência desta espécie 

climácica pode comprometer a regeneração de uma floresta secundária ou os estágios 

sucessionais pelos quais a vegetação primária esteja transpondo, principalmente por 

deixar de atrair diversos animais que derivam em outras conexões dentro do 

ecossistema. Ao mesmo tempo, pode ser a base da alimentação e se torna essencial para 

a sobrevivência das espécies relacionadas a ela, conforme Odum & Barret (2007). 

Portanto, nesta área de estudo existem dispersores do palmito, bem como a medida que 

as manchas evoluam em termos de maturidade para estágio avançado e clímax, é 

possível a presença desta espécie, bem como o resgate de sua integridade ecológica. 

 

4.4.2 Maciço Costeiro Praia Vermelha 

 

 Neste maciço foram observadas manchas de estágio avançado e floresta clímax, 

assim como a presença de Euterpe edulis nos mesmos. A manutenção de sua dispersão é 

comprovada com a presença de avifauna frugívora (tabela 9), baseada nos 

levantamentos de Marenzi (2004) e Marenzi & Zimmermann (2004) e com 

características de alimentação de Reis (1995). 

Tabela 9. Listagem da avifauna relacionada ao palmiteiro no Maciço Costeiro Praia Vermelha. 

Família Nome Científico Nome Vulgar 

Cracidae Ortalis gutata Aracuã 

 Penelope superciliaris Jacupemba 

 Penelope obscura Jacuaçu 

Ramphastidae Ramphastos dicolorus Tucano-de-bico-verde 

Turdinae Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira 
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 Platycichla flavipes Sabiá-uma 

 Turdus albicollis Sabiá-coleira 

Tyrannidae Pitangus sulfuratus Bem-te-vi 

 Megarhynchus pitangua Bem-te-vi pitanguá 

 Myiodynastes maculatus Bem-te-vi rajado 

 Myiozetetes similis Bem-te-vi mediano 

Columbidae Columba picazuro Pomba 

 Columbina talpacoti Rolinha-roxa 

 Columbina picui Rolinha-picuí 

 Leptotila sp. Juriti-pupu 

Fonte: Marenzi (2004). 

 Em comparação ao outro maciço, este tem uma maior diversidade de espécies de 

aves relacionadas ao palmiteiro. Mais especificamente, ao grupo dos bem-te-vis 

pertencentes a família Tyrannidae, alguns Cracidae e também espécies de Columbidae. 

O Maciço Praia Vermelha (PPV) possui maior área e perímetro em relação ao Maciço 

Cabeçudas, isto favorece a maior biodiversidade da avifauna. Ao mesmo tempo, a 

floresta é clímax em algumas manchas e apresenta outras com estágio avançado de 

regeneração e em Cabeçudas definiram-se apenas manchas em estágio médio. 

 A mastofauna encontrada no Maciço Praia Vermelha que podem ser dispersoras 

do fruto da palmeira Euterpe edulis, conforme evantamento de Marenzi (2004) e 

características de dieta por Reis (1995) estão citadas na Tabela 9. 

Tabela 10. Listagem da mastofauna possivelmente relacionada ao palmiteiro no Maciço Costeiro Praia 

Vermelha. 

Ordem Nome Científico Nome Vulgar 

Carnivora Nasua nasua Quati 

 Procyon cancrivorus Mão-pelada 

Marsupialia Didelphis albiventris Gambá-de-orelha-branca 

Rodentia Sphiggurus sp. Ouriço-cacheiro 

 Dasyprocta azarae Cutia 

 Cavia sp. Preá 

Fonte: Marenzi (2004)  

Exceto pelo primata Alouatta sp., as outras espécies de mamíferos relacionadas ao 

consumo de frutos do palmiteiro, mantiveram-se similares ao do Maciço Cabeçudas, 

sendo que as duas áreas tem potencial para manutenção de Euterpe edulis, mas na Praia 

Vermelha a mesma já é frequente. Contudo, também Marenzi (2004) observou 
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predominantemente indivíduos juvenis, constatando atos irregulares de retirada deste 

recurso.    

 

4.4.3 Maciço Costeiro Costa Brava 

 

 Nesta área de estudo não foram encontradas manchas de floresta clímax, mas 

observado o palmito em manchas de estágio avançado de regeneração, de acordo com 

Reis & Kageyama (2000). Portanto, é possível contar com potencial avifauna dispersora 

do fruto da palmeira Euterpe edulis, discriminada na tabela 11, com base no 

levantamento da Ambinat (1997), cujo hábito alimentar é descrito por Reis (1995). 

Tabela 11. Listagem da avifauna possivelmente relacionada ao palmiteiro no Maciço Costeiro Costa 

Brava. 

Família Nome Científico Nome Vulgar 

Cracidae Ortallis gutata Aracuã 

 Penelope superciliaris Jacupemba 

Ramphastidae Ramphastos dicolorus Tucano-de-bico-verde 

Turdinae Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira 

 Platycichla flavipes Sabiá-uma 

 Turdus amaurochalinus Sabiá-poca 

 Turdus albicollis Sabiá-coleira 

Cotingidae Procnias nudicollis Araponga 

 Thraupis sayaca Sanhaçu 

Tinamidae Crypturellus obsoletus Inhambu-guaçu 

Trogonidae Trogon surrucura Surucuá-variado 

Fonte: Ambinat, 1997. 

 No Maciço Costeiro Costa Brava encontraram-se três famílias diferentes dos 

outros dois maciços, estão são Cotingidae, Tinamidae e Trogonidae. Isso possibilita 

uma maior dispersão das sementes do palmiteiro, pois há uma maior abrangência de 

espécies propagadoras. Dessa forma, é possível que haja uma regeneração da vegetação 

do estágio médio e avançado para uma situação de estabilidade climácica mais 

rapidamente do que nos outros maciços costeiros. 

 A mastofauna encontrada no promontório da Costa Brava que podem ser 

dispersoras do fruto da palmeira Euterpe edulis estão citadas na tabela 11 (Ambinat, 

1997, Reis, 1995). 
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Tabela 12. Listagem da mastofauna relacionada ao palmiteiro no Maciço Costeiro Costa Brava. 

Ordem Nome Científico Nome Vulgar 

Carnivora Nasua nasua Quati 

Marsupialia Didelphis marsupialis Gambá 

 Didelphis albiventris Gambá-de-orelha-branca 

 Didelphis aurita Gambá-de-orelha-preta 

Rodentia Dasyprocta agouti Cutia 

 Cuniculus paca Paca 

Fonte: Ambinat, 1997. 

Tais mamíferos são comumente encontrados em vários ambientes, inclusive com 

interferência humana e presença de manchas de urbanização, que é o caso deste maciço. 

Para Gimenes & Anjos (2003) quando o ambiente é modificado de uma floresta 

contínua para diversas manchas isoladas e rodeadas por urbanização ou outro tipo de 

vegetação que não a sua original, as espécies devem adaptar-se as novas condições do 

habitat, podendo modificar ou ampliar seu nicho ecológico. Muitas vezes, as espécies 

que evoluíram numa floresta não conseguem perpetuar e sobreviver no ecossistema 

perturbado, pois as suas adaptações ecológicas estão configuradas para um ambiente 

contínuo de vegetação. Portanto, nesta área, apesar da presença do palmito, o seu papel 

como espécie-chave pode estar comprometida.  

 

5.4.3.4 Interações entre os Maciços Costeiros 

 

É possível considerar que possa estar havendo conectividade para as aves entre 

os três maciços, especialmente para Ramphastos dicolorus que são espécies que podem 

apresentar capacidade para voar distâncias maiores (Belton, 2000). Portanto, 

possibilitando a dispersão da espécie-chave, inclusive no maciço de Cabeçudas onde 

atualmente não ocorre. 

Contudo, pelo fato de não haver conexão para mamíferos entre os maciços 

costeiros, pode-se esperar um ambiente hostil no futuro, onde as espécies não 

conseguem se propagar para novos ambientes, causando extinção local, principalmente 

devido as áreas serem análogas as ilhas de paisagem, ou seja, margeadas pelo oceano e 

por planícies urbanizadas. Para Burel e Baudry (2002) a ausência de conexão impede a 

continuidade das manchas de vegetação, que por sua vez dificulta a movimentação da 

fauna e o fluxo gênico, comprometendo a perpetuidade do ecossistema.  
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A permanência de uma espécie em um fragmento está diretamente relacionado a 

capacidade de dispersão, se ela é especialista ou generalista no habitat e o tempo de 

vida. O tamanho do fragmento pode influenciar o tamanho da população por causa da 

disponibilidade e variedade de alimento, da mesma forma a conectividade contribui para 

o fluxo biológico e o conjunto desses fatores capacita à espécie para utilizar habitats 

perturbados (Metzger et al., 2009; Bailey et al. 2010).  

Espécies de aves frugívoras de dossel podem ter suas populações comprometidas 

pelos efeitos da fragmentação. Todavia, espécies de borda de mata podem beneficiar-se 

e colonizar áreas alteradas. Ainda, as onívoras aumentam a riqueza e abundância 

(Antunes, 2005).  Portanto, como exemplo a espécie Turdus rufiventris, típica de borda 

de mata e onívora, tem a capacidade de sobreviver num ambiente fragmentado e, além 

disso, contribui para a propagação da palmeira Euterpe edulis. Portanto, de forma geral, 

o conjunto de aves e mamíferos existentes nas diversas manchas nos três maciços 

encontra uma diversidade de habitats para sua sobrevivência e, sendo na maioria 

generalistas, possibilitam a manutenção desta espécie-chave.  

Assim também, espécies da flora podem ter capacidade de dispersar sementes 

pelo vento (anemocoria) e pelas aves (zoocoria), conseguindo colonizar essas três áreas 

e manter, por sua vez, os dispersores do palmito.  

Importante, considerar que as palmeiras podem ter sua dispersão pela hidrocoria 

(Terradas, 2001), e apesar de não ter sido verificada informação sobre Euterpe edulis, é 

possível considerar este tipo de dispersão como potencial. Portanto, a situação de 

conectividade pela água entre os promontórios e entre os maciços pode beneficiar a 

manutenção dessa espécie.  

Pela via terrestre há diversos sumidouros (causa desaparecimento de espécies) e 

filtros (barreiras), conforme indica Mazzer (2001) que comprometem o fluxo de 

espécies ao longo do percurso entre os maciços. Todavia, a dinâmica nos ecossistemas 

pode ocorrer através da interação entre os sumidouros e as fontes (espécies que irão 

colonizar novas áreas), atuando de maneira conjunta, o que resulta numa flutuação entre 

espécies colonizando novos ambientes e desaparecendo em outros (Vandermeer, 2010). 

Esse processo de colonização deve ocorrer de forma mais intensa dentro das próprias 

manchas dos promontórios costeiros para que mantenha o fluxo gênico e diminua a 

probabilidade de extinção local dos indivíduos (Forero-Medina & Ferreira, 2007). 
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Cabe considerar ainda que dos maciços estudados apenas o da Praia Vermelha 

apresenta vegetação Clímax, sendo que esta se caracteriza por comunidades florestais 

maduras que estão num equilíbrio dinâmico, fornecendo mais habitats e diversidade de 

alimento para todas as espécies, garantindo, assim, que a biota se autoperpetue 

indefinidamente, exceto se ocorrerem pressões negativas sobre o ecossistema (Gomide, 

1997; Odum & Barret, 2007; Wilson et al., 2010). Possivelmente, sendo o caso dessa 

área de estudo, já alterada e cuja diminuição de frequência do palmito é relatada por 

Marenzi (2004). No entanto, mesmo assim apresenta o maior conjunto de manchas com 

potencial para dispersão desta espécie para outros promontórios no demais maciços.  

Porém, a fragmentação florestal, mesmo de uma vegetação clímax, assim como 

de outros estágios de regeneração, resulta em efeito de borda (Primack e Rodriges, 

2001), podendo causar mudanças ecológicas abruptas e criar um ambiente com 

condições hostis para a regeneração natural. Ao longo do tempo, essas bordas que 

recebem intensa luminosidade e efeito eólico lateralmente avançam sobre o fragmento 

causando o estrangulamento da vegetação remanescente e levando-a ao colapso, 

conforme afirmam Gascon, Williamson & Fonseca (2000). 

Esses efeitos são atuantes sobre a borda da floresta nos primeiros anos após a 

fragmentação, acarretando alterações climáticas percebidas por uma ampla faixa adentro 

da mancha. O efeito direto e imediato é sobre a estrutura da floresta, com a queda de 

folhas, mortalidade de árvores, diferenças no recrutamento de plântulas e distribuição da 

fauna. Assim como, começam aparecer espécies pioneiras, que ao longo do tempo 

desenvolvem-se para um sub-bosque e podem amortecer os efeitos de borda (Gascon, 

Williamson & Fonseca, 2000). 

O resultado desse processo é um empobrecimento da diversidade de espécies no 

interior da mancha de floresta devido a mortalidade maior do que o incremento de 

novos indivíduos. Além disso, a borda estará dominada por espécies de transição ou até 

de vegetação invasora (Gascon, Williamson & Fonseca, 2000). Essa vegetação pioneira 

que desenvolve-se na borda e também nas encostas recortadas por vias públicas e 

privadas foram visualizadas em campo, grande parte delas era colonizada por espécies 

exóticas. 
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4.5 Estrutura Espacial e Valores para Conservação 

 

Os maciços costeiros do centro-norte catarinense são ocupados pela Mata 

Atlântica, sendo que ela estende-se em todo o litoral brasileiro, todavia, atualmente, 

ocupa apenas 7% da sua área original. É considerada um dos 25 hotspots mundiais de 

biodiversidade, possuindo mais de 8.000 espécies endêmicas. Grande parte deste bioma 

está isolado em fragmentos de pequena extensão, mantendo espécies que estão 

oficialmente ameaçados de extinção (Tabarelli et.al, 2005). Os maciços costeiros 

delimitados por este Bioma e especialmente pela Floresta Ombrófila Densa (Mata 

Atlântica) configuram-se nos poucos fragmentos que se mantém com essa formação 

vegetacional. Portanto, é de grande relevância compreender a estrutura espacial da 

paisagem para contribuir com a conservação da biodiversidade destes locais. 

Os dados de estrutura espacial da paisagem foram obtidos do SPRING 5.1.5 por 

meio dos mapas de uso e cobertura do solo Maciço Costeiro Praia Vermelha e Maciço 

Costeiro da Costa Brava, considerando que o Maciço Costeiro de Cabeçudas não 

apresentou manchas de vegetação clímax ou em estágio avançado de regeneração, já 

que a base desta análise teve como espécie-chave Euterpe edulis e esta não foi 

encontrada no maciço citado.  

 

4.5.1 Maciço da Praia Vermelha 

 

 Na Figura 17 é possível verificar doze (12) manchas com vegetação clímax, em 

estágio avançado e médio de regeneração, apesar desta análise focar apenas em seis (6) 

dessas, ou seja aonde é possível encontrar a espécie-chave. As manchas de estágio 

médio não foram analisadas, pois não verificou-se a presença de Euterpe edulis. As 

variáveis resultantes da composição espacial destas manchas na paisagem podem ser 

verificadas na Tabela 13 e seus valores para a conservação na Tabela 14.  
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Tabela 13: Medidas das manchas de vegetação no Maciço Praia Vermelha. 

Estrutura da Paisagem 

Mancha  1 

(Avançado) 

2  

(Clímax) 

3  

(Avançado) 

4  

(Clímax) 

5  

(Avançado) 

6  

(Clímax) 

Área (ha) 30,38 52,81 99,55 10,91 7,15 147,68 

Forma 1.3 1.4 2.5 1.2 1.4 1.4 

Conectividade 1 corredor  

1 estrada 

2 

corredores 

2 

corredores 

2 

corredores 

2 corredores 

1 estrada 

2 

corredores 

Distanciamento 

(m) 

(M1/M3) 

1189 

(M2/M4) 

969 

 (M3/M1) 

1189 

 (M4/M2) 

969 

(M5/M3) 

1021 

(M6/M4) 

1658 

 

 

Tabela 14. Valores das manchas do Maciço Praia Vermelha para a conservação da biodiversidade. 

 Tamanho Distanciamento Conectividade Forma Tipologia Total 

Mancha 1 2 1 4 5 4 16 

Mancha 2 2 1 5 5 5 18 

Mancha 3 2 1 5 3 4 15 

Mancha 4 2 1 5 5 5 18 

Mancha 5 2 1 5 5 4 17 

Mancha 6 3 1 5 5 5 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 Figura 17. Estrutura Espacial da Paisagem do Maciço Costeiro Praia Vermelha.      

 

  

1-12 Manchas da paisagem 
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 Verificam-se que as Manchas 2, 4 e 6 apresentam os maiores valores para a 

conservação, sendo este resultado influenciado pela conectividade, forma e tipologia 

florestal, sendo que as três manchas são de floresta clímax. Portanto, apresenta mais 

potencial para abrigo e alimento face a maior complexidade estrutural desses ambientes, 

conforme Odum & Barret (2007).  

A presença de dois corredores em cada uma das Manchas 2, 4 e 6 também 

contribui para elevar o valor das mesmas para a biodiversidade, já que a maior conexão 

aumenta a possibilidade de fluxos entre as manchas. 

A forma foi outra variável que influenciou no resultado de melhor situação para 

estas três manchas, pois as mais compactas com formato similar ao círculo têm a 

capacidade de proteger os recursos interiores, como é também o caso das manchas 1, 4 e 

5, pois evitam que os efeitos externos atuem dentro do fragmento, principalmente 

espécies intolerantes à atividade humana. Carmo (2000) e Marenzi (2004) afirmam que 

a forma mais regular e circular contribui para menor efeito de borda se comparada às 

irregulares, a qual pode alterar o microclima de um fragmento transformando a 

composição da fauna e flora local. Isto se deve a alteração na intensidade e ocorrência 

de ventos, insolação e temperatura. Por outro lado, as mesmas autoras explicam que as 

formas irregulares contribuem para ocorrência da migração entre manchas da paisagem, 

facilitando a existência de metapopulações. Aliás, uma borda toda recortada cria uma 

maior diversidade de hábitats permitindo o estabelecimento de uma gama mais 

abrangente de biodiversidade de espécies faunísticas e florísticas. 

 Por outro lado, as manchas 4 e 5 apresentam pequena área em relação às outras 

e podem não favorecer a permanência de alta diversidade de populações devido a pouca 

oferta de alimento e habitat para sobrevivência dos indivíduos (Carmo, 2000). 

As áreas dos fragmentos variam entre 7,15 ha e 147,68 ha, já o perímetro variou 

1.34 e 8.86 km. As manchas de paisagem com uma área menor podem servir de áreas de 

descanso para as espécies que se locomovem entre manchas (Carmo, 2000). Por outro 

lado, uma mancha de tamanho menor não suporta grandes populações e com isso deriva 

numa menor biodiversidade em comparação a uma floresta contínua (Groeneveld et al., 

2009).  

Os autores Brüchmann, Krauss & Steffan-Dewenter (2010), citam como 

exemplo disto, uma pesquisa realizada na Europa que algumas espécies de borboletas e 

plantas se manifestam de forma similar tanto em fragmentos maiores quanto fragmentos 
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menores. Por outro lado, a conectividade dos fragmentos favorece a riqueza das 

espécies de Lepidoptera e plantas especialistas, assim como as generalistas nos 

fragmentos da paisagem. Porém, quando o foco é no padrão e na composição da 

comunidade percebe-se que o tamanho das manchas influenciam diretamente esses 

aspectos. A perda de habitat compromete a composição da comunidade. 

As manchas 3 e 6  possuem bordas irregulares que tem capacidade de 

incrementar as interações com o ambiente externo, produzindo diversos microhabitats e 

mais permutas com a matriz (vegetação predominante na paisagem) (Carmo, 2000). 

Todavia, o efeito de borda continua marcante, causando a queda de folhas e morte das 

árvores devido as mudanças fisiológicas como aumento da temperatura, luz e queda da 

umidade pela maior incidência de vento. Com isso, a serapilheira aumenta nas laterais 

dos fragmentos, compromete a germinação de sementes e sobrevivência de plântulas 

(Laurance, 2004). 

Outros aspectos do efeito de borda são alteração da profundidade do húmus, 

nível da sua umidade, composição e abundância de espécies de invertebrados, alterando 

a oferta de alimentos da terra e por consequência no forrageamento das aves insetívoras. 

Esses efeitos adentram no fragmento cerca de 200 m e dependendo do tamanho da 

mancha, pode atingir a maior parte da parcela de vegetação (Anjos et al., 2011). 

Importante considerar que no caso deste maciço existem vias municipais, área 

urbanizada e Parque Beto Carrero World que acarretam o efeito sumidouro sobre a 

mancha da paisagem, isolando-a de outros fragmentos que poderiam formar uma 

continuidade. Entretanto, a possibilidade de ocorrer o movimento de espécies da 

avifauna entre fragmentos indicaria uma conexão funcional entre os mesmos. Porém, 

cada organismo possui um comportamento que varia de acordo com a heterogeneidade 

da paisagem e na sua capacidade de mover-se entre manchas. A distribuição das 

espécies varia de acordo com o uso dos habitats criados ou já existentes, determinando 

uma distribuição específica nos remanescentes da vegetação original ou do entorno. Isto 

se deve pelo uso do habitat matriz ou porque ocorre dispersão dos indivíduos entre os 

fragmentos (Forero-Medina & Vieira, 2007). 

A dispersão do Euterpe edulis pelas aves e mamíferos é beneficiada pelas 

conexões entre os fragmentos de vegetação característicos no Maciço Costeiro Praia 

Vermelha. O palmiteiro que poderá ser disperso para os outros remanescentes de estágio 
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médio e inicial de floresta, pela movimentação dessa fauna e ao longo do tempo 

contribuirá para o aumento das relações ecológicas dentro da floresta.  

 

4.5.2 Maciço da Costa Brava 

 

Quanto a situação do Maciço da Costa Brava é possível verificar a existência de 

vinte e uma (21) manchas (tabela 15) com vegetação em estágio avançado e médio de 

regeneração, (Figura 18) já que não ocorrem manchas de floresta clímax. Destas, apenas 

quatro (4) são analisadas, pois é onde é possível se encontrar Euterpe edulis. Cabe 

destacar que o estágio médio não foi analisado, por causa da ausência do palmiteiro 

juçara nesses fragmentos. 

Tabela 15: Medidas das manchas no Maciço Costeiro Costa Brava. 

Estrutura da Paisagem 

Mancha 1  

(avançado) 

2  

(avançado) 

3  

(avançado) 

4  

(avançado) 

Área (ha) 136,55 74,65 12,18 39,54 

Forma 3.0 1.6 2.1 2.4 

Conectividade 4 corredores 2 corredores 2 

estradas 

2 corredores 1 

estrada 

3 corredores 1 

estrada 

Distanciamento (m) (M1/M2) 1972 (M2/M1) 1972 635 (M3/M4) (M3/M4) 635 

 

Tabela 16: Valores do maciço Costa Brava para a conservação da biodiversidade. 

 Tamanho Distanciamento Conectividade Forma Tipologia Total 

Mancha 1 3 1 5 2 4 15 

Mancha 2  2 1 4 3 4 14 

Mancha 3  2 1 3 5 4 15 

Mancha 4 2 1 2 4 4 13 

 

O maior valor para a biodiversidade se refere às Manchas 1 e 3, principalmente 

decorrente da situação de conectividade e da forma, seguido da tipologia de Estágio 

Avançado de regeneração natural, onde é possível encontrar o palmito, assim como 

outras espécies vegetais que proporcionam abrigo e alimento, portanto, interações 

bióticas.  
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Figura 18. Estrutura Espacial da Paisagem – Maciço Costeiro Costa Brava. 
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A conectividade definida neste maciço indica a presença de no máximo quatro 

corredores conectando cada uma das manchas caracterizadas na tabela 16 e na figura 18, 

porém também se verificaram a existência de estradas que prejudicam a passagem da 

fauna, pondo-as em risco pelo efeito desses sumidouros. No entanto, os corredores 

sustentam a movimentação das espécies entre os fragmentos dentro do próprio 

promontório.  

A forma foi outra variável que influenciou no resultado de melhor situação para 

a mancha 3, pois as mais compactas com formato similar ao círculo têm a capacidade de 

proteger os recursos interiores, como é também o caso das manchas 4, pois evitam que 

os efeitos externos atuem dentro do fragmento, principalmente espécies intolerantes à 

atividade humana. 

O tamanho também influenciou no resultado da melhor situação para a mancha 

1, pois quanto maior a área mais capacidade de manter a biodiversidade. Além disso, 

tem potencial para receber espécies que migram de outras manchas na proximidade. 

Corroborando com a análise da conectividade dos fragmentos de vegetação desta 

pesquisa, pode-se afirmar que os maciços costeiros e seus respectivos promontórios 

estudados possuem uma baixa capacidade de manter comunidades de espécies, 

dificultando a conservação desses ambientes. Isto se deve a ausência de conexão dos 

promontórios com outros fragmentos ao longo da faixa litorânea. Importante citar a 

rodovia Interpraias que trouxe maior pressão pela urbanização neste maciço, pois esta 

atravessa de norte a sul essa região e favorece o crescimento urbano nas suas 

proximidades, sendo assim possibilita a locomoção e a implementação de novas 

moradias. Além dessa via, existe também a presença da BR-101 que isola a área a oeste, 

ao norte a cidade de Balneário Camboriú com toda a sua infra-estrutura e, ao sul, a 

cidade de Itapema. 

O arranjo e o tamanho das manchas da paisagem possibilita a permanência das 

espécies, a sua riqueza e sua abundância. As comunidades se mantêm pela qualidade do 

habitat e o tamanho da sua área, bem como a conectividade e o contexto da estrutura da 

paisagem (Brüchmann, Krauss & Steffan-Dewenter, 2010). Um conceito chave da 

ecologia da paisagem e da biologia da conservação é a fonte/sumidouro e a dinâmica de 

metapopulação diretamente relacionando a distribuição das populações em uma área 

(Vandermeer, 2010). 
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Pode-se ter uma paisagem caracterizada por um sumidouro propagante que 

contém uma população condenada à extinção, pois a sua taxa de mortalidade é maior 

que a taxa de nascimento mais imigração (Vandermeer, 2010).  Entretanto, o tempo de 

extinção é longo o suficiente para que os propágulos deste local possam colonizar novas 

áreas. 

De acordo com Ferrari, Lookingbill & Neel (2007), atualmente, a degradação 

resulta em fragmentos de vegetação que frequentemente vão perdendo perímetro ao 

longo do tempo e as manchas de paisagem vão afastando-se e, por isso a conectividade 

é imprescindível para o fluxo gênico e a persistência da espécie no seu hábitat. 

Referente à conectividade é possível afirmar que as espécies têm respostas diferentes a 

um mesmo tipo de corredor ecológico (estrada, rio, vegetação).  

As manchas definidas para o estudo tiveram destaque pela presença de Euterpe 

edulis, porém os outros remanescentes de estágio médio, inicial e formações pioneiras 

com influência marinha (restinga) tem um papel crucial, pois servem de corredor 

interligando as manchas em estágio mais avançando ou até clímax.  

Além disso, a fauna propagadora do palmiteiro movimenta-se em todo o maciço 

costeiro e pode estar liberando sementes ao longo do mesmo. Com o avanço dos 

estágios sucessionais, o palmiteiro juçara poderá colonizar novos remanescentes e 

contribuir para o estabelecimento da Floresta como um ecossistema dinâmico e estável. 

Do mesmo modo, o palmiteiro contribui para que haja as relações intra-

específicas e inter-específicas das comunidades que habitam os maciços costeiros, o que 

traz uma riqueza de conexões dentro do ecossistema e mantém a sua integridade 

ecológica. 

 

4.6 Integridade Ecológica dos Maciços Costeiros 

 

 Com base na classificação de Carmo (2000) e considerando os critérios: 

Influência do Entorno, Fragmentação, Conexão e Dispersão entre fragmentos dentro de 

cada maciço, Processos Funcionais, Populações de Espécie-Chave (Euterpe edulis), a 

situação resumida da integridade ecológica dos maciços estudados pode ser verificada 

na Tabela 17. 
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Tabela 17: Resumo da situação de integridade ecológica dos maciços costeiros 

Maciços Costeiros Situação da Paisagem 

Praia Vermelha Medianamente Íntegra 

Cabeçudas Sem Integridade 

Costa Brava Medianamente Íntegra 

 

É possível considerar que os Maciços Costeiros Praia Vermelha e Costa Brava 

possuem paisagem medianamente íntegra, sendo: “Paisagem parcialmente antropizada e 

fragmentada; existência de pelo menos um grande bloco; conexão entre fragmentos 

permite dispersão da maioria das espécies; populações de espécies-chave 

comprometidas, mas processos funcionais preservados”. Entretanto, considerando 

apenas uma espécie-chave, no caso Euterpe edulis.   

Nestes maciços foi verificada a presença desta espécie, mas no contexto das 

manchas de paisagem pode estar com sua população comprometida, ainda mais pela 

situação da pressão pela urbanização, ressaltada por Marenzi (2004) para a Praia 

Vermelha. Esta situação pode estar contribuindo na dinâmica sucessional da vegetação 

devido à ausência de Floresta Clímax no Maciço da Costa Brava, o que reduz a sua 

integridade, se comparada a do Maciço da Praia Vermelha. No entanto, a presença de 

dispersores potenciais, assim como a presença da espécie-chave pode contribuir para o 

resgate da integridade ecológica nestas áreas. 

Todavia, o Maciço Costeiro Cabeçudas apresenta uma paisagem sem 

integridade, sendo: “Predominantemente antropizada; fragmentos pequenos e isolados; 

conexão e dispersão entre fragmentos comprometidos e totalmente influenciados pelas 

atividades do entorno (sem área núcleo); espécies-chaves perdidas; invasão por espécies 

exóticas; estrutura e função comprometidas”. 

 Quando ocorre a perda da espécies-chave, palmiteiro Euterpe edulis, devido as 

suas diversas relações ecológicas que contribuem para a manutenção da floresta, a 

paisagem tem sua integridade comprometida. Isto resulta num efeito em cascata, onde 

diversas outras espécies podem ter seu desenvolvimento comprometido pela ausência da 

espécie-chave, conforme indica Reis (1995). Pode levar a falta dos seus potenciais 

dispersores, o que acarreta na baixa diversidade biológica, levando o esgotamento do 

remanescente. O que é confirmado pela ausência de Euterpe edulis neste maciço. 
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 Por fim, as alterações da paisagem trazem um decréscimo na diversidade de 

espécies, o que por sua vez causa degeneração nos processos ecossistêmicos, induzindo 

as mudanças nos elementos e funções do meio natural. Estes efeitos aumentam ao longo 

do tempo e levam à extinguir a floresta e seus remanescentes. 

4.7 Estrutura Espacial da Paisagem entre os Maciços Costeiros 

 

Pode-se definir características sobre a estrutura espacial da paisagem entre os 

três maciços (tabela 18), incluindo o de Cabeçudas, entendendo-o como propicio para o 

estabelecimento de Euterpe edulis, já que existe um gama de dispersores potenciais, 

bem como a tendência das manchas de estágio médio de regeneração natural de evoluir 

para o avançado e a floresta clímax ao longo do tempo.  

Na tabela 19 estão os resultados das variáveis analisadas como valores da 

paisagem para a conservação da biodiversidade.  

Tabela 18. Somatório dos valores para a conservação dos maciços costeiros. 

Maciços 

Costeiros 

Tamanho Distanciamento Conectividade Forma Tipologia Geologia/ 

Geomorfologia 

Potencial 

Turístico 

Total 

Praia 

Vermelha 

5 1 1 5 5 4 4 25 

Cabeçudas 1 1 1 5 3 1 2 14 

Costa 

Brava 

5 1 4 5 4 2 2 23 

 

Tabela 19. Dados referentes a análise da estrutura da paisagem dos maciços costeiros. 

 Maciço Costeiro Praia 

Vermelha 

(1) 

Maciço Costeiro Costa 

Brava 

(2) 

Maciço Costeiro 

Cabeçudas 

(3) 

Área (ha) 1009 1502 57 

Forma 1.9 1.7 1.5 

Conectividade 1 estrada 1corredor/4estrada /rio 1corredor 1estrada 

Distanciamento (m) (1/2) 23960 (2/3) 10564 (3/1)13950 

  

 O Maciço da Praia Vermelha é o que apresenta melhor situação para a 

conservação da biodiversidade. Este resultado é proveniente do tamanho, forma e 

tipologia, onde se destaca, diferente dos outros maciços, a tipologia de floresta clímax. 

Portanto, com maior complexidade de estrutura vertical, de porte das plantas, bem como 

mais interações bióticas e diversidade de organismos, conforme Odum & Barret (2007). 

Quanto ao tamanho este maciço apresenta o valor máximo para a conservação, 

como o Maciço da Costa Brava, mas este último mantém uma maior área, melhorando 
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sua situação geral.   O tamanho da mancha define o tamanho da população, pois quanto 

menor o fragmento de vegetação mais vulnerável é a situação das espécies frente à 

estocasticidade demográfica. Isto se deve as extinções e recolonizações que ocorrem 

entre manchas, configurando a teoria da metapopulação, conforme Ricklefs (2003). 

A área, em conjunto com a conectividade, possibilita o fluxo gênico e a 

locomoção entre as manchas de paisagem. Quanto à situação de conectividade é 

possível considerar que todos os maciços estão conectados pelo oceano, sendo que por 

meio da correnteza é possível a dispersão de sementes pela hidrocoria, onde destacam-

se as palmeiras colonizando ilhas e zonas costeiras. Também, o Maciço Costa Brava 

apresenta conectividade por meio do rio Camboriú, aumentando o seu valor para a 

conservação. Este curso d´água interliga o maciço ao Morro do Gavião, reconhecido 

como Área de Proteção Ambiental Morro do Gavião. Ressalta-se a importância da 

Floresta Ombrófila Densa nesta região, assim como o palmito juçara como potencial 

recurso sustentável. No entanto, não há registro de dispersão de Euterpe edulis pela 

hidrocória, fato também que não descarta tal possibilidade. 

Pelo meio terrestre os maciços estão desconectados entre si e com outros 

fragmentos remanescentes, sendo que nesses, apesar de certa proximidade, são cortados 

por estradas, caso do Maciço de Cabeçudas com os Morros da Praia e da Atalaia, em 

Itajaí; da Costa Brava coma região da Costa Esmeralda, em Itapema, e Praia Vermelha 

com o Morro da Pedreira no mesmo município. Portanto, há dificuldade de dispersão 

vegetal, quer seja pelo vento, quer seja pela fauna, sendo minimizada a situação da 

avifauna pela capacidade de vôo.    

Burel e Baudry (2002) afirmam que a conectividade que configura duas formas 

básicas: a espacial e a funcional. A conexão espacial refere-se a manchas unidas 

fisicamente, e por outro lado, a funcional é relativa à movimentação dos indivíduos e 

dos propágulos de uma espécie entre manchas, mas não há uma conexão física. Isso é 

percebido dentro de cada maciço costeiro, ou sejam apresentam os dosi tipos de 

conectividade. Porém entre os maciços não há conectividade espacial, sendo que a 

funcional ocorre apenas por meio da movimentação de avifauna. 

Além do tamanho e da conectividade, é preciso que haja uma heterogeneidade 

dos remanescentes para que ocorra maior diversidade de espécies habitando-os e 

também mais nichos ecológicos. Portanto, Ribeiro et al. (2009) revela que esses três 

elementos (maior área, heterogeneidade e conectividade) devem preferencialmente estar 
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atuando em conjunto para que haja uma conservação mais abrangente e duradoura. 

Nesse caso, o menor valor se refere ao Maciço Costeiro de Cabeçudas, que apresenta 

menor número e tamanho de manchas, e senso assim, menores possibilidades de nichos 

ecológicos potenciais. 

A distância existente entre manchas de vegetação são decisivas para a chegada 

de espécies com objetivo de colonização. Por isso, todos os maciços apresentam 

distâncias que resultam em isolamento que os depreciam para a conservação, conforme 

valores estabelecidos por Carmo (2000), sendo o Maciço da Praia Vermelha a pior 

situação. 

Considerando os maciços costeiros como grandes manchas da paisagem, 

Marenzi (2004) destaca que são estruturadas por diversas tipologias reunidas em um 

local específico envoltas por uma matriz com composição diferente. No caso do litoral 

centro-norte catarinense a urbanização é predominante em todos eles. Cada maciço é 

conjunto de manchas resultante do mosaico vegetacional e seus corredores. Estes por 

sua vez, fazem conexões que estruturam uma rede, formando um padrão paisagístico 

(Burel & Baudry, 2002).  

Por outro lado, a matriz da paisagem é a urbanização que atua como uma 

barreira para a migração de espécies no mosaico das manchas, mas também pode servir 

de habitat temporário para algumas espécies da fauna cosmopolita (Vandermeer, 2010). 

A matriz é o elemento dominante, porém as manchas assumem diversas formas e os 

corredores são elementos lineares presentes nela, atuando em conjunto apassivam o 

efeito de sumidouro (ação negativa) (Burel & Baudry, 2002).  

O conjunto de todos os elementos da estrutura da espacial pode-se considerar 

que o Maciço Costeiro Cabeçudas, apesar de conter vegetação nativa, a longo prazo 

poderá não sustentar as comunidades ali presentes, devido principalmente ao seu 

isolamento e tamanho, variáveis ressaltadas por Burel e Baudry (2002). 

Outra questão importante a ser abordada se refere que dentro dos maciços se 

verifica fragmentação, resultando no conjunto de manchas, sendo influenciadas pelo 

efeito de borda. Cadenasso (op cit) afirma que os efeitos de borda de uma mancha de 

paisagem são as zonas que dividem uma área de outra. São os limites de um fragmento, 

tem como característica serem complexos e multidimensionais, tendo como 

peculiaridades: o efeito de borda pode ter similaridades com as manchas que eles 
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separam ou pode ser completamente distinto; as fronteiras podem ser largas ou estreitas, 

depende do gradiente de pressão entre as manchas. 

Com base nessas informações, pode-se considerar que um dos elementos que 

ocasiona o efeito de borda é a abertura de vias de acesso, principalmente estradas. Estas 

são amplamente visualizadas no Maciço Costeiro Costa Brava, onde verificam-se 

diversas vias recortando e fragmentando as manchas de paisagem, normalmente 

próximo a elas identifica-se uma vegetação em estágio inicial ou médio. Isto se deve a 

implementação de novos loteamentos ou ao efeito de borda que acarreta na maior 

insolação. Essa situação ocorre menos intensamente no Maciço Costeiro Praia 

Vermelha e Cabeçudas, favorece a inserção de espécies pioneiras heliófitas que 

modificam as laterais das manchas e podem avançar dentro da vegetação ocasionando 

diferenças na formação vegetacional, na diversidade de espécies da fauna e como 

consequência na dinâmica da floresta. Por isso, as vias são agentes de desmatamento, 

fragmentação da vegetação, redução da área de floresta, inserção de novas moradias, 

caça e retirada de espécies nativas. As estradas facilitam a acessibilidade de novas terras 

com potencial para agricultura, pecuária ou exploração imobiliária (Freitas, Hawbaker 

& Metzger, 2010). Marenzi (2004) cita a retirada do palmito, pois facilita a locomoção 

dos sujeitos que exploram esse recurso. 

Outro aspecto interessante é o efeito da declividade do terreno, no Maciço 

Costeiro Praia Vermelha visualizou-se a maior declividade em relação aos outros 

promontórios e isso pode ter contribuído para a conservação da vegetação em estágio 

avançado e Clímax, manchas situadas em áreas de maior inclinação. Porém, o Maciço 

Costeiro de Cabeçudas também apresenta uma grande declividade, mas isto não 

contribuiu tanto para a manutenção da vegetação nativa. Como esta área é muito 

utilizada pelos surfistas e turistas que caminham nas trilhas abertas sobre terrenos 

íngremes, isso resulta num pisoteamento da vegetação de restinga e erosão do terreno, 

derivando em um efeito progressivo de degradação do promontório costeiro. Neste 

maciço não foi observado a presença do palmiteiro, o que pode ser justificado pela 

ausência de vegetação em estágio avançado e clímax. 

As estradas e a topografia do terreno não são os propulsores do desmatamento, 

de acordo com Freitas, Hawbaker & Metzger (2010), mas atraem os indivíduos para 

utilização da terra e desmatamento, caracterizando uma situação ameaçadora para a 
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floresta. Muitas vezes é um efeito latente que não deriva numa alteração imediata na 

vegetação, mas pode reverter num cenário futuro de urbanização.  

Por fim, o palmiteiro foi avistado no Maciço Costeiro Praia Vermelha e Costa 

Brava, o que resulta em potencial de dispersão dessa espécie climácica em todo o 

território dos dois Maciços. E, ao mesmo tempo acarreta em desenvolver relações 

ecológicas dentro da Floresta, isso pode contribuir para a manutenção da conservação 

da biodiversidade. 

 

4.8 Oportunidades e Ameaças da Ecologia da Paisagem dos Maciços Costeiros 

 

 Por meio dos levantamentos e das análises anteriores foi possível formar um 

panorama geral, considerando a situação da ocupação e cobertura do solo, da geologia e 

geomorfologia, da sociocultura, estrutura espacial da paisagem e integridade ecológica 

dos maciços costeiros, entendendo-o como cenário de oportunidades e de ameaças, 

cujos atributos são resumidos na tabela 18.  

Tabela 20. Caracterização das oportunidades e ameaças dos maciços costeiros do centro-norte 

catarinense.  

 Usos Atuais Pontos Fracos Pontos Fortes Usos Potenciais 

M 

A 

C  

I 

Ç 

O 

 

P 

R 

A 

I 

A 

 

V 

E 

R 

M 

E 

L 

H 

A 

Surfe 

Vôo Livre 

Pesca 

Coleta de sementes 

de mariscos 

Cultivo de 

mariscos na 

Armação do 

Itapocorói 

Visitas ao local 

Destino indevido dos 

resíduos sólidos e conchas 

de mariscos 

Parque Beto Carrero 

World na proximidade 

Planícies ocupadas pela 

urbanização 

Água imprópria para 

banho num ponto 

Ausência de conectividade 

Fragmentação de habitats 

Desmoronamentos 

Pressão urbana 

Beleza natural; 

Balneabilidade 

Manchas de Floresta Clímax e 

Restinga 

Uso restrito pelo Plano Diretor 

Gastronomia com o marisco 

Presença do Euterpe edulis 

Aves frugívoras 

Composto por morrarias 

Conectividade das manchas 

Diversas nascentes 

Plano diretor 

Tamanho do fragmento 

Forma do fragmento 

Média Integridade Ecológica 

Trekking 

Montanhismo 

Trilha a cachoeiras 

Visitas guiada 

Agenda de Festival de 

Gastronomia 

Implantação de Área 

de Proteção 

Ambiental 

M 

A 

C 

I 

Ç 

O 

 

C 

A 

B 

E 

Ç 

U 

D 

A 

S 

Surfe 

Rappel 

Passeio de Iate 

Pesca 

Visitação do Farol 

 

Tamanho do fragmento 

Ausência de conectividade 

Espécies exóticas invasoras; 

Fragmentação de habitats 

Especulação e pressão 

imobiliária 

Pisoteamento na vegetação 

Ausência de Euterpe edulis 

Composto por falésias 

Erosão pelo pisoteamento 

Falésias desmoronando 

Sem Integridade Ecológica 

Beleza natural; 

Domínio da Marinha do Brasil; 

Balneabilidade (Praia do 

Morcego e Solidão) 

Estudo para implantação de 

Unidade de Conservação 

Aves frugívoras 

Composto por falésias 

Forma do fragmento 

Trekking 

Visitas guiadas 

Número restrito de 

visitantes 

Implantação de Parque 

Natural ou Monumento 

Natural 
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 Usos Atuais Pontos Fracos Pontos Fortes Usos Potenciais 

M 

A 

C 

I 

Ç 

O 

 

C 

O 

S 

T 

A 

 

B 

R 

A 

V 

A 

Surfe 

Arvorismo 

Passeio de barco 

Passeio trenó 

Passeio de 

bondinho 

Pesca 

Visitação por 

turistas 

Prática de 

nudismo 

Condomínios e 

Residências 

individuais 

 

 

Ausência de conectividade 

Especulação e pressão 

imobiliária 

Fragmentação de habitats 

Projeto resort em 

Taquarinhas; 

Parque Unipraias 

Planície ocupada 

Desmoronamento 

Beleza natural; 

Balneabilidade 

Manchas de Restinga e e 

Estágio Avançado de Floresta 

APA da Costa Brava 

Proposta de Parque Estadual 

Taquarinhas 

Composto por morrarias 

Presença de Euterpe edulis 

Aves frugívoras 

Diversas nascentes 

Tamanho do fragmento 

Forma do fragmento 

Média Integridade Ecológica 

Trekking 

Visitação guiada 

Redução do número de 

visitantes no Parque 

Unipraias 

Conservação da 

floresta em estágio 

avançado e alcança 

clímax 

Criação do Parque 

Estadual Taquarinhas 

 

  

 A forma com os usos acontecem nas áreas de estudo, aliado a situação natural 

(geologia e geomorfologia, cobertura vegetal) podem contribuir como ponto forte ou 

fraco, os quais podem direcionar os usos potenciais.  

Observa-se que o tamanho e a forma são pontos fortes nos maciços da Praia 

Vermelha e Costa Brava, sendo também positiva a forma do fragmento para o Maciço 

da Cabeçudas. No entanto, este por sua vez, soma ao tamanho a perda de sua 

integridade ecológica como ameaças na conservação da biodiversidade, especialmente 

considerando como espécie-chave o palmito.  

A fragmentação de habitats internamente e entre os maciços, assim como a 

ausência de conectividade entre os mesmos também são ameaças. Por outro lado, a 

presença de espécies de aves dispersoras minimiza a situação, se tornando um ponto 

forte. 

Ainda, como ameaça, se destaca a especulação e pressão imobiliária, mais evidente 

no Maciço da Costa Brava e adjacências do Maciço de Cabeçudas. Contudo estas áreas 

apresentam processos de mobilização social para implantação de Unidades de 

Conservação, respaldado por Marcel (ano) para Cabeçudas, também sendo o caso do 

Maciço da Praia Vermelha, inclusive com proposta reconhecida no Plano Diretor (PMP, 

ano), o caracteriza como um ponto forte nesta área. 

 Também a situação geológica e geomorfológica são pontos fracos que podem 

gerar ameaças pelos desmoronamentos observados, especialmente no Maciço de 

Cabeçudas, constituído pelo Complexo Granulítico Brusque. No entanto, este mesmo 
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complexo se torna ponto forte com potencial ao turismo pela beleza e complexidade 

topográfica que revela. 

 As duas áreas mais intensamente utilizadas por moradores, turistas e veranistas 

se refere aos maciços Cabeçudas e Costa Brava, sendo estas ocupações associadas a 

pontos fracos e, portanto, ameaças.  

 Resumidamente, todos os usos potenciais, associados aos pontos fortes de 

presença de beleza cênica, nascentes, cachoeiras, geomorfologia, e outros nos três 

maciços apontam para atividades turísticas voltadas para o ecoturismo. Isto se deve pela 

necessidade de tornar a passagem do turista um momento de reflexão através do 

conhecimento ambiental, valorização da biodiversidade, sociodiversidade que resulte 

em baixo impacto ambiental e traga benefícios para as comunidades receptoras, 

conforme recomenda Pires (1999). O ecoturismo deve ser realizado por pequenos 

grupos e empreendedores locais, estes necessitam consumir o mínimo dos recursos 

naturais e envolver a população nas atividades propostas (Rodrigues, 2003; Funary & 

Pinsky, 2009). 

O turismo baseado no alto consumo e no maior número de pessoas para trazer 

rentabilidade aos negócios regionais acarreta na degradação ambiental, como exemplo a 

Praia de Laranjeiras que teve a sua orla marítima completamente modificada pela 

retirada da restinga e a introdução de espécies exóticas para fornecer sombra aos 

visitantes. Além, do estabelecimento de bares, restaurantes e comércio para incentivar o 

consumo de produtos e serviços oferecidos à beira mar. 

 Por ser uma região mirada pelo mercado imobiliário e turístico, o promontório 

da Costa Brava está sofrendo com intensa ocupação e loteamentos novos sendo 

construídos sobre a vegetação nativa. A população portuguesa colonizou e ainda 

residente na região parece estar pouco envolvida em atividades econômicas, exceto por 

alguns restaurantes e bares administrados por ela. Todavia, a maior parte das residências 

pertence a sujeitos atraídos pela tranquilidade e beleza natural. 

 Durante o período de veraneio ocorre intensiva presença de turistas e ocasiona o 

congestionamento da Interpraias, com consequente lotação das pousadas. Ao longo do 

tempo a intensa exploração turística aumenta o processo de alteração do ambiente 

natural,ao mesmo tempo que o ambiente conservado é um dos aspectos convidativos 

para visitar ou veranear na Costa Brava. 
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 As práticas ecoturísticas com número restrito de visitantes e com guias e/ou 

educadores ambientais trariam um novo uso, menos mercantilista e mais enfocado na 

revalorização da cultura tradicional e meio natural. O contato direto com a natureza 

poderia facilitar a sensibilização dos turistas para importância da conservação da 

biodiversidade (Rodrigues, 2003). No mesmo sentido, a criação do Parque Estadual 

Taquarinhas, um ecoturismo adequado e a diminuição no número de visitantes no 

Parque Interpraias trariam uma nova forma de uso do meio natural e uma revalorização 

da biodiversidade local.   

 Assim também, seria importante um maior controle dos usos e a forma como o 

Maciço está sendo ocupado pela inserção de novos condomínios e moradias, em 

especial nas áreas que estão sobre a APA. Dessa forma, poderia haver um 

desenvolvimento da vegetação em estágio avançado para uma estabilidade típica da 

Floresta clímax, o que atrairia maior diversidade biológica para o Maciço. 

 Uma situação similar se sucede no Promontório de Cabeçudas, pois há intensa 

utilização por visitantes que utilizam as diversas trilhas alargadas pelo pisoteamento, 

sendo que este também tem afetado as falésias, típicas por serem em forma de lâminas 

que se desmoronam em placas com a erosão. Outra consequência da visitação é a 

presença diversos pontos de depósito indevido de resíduos sólidos, contribuindo para a 

degradação da vegetação juntamente com diversas espécies exóticas que competem pelo 

habitat com as espécies nativas. 

 A possibilidade do ecoturismo trazer uma nova forma de utilização do local, 

favoreceria pela visitação de número restrito de visitantes, mas juntamente deve haver 

um recuperação ambiental e colocação de lixeiras. Neste sentido, a Caverna do Morcego 

e todo o Maciço Costeiro poderiam ser inseridos numa programação turística para ser 

um ambiente valorizado e conservado. Durante as entrevistas, diversos sujeitos 

comentam que não tinham conhecimento do Maciço ou se conheciam nunca tinham 

visitado o local. 

 Este maciço encontra-se em situação vulnerável pelo isolamento, vegetação 

exótica e degradação pelas trilhas, mas com a implementação de uma unidade de 

conservação, ressaltada por Ferrari (2009), poderia haver um manejo para o turismo e a 

regeneração da Floresta Ombrófila Densa em estágio médio com a retirada dos 

Eucalyptus sp. e Pinus SP, Dessa forma, as quatro praias (Cabeçudas, Solidão, Morcego 
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e Brava) formariam um corredor de vegetação de restinga para o estabelecimento da 

biodiversidade e mais apreciado pelos turistas. 

 Por último, o Maciço Costeiro Praia Vermelha com uma porção relevante de 

Floresta Ombrófila Densa Clímax, denota uma área prioritária entre os três maciços 

para conservação e preservação da biodiversidade. Isto é beneficiado pelo processos 

urbanísticos que não avançam tão intensamente como no Maciço Costeiro Costa Brava, 

principalmente porque não estão causando degradação no interior das manchas de 

paisagem. A presença do Euterpe edulis pode ser mais um indicativo da integridade 

ecológica e deve ser mantido dentro da vegetação.  

 Outra contribuição para manter a vegetação nessas condições é a restrição no 

uso e ocupação do território limitado pelo plano diretor. Todo esse potencial natural é o 

que atrai os turistas e os visitantes, principalmente pela paisagem natural e suas belezas. 

Além disso, é fundamental que haja uma sensibilização da comunidade, dos 

empreendedores e dos órgãos públicos para promover um turismo integrando os 

aspectos naturais, culturais e gastronômicos de Penha. Num estudo feito por Wolke et 

al. (2004), a maricultura, atividade realizada nas proximidades do promontório, poderia 

ser mais um aspecto a ser incentivado na região através de um Festival Gastronômico. 

Também a presença do Complexo Beto Carreiro World tem contribuído para o turismo 

de massa na região, podendo ser um aspecto negativo, se não planejado no sentido de 

estimular e ordenar a visitação no maciço.  

 Finalmente, conclui-se à respeito das oportunidades e ameaças que há 

necessidade de um planejamento do uso, voltado a sustentabilidade dos recursos 

naturais, turísticos e culturais. Pelo fato, desses três maciços possuírem remanescentes 

do Bioma Mata Atlântica e potencial para manter a biodiversidade. Medidas de 

conservação e de restauração são urgentes no Maciço Costeiro Cabeçudas, seguido do 

Maciço Costeiro Costa Brava, neste caso mais com fins de limitação de uso do solo e 

por fim o Maciço Costeiro Praia Vermelha com a revalorização da cultura local e a 

sensibilização para a proteção da paisagem e da sua biodiversidade. 

Desta forma, somente uma gestão adequada e integrada poderá propiciar a 

manutenção e/ou recuperação da integridade ecológica do sistema de maciços costeiros 

constituídos por seus promontórios de forma a garantir melhor os benefícios ambientais 

e a sustentabilidade da biodiversidade, representada pela espécie Euterpe edulis. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Primeiramente, propõe-se para os maciços costeiros uma reestruturação para o 

recebimento dos turistas e visitantes. No caso específico do Maciço Costeiro Cabeçudas 

indica-se: a) construção de passarelas aéreas de madeira tratada ao longo das trilhas, 

isso permitirá que abaixo delas aja circulação da fauna de menor porte; b) colocação de 

lixeiras ao longo dessa trilha, isso evitará o despejo indevido de resíduos sólidos c) 

mirantes em pontos estratégicos para visualização da paisagem, impedirá a degradação 

da vegetação em regeneração; d) reforço das trilhas de acesso a Praia do Morcego, da 

Solidão e Brava com madeira tratada, evitará a erosão do terreno; e) incluir no roteiro de 

turismo das agências visitação de pequenos grupos de turistas para prática do 

ecoturismo, pois valorizará o local pela beleza cênica e importância para a conservação; 

f) retirada da vegetação exótica em pontos específicos do maciço. 

Por seguinte, indica-se para o Maciço Costeiro Praia Vermelha: a) atividades 

turísticas com trilhas de trekking em alguns trechos de Floresta Ombrófila Densa em 

estágio médio, para valorização pelos turistas e visitantes da área; b) sensibilização da 

comunidade pesqueira para destinação adequada das conchas dos mariscos e/ou 

utilização desse recurso em oficinas de artesanato tradicional; c) recuperação das 

encostas degradadas para evitar a incidência de desmoronamentos; d) colocação de 

lixeiras em todo o percurso da via de acesso ao maciço e orla marítima das praias; e) 

valorização da cultura local com visitas guiadas pelas agências de turismo; f) manter o 

grande núcleo de Floresta Ombrófila Densa sobre o maciço e destacar a sua importância 

em ambiente escolar, turístico e governamental. 

No caso do Maciço Costeiro Costa Brava: a) restrição e fiscalização dos novos 

loteamentos em desenvolvimento sobre o maciço; b) permitir a regeneração dos estágios 

avançados e médio da Floresta Ombrófila Densa impossibilitando a retirada de 

vegetação dessas áreas; c) retirada da vegetação exótica dos pontos específicos no 

maciço; d) manter a vegetação de restinga ao longo das praias e recuperar parcialmente 

a vegetação de restinga em Laranjeiras; e) atividades turísticas de ecoturismo ao longo 

do maciço para sensibilização ambiental. 

Todos os resultados obtidos nessa pesquisa apresentada foram de grande 

relevância pelo fato de contribuir no entendimento da Ecologia da Paisagem, 

especialmente por ter envolvido aspectos sócio-culturais, uso e cobertura do solo, 

processos de ocupação, geologia e geomorfologia e estrutura espacial da paisagem. O 
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conjunto desses levantamentos, face a complexidade do ecossistema, possibilita 

compreender de forma mais clara como ocorrem os processos de modificação do meio 

natural pelo meio cultural. Por meio desse conhecimento, deve-se agir de forma a 

minimizar modificar as ameaças e favorecer as oportunidades que atingem os Maciços 

Costeiros. 

É evidente que a ferramentas utilizada para concluir este estudo, no caso o 

Sistema de Informações Geográficas – SPRING 5.1.1, facilitaram a compreensão dos 

dados observados em campo e processados no mesmo.  

Pode-se afirmar como um panorama geral que ao longo do tempo nesses três 

maciços poderão predominar espécies generalistas e espécies de borda de mata, devido 

ao isolamento e a alteração dos arredores pela urbanização, no caso, a matriz da 

paisagem. Apesar disso, os maciços, de maneira geral, possuem uma heterogeneidade 

das tipologias vegetais, bem como mantêm espécies da avifauna potenciais a dispersão 

de Euterpe edulis, espécie-chave nesse estudo, considerando que a presença da mesma 

pode indicar a integridade ecológica. 

Os promontórios costeiros, inicialmente definidos como área de estudo, ao longo 

do trabalho foram conceituados como pontas que adentram no mar, e desta forma, estão 

localizados num complexo maior que são os Maciços Costeiros, assumidos com área de 

estudo. Assim, pode-se considerar que este trabalho contribuiu para enriquecer 

terminologias deficientes em relação a esta temática. 

Vale ressaltar que o Maciço Costeiro de Cabeçudas encontra-se mais ameaçado 

pelo processo de fragmentação, devido ao seu tamanho reduzido, pelo maior número de 

espécies exóticas e as trilhas alargadas com o pisoteamento, sendo que atualmente não 

apresenta manchas de estágio avançado de regeneração, tão pouco de floresta clímax. 

Portanto, sem a presença de Euterpe edulis, assim como sem integridade ecológica.  

O Maciço Costeiro de Costa Brava está sendo intensamente modificado pela 

ocupação urbana, o que denota uma situação crítica, pois não há presença de Floresta 

Clímax na área. Para que haja a perpetuidade da biodiversidade, deve acontecer um 

controle maior na liberação de condomínios ou loteamentos sobre o maciço, 

contribuindo para a manutenção e evolução das manchas de vegetação existentes, 

incluindo a espécie Euterpe edulis, resgatando a integridade ecológica. 

O Maciço Costeira Praia Vermelha é o mais relevante na conservação da 

biodiversidade, pois possui Floresta Clímax e os fragmentos são mais contínuos com 
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poucas vias de passagem ocorrendo através deles. No entanto, também apresenta média 

integridade ecológica, pois a espécie-chave se encontra comprometida. 

A distância que separa os três maciços está em torno de 30 km e entre eles há 

uma matriz urbana, que nesse caso compromete a possibilidade de criar corredores 

ecológicos para permitir o fluxo das espécies entre os fragmentos. Um agravante é a 

presença da BR-101 que configura uma barreira física para conexões das manchas 

localizadas sobre os maciços com os remanescentes afastados da faixa litorânea. Por 

outro lado, os maciços mantém conectividade pelo oceano, já que são ambientes 

costeiros. 

O isolamento típico dos Maciços Costeiros por estarem entre o mar e a 

urbanização os torna muito vulneráveis a degradação, sendo que ao longo do tempo 

podem se tornar cada vez mais alterados e apresentando menor variabilidade de 

espécies. Porém, isso ser evitado se a gestão adequada desses maciços for aplicada, 

principalmente pela introdução do ecoturismo como atividade econômica e práticas 

sustentáveis nos maciços do centro-norte catarinense. 

A presença do Euterpe edulis nos dois Maciços Costeiros de Praia Vermelha e 

Costa Brava os qualificam como fragmentos de floresta que possuem uma espécie-

chave com papel significativo na manutenção de relações ecológicas, tendendo a sua 

integridade. Esta espécie é essencial para a regeneração da Floresta Ombrófila Densa 

em todo o território dos Maciços Costeiros. 

Referente aos aspectos sócio-culturais dos maciços costeiros necessita-se da 

introdução da história, dos conhecimentos tradicionais no repertório das atividades 

turísticas para que haja a valorização e participação da comunidade local. Nesse 

caminho, incentivar o ecoturismo que causa menos impacto e tem-se a possibilidade de 

educar ambientalmente os moradores e turistas, pois através do aprendizado haverá 

sensibilização para contribuir com conservação da biodiversidade do meio natural. 

 Em relação ao levantamento da geologia e geomorfologia foi possível esclarecer 

que o Maciço Costeiro Costa Brava tem uma formação geológica baseada em granitos; 

o Maciço Costeiro Praia Vermelha é constituído de granulitos e o Maciço Costeiro 

Cabeçudas possui xistos e quartzitos. A característica deste último o torna mais 

vulnerável ao intemperismo e a erosão. Referente aos outros dois suas diferenças 

geológicas acarretam em peculiaridades específicas quanto à morfologia da vegetação. 
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 A análise SWOT corroborou para definir as ameaças e oportunidades para servir 

de base na gestão adequada das zonas costeiras onde estão localizados as áreas de 

estudo, contribuindo para a melhoria na qualidade de vida dos atores sociais e, 

principalmente, a conservação desses ambientes para a qualidade do ecossistema. 

É esperado que este estudo propicie a conservação desses ambientes naturais, 

sendo que os arranjos da paisagem do litoral centro-norte catarinense contribuirão para 

entender o funcionamento e estruturar uma gestão adequada para manter o Bioma Mata 

Atlântica e toda a sua biodiversidade. Principalmente, pela informação da ausência de 

vegetação madura, indispensável para manutenção dos serviços ambientais prestados 

pelo ecossistema. 

 O entendimento dos processos envolvidos na interação das variáveis da 

paisagem poderá corroborar para uma utilização mais adequada dos recursos naturais 

pela sociedade, tanto economicamente quanto social e culturalmente.  Sobretudo nesta 

região do litoral catarinense, pois a economia local é baseada nas belezas naturais e no 

lazer junto à natureza apreciado pelos turistas que todos os anos visitam a região. 
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